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Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas
Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, para sahabat dan semua yang mengikuti
jejak langkah mereka dengan baik hingga hari kiamat.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menerbitkan buku ini
khususnya ahli jawatankuasa penerbitannya. Semoga buku ini dapat menjadi panduan dan
rujukan ringkas kepada para pembacanya dalam melaksanakan amalan-amalan sunat harian.
Saya yakin bahawa sekiranya kita memahami dan menghayati kandungannya, insya Allah, buku
ini dapat merangsangkan kita untuk memperbanyakkan amalan-amalan sunat yang sudah tentu
akan menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Marilah kita sama-sama merenungi Hadith Rasulullah
SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi yang maksudnya: “Gunakanlah 5 perkara
sebelum datang 5 perkara: masa mudamu sebelum tua, masa sihatmu sebelum sakit, masa
lapangmu sebelum sibuk, masa beradamu (kaya) sebelum miskin dan masa hidupmu sebelum
mati”
Sekian, terima kasih.
DATO’ PROF. DR ALIAS BIN DAUD
Naib Canselor

SURAH YASIN
DAN DOA

Panduan & Peraturan
KOD WARNA PANDUAN BACAAN
TAK DILAFAZ

DENGUNG

TEBAL

QALQALAH
2 HARAKAT

4/5 HARAKAT (Wasal) dan 6 HARAKAT(Waqaf)
4/5 HARAKAT (Wasal) dan 2 HARAKAT(Waqaf)
6 HARAKAT

BACAAN
BARIS ATAS
QALQALAH

BACAAN BARIS BAWAH

Suatu amalan yang disukai oleh Allah
ialah selalu berdoa kepadaNya. Orang
yang banyak berdoa kepada Allah, akan
dikasihi oleh Allah. Allah telah berfirman
yang bermaksud “Berdoalah kepadaKu
nescaya Aku perkenankan bagimu”

2/4/6 HARAKAT (Waqaf) dan 2 HARAKAT(Wasal)

1. Panduan bacaan yang disediakan adalah mengikut Riwayat Hafs daripada
‘Asim , dengan jalan Imam Syatibiy.
2. Panduan Kod Warna yang disediakan ini adalah mengutamakan kaedah bacaan
yang dihentikan pada hujung ayat.
3. Kod warna yang disediakan adalah lebih kepada menunjukkan cara bacaan dan
sebutan, bukan menunjukkan hukum tajwid bagi huruf-huruf yang diwarnakan.
4.

DENGUNG

merujuk kepada bacaan dengung 2 harakat; samada hukumnya
Idgham (Selain Idgham Bila Ghunnah), Ikhfa’, Iqlab, mahupun Wajibal
Ghunnah.

Di antara amalan yang besar faedahnya
ialah berdoa melalui bacaan Surah Yasin.
Amalan ini pernah dilakukan oleh ulama’
dan orang-orang yang soleh di zaman silam.

Adab Membaca Surah Yasin
Surah Yasin adalah sebahagian dari
Al-Quran. Oleh itu membaca Yasin
hendaklah dengan beradab :

BACAAN BARIS BAWAH

5.

merujuk kepada hamzah wasal yang mesti dibaca dengan baris
bawah jika bacaan dimulakan padanya (ibtida’).

6.

merujuk kepada hamzah wasal yang mesti dibaca dengan baris
atas jika bacaan dimulakan padanya (ibtida’).

2. Dibaca dengan tertib dan tartil iaitu betul
sebutan hurufnya termasuk tajwidnya.

7

4/5 HARAKAT(Wasal) dan 6 HARAKAT(Waqaf)
merujuk kepada Mad Wajib Muttasil
yang boleh dibaca dengan 4 atau 5 harakat, dan boleh dibaca dengan 6 harakat
jika berhenti padanya(waqaf).

3. Dibaca dengan sederhana, tidak terlalu
cepat, dengan khusyu’ dan tawadhu’.

8.

9.
10.

BACAAN BARIS ATAS

4/5 HARAKAT(Wasal) dan 2 HARAKAT (Waqaf)

merujuk
kepada Mad Jaiz Munfasil
yang dibaca samada dengan 4 atau 5 harakat ketika wasal (bacaan terus) sahaja.
Tetapi dibaca dengan 2 harakat (Mad Asli) jika berhenti padanya(waqaf).
TEBAL

merujuk kepada Tafkhim (Ro tebal) dan Taghliz (Lam tebal).

TAK DILAFAZ
menunjukkan huruf tersebut tidak dilafazkan/dibunyikan
ketika bacaan terus (Wasal).

