Wirid
80 Ayat

Wirid 80 Ayat

Lay-out: Mustamin al-Mandary
Fonts: Calibri
Size: 21x14 cm

Produksi

16 Februari 2012

1

Wirid 80 Ayat

Surah al-Fatihah
       
       
       
      
    

Surah al-Baqarah 1-5
           
      
         
        
     

2

Wirid 80 Ayat

Al-Baqarah 163-164
          
       
         
          
       
      

Al-Baqarah 255-257
             
           
          
          
        

3

Wirid 80 Ayat

            
      
          
        
     
         
 

Al-Baqarah 286-286
           
         
          
         
        

4

Wirid 80 Ayat

        
           
           
        
             
        
 
Ali Imran 18
          
        

Ali Imran 26-27
        
          

5

Wirid 80 Ayat

           
        
         

Ali Imran 190-200
       
        
      
        
         
        
         
         

6

Wirid 80 Ayat

          
         
           
       
       
          
          
         
        
            
         
         
         

7

Wirid 80 Ayat

      
   

Al-An’am 17
          
       

Yunus 3
         
            
        
 

8

Wirid 80 Ayat

Al-A’raf 54-56
        
        
       
          
        
      
        

Taubah 51
            
  

9

Wirid 80 Ayat

Yunus 107
          
          
     

Hud 6
          
       

Yusuf 29-30
        
         
           
   

10

Wirid 80 Ayat

Al-Isra 110-111
           
          
          
           
  
Anbiya 42
          
   

Al-Ankabut 60
          
  

11

Wirid 80 Ayat

Fathir 2
           
         

Ash-Shaffat 1-14
       
        
        
        
        
         
         
         

12

Wirid 80 Ayat

         
 
Az-Zumar 38
        
          
        
        
 
Mu’min 68
          
  
Fushshilat 11
        
       

13

Wirid 80 Ayat

Ar-Rahman 33-36
        
       
       
        
  
Al-Hasyr 21-24
       
        
           
         
       
       
        

14

Wirid 80 Ayat

         
   

Ath-Thalaq 3
          
            

Jin 1-5
          
          
          
         
          

15

Wirid 80 Ayat

Ash-Shaffat 180-182
        
      

At-Taubah 40
        
         
         
      
          

Ar-Ra’du 11
         
            

16

Wirid 80 Ayat

            
  
Luqman 34
         
         
          
Nuur 45
           
          
           
Mujadilah 7
            
         
          

17

Wirid 80 Ayat

            
   
Al-An’am 122
         
         
     
Yasin 82-83
          
       

Al-Qashash 31
           
         


18

Wirid 80 Ayat

Thaha 77
     
Thaha 68
      
Thaha 46
        
Yunus 62
         

Al-Isra 45

        
   

19

Wirid 80 Ayat

Al-Baqarah 137
       

Ash-Shaffat 181-182
       

ditutup dengan
“Wa laa hawla wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil
‘azhim
Wa shallallahu ‘ala Sayyidina Muhammad wa Alihit
Thaahirin…”

20

Wirid 80 Ayat

Terjemahan
Al-Fatihah 1-7
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang [1].
2. Segala puji [2] bagi Allah, Tuhan semesta alam [3].
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai [4] di hari Pembalasan [5].
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah [6], dan Hanya
kepada Engkaulah kami meminta pertolongan [7].
6. Tunjukilah [8] kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri
nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. [9]
----------1) Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini
dengan menyebut nama Allah. setiap pekerjaan yang
baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma
Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan
dan sebagainya. Allah ialah nama zat yang Maha suci,
yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya,
yang tidak membutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk
yang membutuhkan-Nya. Ar Rahmaan (Maha
Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi
pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya
kepada makhluk-Nya, sedang Ar Rahiim (Maha
Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah
senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia
selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhlukNya.
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2) Alhamdu (segala puji). memuji orang adalah Karena
perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan
kemauan sendiri. Maka memuji Allah berrati:
menyanjung-Nya Karena perbuatannya yang baik. lain
halnya dengan syukur yang berarti: mengakui
keutamaan seseorang terhadap nikmat yang
diberikannya. Kita menghadapkan segala puji bagi
Allah ialah Karena Allah sumber dari segala kebaikan
yang patut dipuji.
3) Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang
Memiliki, mendidik dan Memelihara. Lafal Rabb tidak
dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada
sambungannya, seperti rabbul bait (Tuan rumah).
'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan
Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam,
seperti: alam manusia, alam hewan, alam tumbuhtumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah
Pencipta semua alam-alam itu.
4) Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan
mim, ia berarti: pemilik. Dapat pula dibaca dengan
Malik (dengan memendekkan mim), artinya: Raja.
5) Yaumiddin (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu
masing-masing manusia menerima pembalasan
amalannya yang baik maupun yang buruk. Yaumiddin
disebut juga yaumulqiyaamah, yaumulhisaab,
yaumuljazaa' dan sebagainya.
6) Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan
ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan
terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang
disembah, Karena berkeyakinan bahwa Allah
mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya.
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7) Nasta'iin (minta pertolongan), terambil dari kata
isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat
menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup
dikerjakan dengan tenaga sendiri.
8) Ihdina (tunjukilah kami), dari kata hidayaat: memberi
petunjuk ke suatu jalan yang benar. yang dimaksud
dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja,
tetapi juga memberi taufik.
9) Yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan
mereka yang sesat ialah semua golongan yang
menyimpang dari ajaran Islam.