11. Tiada Kod Warna ditentukan bagi bacaan Izhar dan Ro Nipis.

1. Dalam keadaan suci dan berwudhuk.

4. Sebaiknya difahami
tafsirannya.

makna

5. Jika berjamaah, bacalah
bersama-sama ahli jamaah.

dan

serentak

6. Diniatkan pahala bacaan untuk para
arwah yang dimaksudkan atau lain-lain
hajat.

-6-

Bacaan n
Sebelum
isaY haYasin
ruS

Aku memohon keampunan dari Allah yang
Maha Besar kekuasanNya.
Aku memohon keampunan dari Allah Maha
Besar kekuasaanNya, yang tiada Tuhan
melainkan Dia yang hidup berdiri dengan
sendirinya, dan aku bertaubat kepadaNya.

Ke hadrat Yang Mulia Junjungan Nabi
Muhammad S.A.W, para ahli keluarganya
dan para sahabat yang mulia.

Al-Fatihah
(1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurah
lagi Maha Mengasihani (2) Segala puji
tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara
dan mentadbirkan sekalian alam (3) Yang
Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani
(4) Yang Menguasai pemerintahan hari
Pembalasan (hari Akhirat) (5) Engkaulah
sahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dan
kepada Engkaulah sahaja kami memohon
pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang
lurus (7) Iaitu jalan orang-orang yang
Engkau telah kurniakan nikmat kepada
mereka, bukan (jalan) orang-orang yang
Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan)
orang-orang yang sesat.
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(

3)

Bacaan Sebelum Yasin

Al-Baqarah: 255(Ayat Kursi)
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia yang hidup
kekal lagi terus menerus menguasai
(makhukNya) tidak mengantuk dan tidak
tidur. KepunyaanNya segala yang di langit
dan bumi. Tiada yang dapat memberi
syafaat melainkan dengan keizinanNya.
Allah mengetahui apa yang di hadapan
mereka dan yang di belakang mereka,
dan mereka tidak mengetahui apa-apa
dari ilmu Allah melainkan dengan apa
yang dikehendakiNya. Kursi (ilmu) Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak
merasa berat memelihara keduanya dan
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Selawat

(

10 )

Ya Allah, rahmati dan sejahterakanlah atas
junjungan kami Nabi Muhammad, seluruh
ahli keluarganya dan para sahabat sekalian.

Al-Fatihah
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Surah Al-Fatihah

Dengan nama Allah, Yang Maha
Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
Segala puji tertentu bagi Allah,
Tuhan yang memelihara dan
mentadbirkan sekalian alam.
Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani.

seluruh alam

Yang Maha pengasih

kepada Engkaulah

pembalasan

hari

Tuhan

bagi Allah Segala puji

Pemilik

Maha Penyayang

Yang Menguasai pemerintahan hari
Pembalasan (hari Akhirat).
Engkaulah sahaja yang kami
sembah, dan kepada Engkaulah
sahaja kami memohon pertolongan.

jalan

tunjukilah kami

kami mohon
pertolongan

dan kepada
kami
Engkaulah menyembah

Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Iaitu jalan orang yang Engkau telah
kurniakan nikmat kepada mereka,
bukan jalan orang yang Engkau telah
murkai, dan bukan pula jalan orang
yang sesat.

kepada
mereka

telah Engkau
berikan nikmat

mereka yang sesat
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dan
bukan

yang

jalan

kepada mereka

yang lurus

mereka yang
dimurkai

bukan

Surah Yasin

Yaa siin

sungguh dari Sesungguhnya
(salah seorang)
engkau

penuh hikmah

Demi Al-Quran

Yasin

Demi Al-Quran yang mengandungi
hikmat-hikmat dan kebenaran yang
tetap kukuh.
Sesungguhnya
engkau
wahai
Muhammad adalah seorang Rasul
dari Rasul-rasul yang telah diutus.

yang lurus

kaum

Agar engkau beri
peringatan

orang-orang yang lalai

jalan

atas

Maha penyayang

maka
mereka

mereka

yang diutus

Maha perkasa

bapa-bapa

wahyu yang
diturunkan

diberi
peringatan

tidak

Yang tetap di atas jalan yang lurus.
Al-Quran itu diturunkan oleh Allah
Yang Maha Kuasa, lagi Maha
Mengasihani.
Supaya engkau memberi peringatan
kepada kaum yang datuk neneknya
telah lama tidak diberikan peringatan
dan amaran, sebab itulah mereka
lalai.
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Surah Yasin

maka
mereka

Demi sesungguhnya, telah tetap
hukuman seksa atas kebanyakan
mereka, kerana mereka tidak mahu
beriman.
Sesungguhnya
Kami
jadikan
belenggu yang memberkas kedua
tangan mereka ke batang leher mereka
sampai dagu mereka terdongak.
Dan Kami jadikan sekatan di hadapan
mereka, dan di belakang mereka. Lalu
Kami tutup pandangan mereka, maka
mereka tidak dapat melihat.
Dan sama sahaja kepada mereka,
engkau beri amaran atau engkau tidak
beri amaran kepadanya mereka tidak
akan beriman.

mereka kebanyakkan

leher-leher mereka

pada

maka mereka

hadapan mereka

maka
mereka

kami telah
jadikan

dagu-dagu

antara

dari

pasti
berlaku

Sungguh
kami

sekatan

lalu ia

tidak mereka

tidak

belenggu

orang-orang yang
tertengadah

belakang
mereka

Dan sama saja

Sesungguhnya

mereka
beriman

Dan telah kami jadikan

atas mereka

mereka beriman

keputusan

sampai

lalu kami tutup mereka

apakah engkau beri
peringatan mereka
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atas

dan dari

mereka melihat

engkau beri
peringatan

tidak

sekatan

tidak
dapat

atau

Surah Yasin

dan dia takut

peringatan

dengan keampunan

maka berilah dia
khabar gembira

Kami menghidupkan Kami

mereka

dan bekasbekas

Kitab

mengikuti

dalam

dengan yang ghaib

sesungguhnya
Kami

mereka
kerjakan

orang- engkau beri Sungguh
orang peringatan hanyalah

yang mulia

segala
dan Kami tulis
apa yang

Kami hitung/kumpulkan

sesuatu

Maha Pemurah

dan pahala

orang mati

dan segala

Sesungguhnya peringatan hanyalah
yang engkau berikan kepada orang
yang sedia menurut ajaran Al-Quran
serta ia takut kepada Allah
Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat
orang dan semasa ia tidak melihat
azab Tuhan. Oleh itu berilah
kepadanya berita gembira dengan
keampunan dan pahala yang mulia.
Sesungguhnya Kami hidupkan orang
yang mati, dan Kami tuliskan apa
yang mereka telah kerjakan serta
kesan-kesan yang telah mereka
tinggalkan. Dan ingatlah tiap-tiap
sesuatu Kami catatkan di dalam
Kitab Lauh Mahfuzh yang jelas
nyata.
Dan ceritakanlah kepada mereka satu
keadaan yang ajaib mengenai kisah
penduduk sebuah bandar, iaitu ketika
mereka didatangi rasul-rasul Kami.

penghuni/
penduduk

perumpamaan

para rasul yang diutus

bagi
mereka

Dan buatlah

mereka datang kepada ketika

yang nyata

suatu negeri
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Surah Yasin

lalu mereka
mendustakan

Ketika Kami utus kepada mereka dua
orang
Rasul
lalu
mereka
mendustakannya, kemudian Kami
kuatkan dengan Rasul yang ketiga,
lalu Rasul-rasul itu berkata:
Sesungguhnya kami ini adalah
diutuskan kepada kamu.
Penduduk bandar itu menjawab:
Kamu ini tidak lain hanyalah
manusia seperti kami juga, dan
Tuhan Yang Maha Pemurah tidak
menurunkan sesuatu pun (tentang
agama yang kamu dakwakan), kamu
ini tidak lain hanyalah berdusta.
Rasul-rasul berkata: Tuhan kami
mengetahui bahawa sesungguhnya
kami adalah Rasul-rasul yang diutus
kepada kamu.
Dan
tugas
kami
hanyalah
menyampaikan segala perintahNya
dengan cara yang jelas nyata.

maka mereka
berkata

kamu

dari

kepada mereka

dengan yang
ketiga

tidaklah Mereka berkata

Yang Maha
Pemurah

Mereka berkata

Kami mengutus

maka Kami kuatkan

orang-orang yang
diutus (rasul)

menurunkan

kepada
kamu

penyampaian

kecuali

ketika

keduanya

kepada
kamu

dan tidak seperti kami

kamu berdusta

benar-benar orang yang diutus
(rasul)