Al-Baqarah 1-5
1. Alif laam miin [10].
2. Kitab [11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya;
petunjuk bagi mereka yang bertaqwa [12],
3. (yaitu) mereka yang beriman [13] kepada yang
ghaib[14], yang mendirikan shalat[15], dan menafkahkan
sebahagian rezki[16] yang kami anugerahkan kepada
mereka.
4. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran)
yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang
Telah diturunkan sebelummu [17], serta mereka yakin
akan adanya (kehidupan) akhirat [18].
5. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari
Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang
beruntung [19].
---------10) ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan
sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam
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miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan
sebagainya. diantara ahli-ahli tafsir ada yang
menyerahkan pengertiannya kepada Allah Karena
dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan
ada pula yang menafsirkannya. golongan yang
menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai
nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa
huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik
perhatian para Pendengar supaya memperhatikan Al
Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran
itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang
tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak
percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan
Hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka
cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.
11) Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di
sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al
Quran diperintahkan untuk ditulis.
12) takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan
mengikuti
segala
perintah-perintah-Nya;
dan
menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup
diartikan dengan takut saja.
13) Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai
dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. tandatanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang
dikehendaki oleh iman itu.
14) yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh
pancaindera. percaya kepada yang ghaib yaitu,
mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang
tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, Karena ada
dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti:
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adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhirat dan
sebagainya.
15) Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. Menurut istilah
syara' ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai
dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang
dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan
kerendahan diri kepada Allah. Mendirikan shalat ialah
menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi
syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik
yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu',
memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya.
16) Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya.
menafkahkan sebagian rezki, ialah memberikan
sebagian dari harta yang Telah direzkikan oleh Tuhan
kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama
memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang
miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.
17) Kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelum
Muhammad s.a.w. ialah kitab-kitab yang diturunkan
sebelum Al Quran seperti: Taurat, Zabur, Injil dan
Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang
diturunkan kepada para rasul. Allah menurunkan
Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu
kepada Jibril a.s., lalu Jibril menyampaikannya kepada
rasul.
18) Yakin ialah kepercayaan yang Kuat dengan tidak
dicampuri keraguan sedikitpun. Akhirat lawan dunia.
Kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia
berakhir. Yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah
benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah
dunia berakhir.
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19) Ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya.

Al-Baqarah 163-164
163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak

ada Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang.
164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,
silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang
berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi
manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit
berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi
sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi
itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan
awan yang dikendalikan antara langit dan bumi;
sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan
kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Al-Baqarah 255-257
255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)

melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di
bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi
Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa
yang di hadapan mereka dan di belakang mereka,
dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi
[161]
Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak
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merasa berat memelihara keduanya, dan Allah
Maha Tinggi lagi Maha besar.
256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada
jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar
kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah,
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada
buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus.
Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
257. Allah pelindung orang-orang yang beriman; dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran)
kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir,
pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang
mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada
kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.
---------161) Kursi dalam ayat Ini oleh sebagian Mufassirin
diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang
mengartikan dengan kekuasaan-Nya.
162) Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah
selain dari Allah s.w.t.