yang nyata
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dua orang

kamu

manusia kecuali

tidaklah

sesungguhDia
nya kami mengetahui

kecuali

sesungguhnya kami

atas kami

sesuatu

Tuhan
kami

Dan tidak
ada

Surah Yasin

tidak

sungguh jika

kerana kamu

kami bernasib
malang

dari Kami dan pasti akan menimpa kamu

bersama/kerana
kamu

kecelakaan kamu

orang-orang yang
melampaui batas

kaum

terburu-buru seorang
ia
lelaki
berkata

orang
yang

kamu
ikutlah

orang-orang yang dapat
petunjuk

sesungguhnya
kami

nescaya Kami rejam kamu

Mereka
berkata

kamu

bahkan

bandar

para rasul

dan mereka

kamu berhenti

yang pedih

seksaan

kamu diberi
peringatan

hujung

kamu
ikutlah

upah

Mereka
berkata

dari

apakah
jika/kerana

Dan
datanglah

wahai kaumku

dia minta kepada
kamu

tidak

Penduduk bandar itu berkata:
Sesungguhnya kami merasa nahas
dan malang dengan sebab kamu.
Sesungguhnya kalau kamu tidak
berhenti (dari menjalankan tugas
yang kamu katakan itu), tentulah
kami akan merejam kamu dan sudah
tentu kamu akan merasai dari pihak
kami azab yang pedih.
Rasul-rasul itu menjawab: Nahas dan
malang kamu itu adalah disebabkan
(kekufuran) yang ada pada kamu.
Patutkah kerana kamu diberi
peringatan dan nasihat pengajaran
(maka kamu mengancam kami
dengan apa yang kamu katakan itu)?
(Kamu bukanlah orang-orang yang
mahu insaf) bahkan kamu adalah
kaum pelampau.
Dan (semasa rasul-rasul itu diancam)
datanglah seorang lelaki dari hujung
bandar itu dengan berlari, lalu
memberi nasihat dengan katanya:
Wahai kaumku! Turutlah rasul-rasul
itu.
Ikutilah orang yang tidak meminta
upah kepadamu, dan mereka adalah
orang-orang yang mendapatkan
petunjuk.
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Surah Yasin

dan kepadaNya

Dan (apabila ditanya: Sudahkah
engkau menerima agama mereka?
Maka jawabnya): Mengapa aku tidak
menyembah Tuhan yang menciptakan
aku, dan hanya kepadaNyalah (aku
dan) kamu semua akan dikembalikan.
Patutkah aku menyembah beberapa
tuhan yang lain dari Allah?
(Sudah tentu tidak patut kerana)
jika Allah yang Maha Pemurah
hendak menimpakan daku dengan
sesuatu bahaya, mereka tidak dapat
memberikan
sebarang
syafaat
kepadaku, dan mereka juga tidak
dapat menyelamatkan daku.
Sesungguhnya aku (kalau melakukan
syirik) tentulah aku pada ketika itu
berada dalam kesesatan yang nyata.
Sesungguhnya aku telah beriman
kepada Tuhan kamu, maka dengarlah
(nasihatku).

selain Dia

telah menciptakan aku

dari

(Tuhan) yang

Apakah aku akan ambil

dengan
Maha Pemurah
memberi tidak
kemudaratan
manfaat

mereka menyelamatkan
aku

aku telah
beriman

masuklah

Sesungguhnya aku

Dikatakan

aku
tidak
menyembah

dan
tidak

sedikit pun

Dan tidak
bagiku

kamu dikembalikan

Dia menghendaki
terhadapku

jika

syafaat mereka

yang nyata kesesatan

maka dengarkanlah aku

tuhan-tuhan

dariku/bagiku

pasti
jika Sesungguhdalam demikian nya aku

dengan Tuhan kamu

(Setelah ia mati) lalu dikatakan
kepadanya: Masuklah ke dalam
Syurga. Ia berkata: Alangkah baiknya
kalau kaumku mengetahui.
mereka mengetahui
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kaumku alangkah baiknya ia berkata
sekiranya

syurga

Surah Yasin

dan Dia telah
menjadikan aku

dari

atas

kaumnya

Kami
Dan tidak
menurunkan

langit

adalah ia/berlaku
(seksaan)

dari

pasukan tentera

Dia memberi Dengan apa
ampun
yang

orang-orang yang dimuliakan

dari

yang menurunkan

tiada

mereka mati

dari

Tuhanku kepada
ku

mereka

datang kepada
mereka

mereka memperolok-olok

tidak

maka
tiba-tiba

dengannya

Kami

satu kali

hamba-hamba

sesudahnya

atas

adalah mereka

dari

dan tidak

suara keras

kecuali

Alangkah besar
penyesalan

kecuali/
melainkan

Tentang perkara yang menyebabkan
daku diampunkan oleh Tuhanku,
serta dijadikanNya daku dari
orang-orang yang dimuliakan!
Dan Kami tidak menurunkan kepada
kaumnya sesudah ia (mati), sebarang
pasukan tentera dari langit (untuk
membinasakan mereka), dan tidak
perlu Kami menurunkannya.
(Kebinasaan mereka) hanyalah
dilakukan dengan satu pekikan (yang
dahsyat), maka dengan serta-merta
mereka semua senyap sepi tidak
hidup lagi.
Sungguh besar perasaan sesal
dan kecewa yang menimpa
hamba-hamba (yang mengingkari
kebenaran) itu! Tidak datang kepada
mereka seorang rasul melainkan
mereka
mengejek-ejek
dan
memperolok-olokkannya.

seorang
rasul
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Surah Yasin

dari

Tidakkah mereka mengetahui berapa
banyak umat yang telah Kami
binasakan sebelum mereka? Umat
yang dibinasakan itu tidak kembali
kepada mereka.
Dan tidak ada satu makhluk pun
melainkan dihimpunkan ke tempat
perbicaraan Kami, semuanya dibawa
hadir untuk menerima balasan.
Dan dalil yang terang untuk mereka,
ialah bumi yang mati, Kami
hidupkannya dan Kami keluarkan
darinya biji-bijian, maka dari
biji-bijian itu mereka makan.