Al-Baqarah 286-286
284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau
kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan
membuat perhitungan dengan kamu tentang
perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa
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yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang
dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.
285. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang
diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian
pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitabNya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan):
"Kami
tidak
membeda-bedakan
antara
seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasulNya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan
kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya
Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat
kembali."
286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka
berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum
kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan
kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang
tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami;
ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah
penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap
kaum yang kafir."
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Ali Imran 18
18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan
melainkan dia (yang berhak disembah), yang
menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang
yang berilmu [188] (juga menyatakan yang demikian
itu). Tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak
disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
---------188) Ayat Ini untuk menjelaskan martabat orang-orang
berilmu.

Ali Imran 26-27
26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan,
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau
kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang
Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang
Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang
Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala
kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas
segala sesuatu.
27. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau
masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan
yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang
mati dari yang hidup[191]. Dan Engkau beri rezki siapa
yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".
----------
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191) Sebagian Mufassirin memberi misal untuk ayat Ini
dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan
telur dari ayam. Dan dapat juga diartikan bahwa
pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan
timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut
hukum Allah.

Ali Imran 190-200
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,
dan silih bergantinya malam dan siang terdapat
tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil
berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit
dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah
Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci
Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.
192. Ya Tuhan kami, Sesungguhnya barangsiapa yang
Engkau masukkan ke dalam neraka, Maka sungguh
Telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orangorang yang zalim seorang penolongpun.
193. Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami mendengar
(seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu):
"Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", Maka
kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi
kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami
kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami
beserta orang-orang yang banyak berbakti.
194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Telah Engkau
janjikan kepada kami dengan perantaraan rasulrasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di
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195.

196.

197.

198.

199.

hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi
janji."
Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku
tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang
beramal di antara kamu, baik laki-laki atau
perempuan, (karena) sebagian kamu adalah
turunan dari sebagian yang lain [259]. Maka orangorang yang berhijrah, yang diusir dari kampung
halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang
berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah
Aku masukkan mereka ke dalam surga yang
mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala
di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang
baik."
Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh
kebebasan orang-orang kafir bergerak [260] di dalam
negeri.
Itu hanyalah kesenangan sementara, Kemudian
tempat tinggal mereka ialah jahannam; dan
Jahannam itu adalah tempat yang seburukburuknya.
Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada
Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungaisungai di dalamnya, sedang mereka kekal di
dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah)[261] dari
sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih
baik bagi orang-orang yang berbakti [262].
Dan Sesungguhnya diantara ahli Kitab ada orang
yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang
diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan
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kepada mereka sedang mereka berendah hati
kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayatayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka
memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya
Allah amat cepat perhitungan-Nya.
200. Hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu
dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap
siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah
kepada Allah, supaya kamu beruntung.
---------259) Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari lakilaki dan perempuan, Maka demikian pula halnya
perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan.
Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada
kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian
iman dan amalnya.
260) Yakni:
kelancaran
dan
kemajuan
dalam
perdagangan dan perusahaan mereka.
261) Yakni: tempat tinggal beserta perlengkapanperlengkapannya seperti makanan, minuman dan
lain-lain.
262) Maksudnya ialah penghargaan dari Allah disamping
tempat
tinggal
beserta
perlengkapanperlengkapannya itu, adalah lebih baik daripada
kesenangan duniawi yang dinikmati orang-orang
kafir itu.

Al-An’am 17
17. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan
kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya
melainkan dia sendiri. Dan jika dia mendatangkan

32

Wirid 80 Ayat

kebaikan kepadamu, Maka dia Maha Kuasa atas tiaptiap sesuatu.

Yunus 3
3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa,
Kemudian dia bersemayam di atas 'Arsy untuk
mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan
memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat)
yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka
sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil
pelajaran?

Al-A’raf 54-56
54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu
dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. Dia menutupkan
malam kepada siang yang mengikutinya dengan
cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan
bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada
perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah
hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta
alam.
55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri
dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui batas[549].
56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka
bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima)
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dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat
Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat
baik.
--------548) Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang
wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah
dsan kesucian-Nya.
549) Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta
dan cara meminta.

Taubah 51
51. Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami
melainkan apa yang Telah ditetapkan Allah untuk
kami. Dialah pelindung kami, dan Hanya kepada Allah
orang-orang yang beriman harus bertawakal."

Yunus 107
107. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan
kepadamu, Maka tidak ada yang dapat
menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah
menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada
yang dapat menolak kurniaNya. dia memberikan
kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di
antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
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Hud 6
6. Dan tidak ada suatu binatang melata [709] pun di bumi
melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia
mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat
penyimpanannya [710]. Semuanya tertulis dalam Kitab
yang nyata (Lauh mahfuzh).
--------709) Yang dimaksud binatang melata di sini ialah
segenap makhluk Allah yang bernyawa.
710) Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan
tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat
penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian
ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah
tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

Yusuf 29-30
29. (Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini [751], dan (kamu Hai
isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, Karena
kamu Sesungguhnya termasuk orang-orang yang
berbuat salah."
30. Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz [752]
menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya
(kepadanya),
Sesungguhnya
cintanya
kepada
bujangnya
itu
adalah
sangat
mendalam.
Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan
yang nyata."
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------------751)
752)

Maksudnya: rahasiakanlah peristiwa ini.
Al Aziz sebutan bagi raja di Mesir.

Al-Isra 110-111
110. Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman.
Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia
mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang
terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu
dalam
shalatmu
dan
janganlah
pula
[870]
merendahkannya
dan carilah jalan tengah di
antara kedua itu".
111. Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak
mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu
dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang
memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan
pengagungan yang sebesar-besarnya.
---------870) Maksudnya janganlah membaca ayat Al Quran
dalam shalat terlalu keras atau terlalu perlahan
tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh
ma'mum.
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Anbiya 42
42. Katakanlah: "Siapakah yang dapat memelihara kamu
di waktu malam dan siang hari dari (azab Allah) yang
Maha Pemurah?" Sebenarnya mereka adalah orangorang yang berpaling dari mengingati Tuhan mereka.

Al-Ankabut 60
60. Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat)
membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang
memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan dia
Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Fathir 2
2. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia
berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang
dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh
Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup
melepaskannya sesudah itu. dan dialah yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ash-Shaffat 1-14
1. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan
sebenar-benarnya [1272],
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2. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan
sebenar-benarnya
(dari
perbuatan-perbuatan
maksiat),
3. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,
4. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
5. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara
keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.
6. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang
terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,
7. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari
setiap syaitan yang sangat durhaka,
8. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan
(pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari
dari segala penjuru.
9. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang
kekal,
10. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang
mencuri-curi (pembicaraan); Maka ia dikejar oleh
suluh api yang cemerlang.
11. Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah):
"Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya
ataukah apa [1273] yang Telah kami ciptakan itu?"
Sesungguhnya kami Telah menciptakan mereka dari
tanah liat.
12. Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran
mereka) dan mereka menghinakan kamu.
13. Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada
mengingatnya.
14. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran
Allah, mereka sangat menghinakan.
----------38

Wirid 80 Ayat

1272) Yang dimaksud dengan rombongan yang bershafshaf ialah para malaikat atau makhluk lain seperti
burung-burung.
1273) Maksudnya: malaikat, langit, bumi dan lain-lain.

Az-Zumar 38
38. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka:
"Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?",
niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah:
"Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang
kamu seru selain Allah, jika Allah hendak
mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah
berhala-berhalamu
itu
dapat
menghilangkan
kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi
rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan
rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku".
kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang
berserah diri.

Mu’min 68
68. Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan, Maka
apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia Hanya
bekata kepadanya: "Jadilah", Maka jadilah ia.

Fushshilat 11
11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan
langit itu masih merupakan asap, lalu dia Berkata
kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu
keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau
terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan
suka hati".
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Ar-Rahman 33-36
33. Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup
menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka
lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali
dengan kekuatan.
34. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan?
35. Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api
dan cairan tembaga Maka kamu tidak dapat
menyelamatkan diri (dari padanya).
36. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan?

Al-Hasyr 21-24
21. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada
sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk
terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada
Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami
buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang
mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, raja, yang
Maha
suci,
yang
Maha
Sejahtera,
yang
Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara,
yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki
segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang
mereka persekutukan.
24. Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan,
yang membentuk Rupa, yang mempunyai asmaaul
Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan
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bumi. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.