mereka kembali

mereka dihadapkan

Kami hidupkannya

Dan Kami jadikan di bumi itu
kebun-kebun kurma dan anggur, dan
Kami pancarkan padanya beberapa
mata air.

tidak

kepada
mereka

di sisi Kami

yang mati

mereka makan

kurma

dari

beberapa mata air
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berapa
banyak

sebelum mereka Kami telah binasakan

kebun-kebun

dari

bahawa
mereka

umat-umat

semuanya melainkan

bumi

maka
darinya

mereka Apakah
perhatikan tidak

bagi mereka

biji-bijian darinya

di dalamnya

didalamnya

setiap
Dan
umat tidak lain

dan Kami
pancarkan

Dan suatu
tanda

dan Kami keluarkan

Dan Kami jadikan

dan anggur

Surah Yasin

tangan-tangan
mereka

telah
menciptakan

dan dari

diusahakannya dan apa
yang

yang

Maha suci

bumi

mereka ketahui

maka tiba-tiba

di tempat
ketetapan/orbit

Maha Mengetahui

siang

berjalan

semuanya

tidak

darinya

Supaya mereka
makan

ketetapan

mengapa
tidak

pasangan-pasangan

dan
dari apa

Kami
tanggalkan

Dan matahari

Maha Perkasa

dari

mereka bersyukur

ditumbuhkan dari apa
yang

Dan suatu tanda

mereka

buahnya

diri mereka

malam

bagi
mereka

Supaya
mereka
makan
dari
buah-buahan dan dari apa yang
dikerjakan oleh tangan mereka, maka
patutkah mereka tidak bersyukur?
Maha Suci Tuhan yang telah
mencipta semuanya berpasangan,
dari yang ditumbuhkan di bumi dan
dari diri mereka, juga dari apa yang
mereka tidak ketahui.
Dan lagi dalil yang terang untuk
mereka ialah malam, Kami
hilangkan siang daripadanya, maka
dengan serta-merta mereka berada
dalam gelap-gelita.
Dan matahari, ia kelihatan beredar
di tempat yang ditetapkan baginya.
Itu adalah takdir Tuhan yang Maha
Kuasa, lagi Maha Mengetahui.

mereka kegelapan

demikian

baginya
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ia kembali

Dan bulan pula Kami takdirkan dia
beredar
sehingga
di
akhir
peredarannya kelihatan kembalinya
pula ke peringkat awalnya seperti
tandan yang kering.
Matahari tidak mudah baginya
mengejar bulan, dan malam pula
tidak dapat mendahului siang, kerana
masing-masing beredar di tempat
edarannya.
Dan satu dalil lagi untuk mereka
insaf ialah, Kami membawa belayar
keturunan mereka dalam bahtera
yang penuh sarat.
Dan Kami ciptakan untuk mereka,
jenis-jenis kenderaan yang sama
dengannya, yang mereka dapat
mengenderainya.
Dan jika Kami kehendaki, Kami
boleh tenggelamkan mereka, maka
tidak ada pertolongan bagi mereka,
dan mereka juga tidak dapat
diselamatkan.
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sehingga

patut/mungkin

fasa-fasanya

matahari

yang tua

Tidaklah

mendahului malam dan tidak

siang

bahawa bagi Dan suatu tanda
kami mereka

penuh muatan

telah Kami tetapkan

bulan

dalam

orbit

keturunan
mereka

Dan jika

mereka
mengenderai

apa seperti/
yang serupa itu

mereka dilepaskan/
diselamatkan

mereka dan
tidak

bagi
pertolonmereka
gan

Kami
kehendaki

seperti tandan

mendapatkan/ bahawa bagi
mengejar
nya

terapung-terapung

bahtera

Dan bulan

dari

pada dan masingmasing

Kami bawa/angkut

untuk
mereka

Dan kami
ciptakan

maka Kami tenggelamtidak ada
kan mereka

Surah Yasin

dikatakan

Dan
apabila

Tuhan tanda-tanda
mereka

kepada dikatakan
mereka

Allah

sampai dan kesenangan dari
Kami
hidup

dari

suatu
tanda

dari datang kepada Dan
tidak
mereka

orang-orang
yang berpaling

Dan
apabila

orang-orang berkata Allah
yang

menghendaki

nyata

jika

orang
yang

kesesatan

rahmat

di
apa takutlah
antara yang kamu

dan
tangan kamu/
di belakang
apa yang hadapan kamu
kamu

agar supaya
kamu

mereka kafir

suatu
waktu

darinya

Kecuali

kepada
mereka

kamu diberi
rahmat

adalah
mereka

kecuali

memberi rezeki
dari
nafkahkanlah
kepada kamu sebahagian

apakah kami
beri makan

dalam kecuali

mereka
beriman

kepada orangorang yang

kamu tidaklah Dia memberinya
makan

Kecuali dengan kemurahan dari
pihak Kami memberi rahmat dan
kesenangan hidup kepada mereka
hingga ke suatu masa.
Dan apabila dikatakan kepada
mereka: Berjaga-jagalah kamu akan
apa yang ada dihadapan kamu (dari
urusan-urusan hidup di dunia ini),
dan apa yang ada belakang kamu
(dari huru-hara dan balasan akhirat),
supaya kamu beroleh rahmat, (mereka
tidak mengindahkannya).
Dan tidak ada suatu keterangan yang
sampai
kepada
mereka
dari
keterangan Tuhan mereka, melainkan
mereka selalu berpaling daripadanya.
Dan apabila dikatakan kepada
mereka : Dermakanlah sebahagian
dari rezeki yang dikurniakan Allah
kepada kamu. berkatalah orang yang
kafir itu kepada orang yang beriman
Patutkah kami memberi makan
kepada orang yang jika Allah
kehendaki
tentulah
Ia
akan
memberinya makan? Kamu ini
hanyalah berada dalam kesesatan
yang nyata.
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maka mereka

Dan mereka bertanya: Bilakah
datangnya hari akhirat yang
dijanjikan itu? Jika benar kamu orang
yang benar!
Mereka
tidak
menunggu
melainkan satu pekikan yang akan
membinasakan mereka semasa
mereka dalam keadaan leka
bertengkar.
Maka dengan itu, mereka tidak
berpeluang membuat sebarang
pesanan, dan kalau mereka berada
di luar mereka tidak sempat kembali
kepada keluarganya.

janji

mereka menunggu

dan/ketika mereka
mereka

ini

Tidak

Dan akan ditiupkan sangkakala maka
semuanya segera bangkit dari kubur
masing-masing untuk mengadap
Tuhannya.

mereka kembali

dari

mereka
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satu kali

keluarga mereka

kecuali

mereka bertengkar

kepada

sangkakala

Tuhan mereka

kamu adalah

teriakan/suara keras

Maka tidak

maka apabila

mereka datang/menuju

Dan mereka berkata

orang-orang yang benar

menimpa

mereka mampu (membuat)

bilakah

kepada

dan tidak satu wasiat

di

Dan ditiupkan

kubur-kubur

Surah Yasin

ini

tempat tidur kami

para rasul

maka tiba-tiba

kecuali

membang- siapakah
aduhai
kitkan kami
celaka kami

dan telah benar

teriakan/suara
keras

satu kali

maka pada hari itu

dari

mereka dihadapkan

mereka di
beri balasan

dan tidak

Maha Pemurah

kecuali

apa
telah
menjanjikan yang

adalah ia

di sisi/ di
hadapan kami

sesuatu

mereka
berkata

tidaklah

semuanya

seseorang

mereka

dianiaya

tidak

Mereka berkata: Aduhai celakanya
kami! Siapakah yang membangkitkan
kami dari tempat tidur kami? Lalu
dikatakan kepada mereka, Inilah dia
yang telah dijanjikan oleh Allah Yang
Maha Pemurah, dan benarlah berita
yang disampaikan oleh rasul-rasul.
Hanyalah berlaku satu pekikan
sahaja, maka dengan serta-merta
mereka dihimpunkan ke tempat
perbicaraan Kami, semuanya dibawa
hadir.
Maka pada hari itu, tidak ada sesiapa
yang akan dianiayai sedikitpun, dan
kamu tidak akan dibalas melainkan
menurut amal yang kamu telah
kerjakan.
Sesungguhnya penduduk Syurga
pada hari itu, bersenang-senang
dalam kesibukan mereka.

penghuni-penghuni sesungguhnya

bersenang-senang

mereka kerjakan

kesibukan

dalam

adalah mereka

pada hari itu

apa yang

syurga
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tempat duduk berhias di atas

Mereka dengan pasangan-pasangan
mereka bersukaria di tempat yang
teduh, sambil duduk berteleku di atas
pelamin.
Mereka beroleh dalam Syurga itu
pelbagai jenis buah-buahan, dan
mereka beroleh apa sahaja yang
mereka kehendaki.
Mereka juga beroleh ucapan salam
sejahtera dari Tuhan Yang Maha
Mengasihani.
Dan berpisahlah kamu pada hari ini,
hai orang yang berdosa.
Bukankah Aku telah perintahkan
kamu wahai anak-anak Adam, supaya
kamu jangan menyembah syaitan?
Sesungguhnya ia musuh yang nyata
bagimu!
Dan hendaklah kamu menyembahKu,
inilah jalan yang lurus.