Ath-Thalaq 3
3. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangkasangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada
Allah
niscaya
Allah
akan
mencukupkan
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan
urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah
Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Jin 1-5
1. Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan
kepadamu bahwasanya: Telah mendengarkan
sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata:
Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Al Quran
yang menakjubkan,
2. (Yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar,
lalu kami beriman kepadanya. dan kami sekali-kali
tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan
Tuhan kami,
3. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami,
dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.
4. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada
kami selalu mengatakan (Perkataan) yang melampaui
batas terhadap Allah[1522],
5. Dan Sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan
jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang
dusta terhadap Allah.
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----------1522) Dimaksud dengan perkataan yang melampaui
batas, ialah mengatakan bahwa Allah mempunyai
isteri dan anak.

Ash-Shaffat 180-182
180. Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan
dari apa yang mereka katakan.
181. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
182. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

At-Taubah 40
40. Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka
Sesungguhnya Allah Telah menolongnya (yaitu) ketika
orang-orang
kafir
(musyrikin
Mekah)
mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah
seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam
gua, di waktu dia Berkata kepada temannya:
"Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah
beserta kita." Maka Allah menurunkan keteranganNya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan
tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran
menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan
kalimat Allah Itulah yang Tinggi. Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana [643].
-------------
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643) Maksudnya: orang-orang kafir Telah sepakat
hendak membunuh nabi SAW, Maka Allah s.w.t.
memberitahukan maksud jahat orang-orang kafir
itu kepada nabi SAW. Karena itu Maka beliau keluar
dengan ditemani oleh abu bakar dari Mekah dalam
perjalanannya ke Madinah beliau bersembunyi di
suatu gua di bukit Tsur.

Ar-Ra’du 11
11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya,
mereka menjaganya atas perintah Allah [767].
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka merobah keadaan [768] yang
ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum,
Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali
tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
----------767) Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang
tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula
beberapa malaikat yang mencatat amalanamalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat Ini
ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu,
disebut malaikat Hafazhah.
768) Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama
mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran
mereka.
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Luqman 34
34. Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah
pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada
dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat
mengetahui (dengan pasti) apa yang akan
diusahakannya besok [1187]. dan tiada seorangpun
yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.
------------1187) Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui
dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok
atau yang akan diperolehnya, namun demikian
mereka diwajibkan berusaha.

Nuur 45
45. Dan Allah Telah menciptakan semua jenis hewan dari
air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di
atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki
sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat
kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya,
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
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Mujadilah 7
7. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya
Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi?
Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang,
melainkan
Dia-lah
keempatnya.
dan
tiada
(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah
keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara
jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak,
melainkan dia berada bersama mereka di manapun
mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan
kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah
mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.

Al-An’am 122
122. Dan apakah orang yang sudah mati [502]. Kemudian
dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya
cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia
dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat
manusia, serupa dengan orang yang keadaannya
berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak
dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami
jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa
yang Telah mereka kerjakan.
-----------502) Maksudnya ialah orang yang Telah mati hatinya
yakni orang-orang kafir dan sebagainya.
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Yasin 82-83
82. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki
sesuatu hanyalah Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka
terjadilah ia.
83. Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya
kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah
kamu dikembalikan.

Al-Qashash 31
31. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala (tongkat
itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerakgerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia
berbalik ke belakang tanpa menoleh. (Kemudian Musa
diseru): “Hai Musa datanglah kepada-Ku dan
janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk
orang-orang yang aman”.

Thaha 77
77. …… kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak
usah takut (akan tenggelam)".

Thaha 68
68. Kami berkata: "Janganlah kamu takut, Sesungguhnya
kamulah yang paling unggul (menang).
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Thaha 46
46. Allah berfirman: "Janganlah kamu berdua khawatir,
Sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku
mendengar dan melihat".

Yunus 62
62. Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati.

Al-Isra 45
45. Dan apabila kamu membaca Al Quran niscaya kami
adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak
beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding
yang tertutup,

Al-Baqarah 137
137. …. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka.
dan Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha
Mengetahui.

Ash-Shaffat 181-182
181. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
182. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
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