apa dan bagi
yang mereka

Maha penyayang

Apakah
tidak

buah-buahan

Tuhan

kamu
jangan bahawa
menyembah

yang nyata

musuh

dalam

dan pasanganpasangan mereka

didalam
bagi
nya (syurga) mereka

dari

perkataan

orang-orang yang berdosa

lurus
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tempat
yang teduh

Adam

wahai

mereka bersandar

sejahtera

mereka minta

hari ini

Dan berpisahlah
kamu

wahai anak kepada kamu

bagi mereka sungguh ia

jalan

ini

mereka

mereka
menyembahku

aku
memerintahkan

syaitan

dan sesungguhnya

Surah Yasin

maka apakah
tidak

banyak/besar

adalah kamu

yang

sejumlah/
sebahagian

neraka
jahanam

kamu mengingkari

di antara
kamu

ini

dia telah
Dan
menyesatkan sesungguhnya

kamu berfikir

disebabkan hari ini

Masuklah
ke dalamnya

adalah kamu

kamu diancam

Dan sesungguhnya syaitan itu telah
menyesatkan golongan yang ramai di
antara kamu, maka tidakkah kamu
berfikir dan insaf?
Yang kamu saksikan sekarang ialah
Neraka Jahanam, yang kamu selalu
diancam memasukinya.
Rasalah kamu bakarannya pada hari
ini, disebabkan perbuatan kufur yang
kamu telah lakukan.

dan berkata
kepada kami

mereka
usahakan

mulut-mulut mereka

atas

adalah
dengan/
kaki-kaki
mereka terhadap apa mereka

penglihatan mata atas
mereka

mereka melihat

tentu Kami hapuskan/
gelapkan

maka bagaimanakah

kami kunci/tutup pada hari ini

dan memberikan tangan-tangan
kesaksian
mereka

kami
menghendaki

jalan

Pada hari itu Kami tutup mulut
mereka; kedua tangan mereka
memberitahu Kami, dan kaki mereka
menjadi saksi terhadap apa yang
mereka telah usahakan.
Jika Kami kehendaki, tentu Kami
hapuskan penglihatan mata mereka
lalu mereka menerpa mencari jalan.
Maka bagaimana mereka melihatnya?

Dan jika

lalu mereka berlumba-lumba
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tempat mereka berada

Dan jika Kami kehendaki, tentu
Kami mengubah jasmani mereka di
tempat yang mereka berada, maka
dengan itu, mereka tidak dapat undur
ke belakang.
Dan sesiapa yang Kami panjangkan
umurnya, Kami balikkan kembali
kejadiannya, maka mengapa mereka
tidak mahu memikirkannya?
Dan Kami tidak mengajarkan syair
kepadanya, dan tidak sesuai baginya
bersyair. Tidak lain melainkan
pengajaran dan Kitab yang memberi
penerangan.
Supaya ia memberi peringatan
kepada orang yang sedia hidup
hatinya, dan supaya nyata tetapnya
hukuman azab terhadap orang yang
kufur engkar.

mereka berundur

dalam

tentu kami ubah
rupa mereka

dan
tidak

maju/mara

Kami kembalikan dia

Kami
Dan tidak
mengajarkannya

kecuali

ia

adalah
dia

siapa

tidak lain

kami
Dan jika
menghendaki

mereka sanggup

Kami panjangkan
umurnya

mereka berfikir

baginya

Supaya dia
beri peringatan

orang-orang yang kafir
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atas

nyata

atas

Dan barang siapa

apakah
maka tidak

layak

dan tidak

dan bacaan kitab
suci

perkataan/
azab

maka tidak

dan pasti
berlaku

kejadian

syair

peringatan/
pelajar

hidup

Surah Yasin

telah
mengerjakan

dari sebahagian apa

untuk
Kami telah
mereka menciptakan

mereka memiliki/ menguasai

bahawa mereka
kami melihat

padanya lalu mereka

binatang
ternak

kekuasaan Kami

dan
tungganganmaka sebahagiannya untuk
bahagiannya tunggangan mereka
mereka

beberapa
manfaat

dan beberapa
minuman

Allah

selain

mereka mampu

dari

Tidak

dihadapkan/disiapkan

padanya

Dan mereka
mengambil

Dan bagi
mereka

bala tentera

Dan Kami
tundukkannya

mereka makan

mereka bersyukur

mereka ditolong

untuk
mereka

Dan apa
kah tidak

agar mereka

Tidakkah mereka melihat bahawa
Kami telah ciptakan untuk mereka
binatang ternak, antara jenis
makhluk yang Kami ciptakan dengan
kekuasaan Kami, lalu mereka
memilikinya?
Dan Kami jinakkan dia untuk
kegunaan mereka, maka sebahagian
di antaranya menjadi kenderaan
mereka, dan sebahagian lagi mereka
makan.
Dan mereka beroleh berbagai faedah
dan kegunaan pada binatang ternak
itu dan juga beroleh minuman,
maka mengapa mereka tidak mahu
bersyukur?

maka apakah
tidak

Dan tergamak mereka menyembah
tuhan yang lain dari Allah, dengan
harapan semoga mereka mendapat
pertolongan dari makhluk-makhluk
itu.

tuhantuhan

Benda-benda yang mereka sembah
itu tidak dapat sama sekali menolong
mereka, sedang benda-benda itu
sendiri menjadi tentera yang akan
dibawa hadir.

dan mereka menolong
mereka
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mereka
rahsiakan

Maka janganlah engkau berdukacita
disebabkan
tuduhan
mereka.
Sesungguhnya Kami mengetahui
apa yang mereka sembunyikan dan
nyatakan.
Tidakkah manusia itu melihat bahawa
Kami telah menciptakan dia dari air
benih? Maka tiba-tiba menjadilah ia
seorang pembantah yang nyata.
Dan ia membuat perbandingan kepada
Kami. Dan ia lupa akan kejadiannya
lalu berkata: Siapakah yang dapat
menghidupkan tulang-tulang yang
hancur?
Katakanlah: Yang menghidupkannya
adalah
Penciptanya
padamula
wujudnya; dan Ia Maha Mengetahui
akan segala makhluk.

bahawa kami

apa Kami men- sungguh
kami
yang
getahui

manusia

Dan apakah
tidak

dia

maka
tiba-tiba

air mani

dan dia lupa

perumpamaan

bagi Kami

Dan dia
membuat

pada hal ini

tulang-tulang

Maha Mengetahui

yang

makhluk

menghidupkan

menyedihkan
Maka
kamu
janganlah

mereka nyatakan

musuh

menumbuhkan/
menjadikannya
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memperhatikan

perkataan
mereka

dari

Kami menciptakannya

siapa yang dia berkata

nyata

kejadiannya

menghidupkannya katakanlah

tentang segala

dan Dia

dan
apa yang

yang hancur

kali

pertama

Surah Yasin

api

hijau

yang

pohon

Atau bukanlah

kamu menyalakan

bahawa atas

berkuasa

Maha Mengetahui

Maha Pencipta

Dia
berkata

bahawa

di tanganNya

yang

sesuatu

dari untuk kamu

dan bumi

menjadikan

darinya

langit-langit

kamu

yang

maka
tiba-tiba

menciptakan

dan Dia ya/benar serupa mereka menciptakan

Dia
apa
menghendaki bila

Maka Maha suci

Kamu dikembalikan dan kepadaNya

urusan/
Sesungguhnya
perintah-Nya
hanyalah

maka jadilah ia jadilah kepadanya

sesuatu

segala

Tuhan yang telah menjadikan api
dari pohon-pohon yang hijau basah
untuk kegunaan kamu, maka kamu
pun selalu menyalakan api darinya
(pohon-pohon itu).
Tidakkah Tuhan
yang
telah
menciptakan langit dan bumi
berkuasa
menciptakan
semula
manusia
sebagaimana
Ia
menciptakan mereka dahulu? Ya
Dialah Pencipta (yang tiada
bandingannya), lagi yang Maha
Mengetahui.
Sesungguhnya
kekuasaanNya,
apabila Ia menghendaki adanya
sesuatu, hanyalah Ia berfirman
kepada benda itu: Jadilah engkau!
Maka jadilah ia.
Maha Suci Allah! Tuhan yang
memiliki dan menguasai tiap-tiap
sesuatu, dan kepadaNyalah kamu
semua dikembalikan.

kekuasaan
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Doa Yasin

Doa Yasin
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam,
pujian yang memadai dan menyamai akan
pertambahan segala nikmatNya.
Wahai Tuhan kami, untukMu segala
puji sebagaimana layak kebesaran dan
kehebatan kekuasaanMu.
Ya Allah, kami pohon selawat dan salamMu
ke atas penghulu kami Nabi Muhammad
dan ke atas keluarga serta sahabat Baginda
semuanya.
Ya Allah, dengan keberkatan Surah Yasin
dan kitab Al-Quran yang penuh hikmat dan
sesiapa yang Engkau pilih untuk membawa
risalah, kenabian, penolong dan petunjuk
hingga Sirat al-MustaqimMu.
Dengan kitab Al-Quran yang dibawa oleh
Malaikat Jibril, dan dengan kekuatan
huruf-huruf dan nama-nama yang sempurna
yang Engkau miliki dan dengan apa yang
Engkau perjelaskan dalam Al-Quran
tentang kewujudan setiap tanda-tanda...
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yang menunjukkan (kewujudanNya),
dan dengan limpah kurniaMu dapat
menghilangkan keluh kesah dan dapat
menyelesaikan beban hutang.
Wahai Tuhan yang mengendalikan
pergerakan laut dan matahari,
Wahai
Tuhan
yang
menjadikan
khazanahNya di antara huruf kaf dan nun,
Tuhan yang Maha Mengetahui sebelum dan
selepas sesuatu keadaan.
Kami memohon kepadaMu Ya Allah agar
membuka ruang keredhaanMu,
jadikanlah kami bersatu padu memuji
dan memuja kekayaanMu agar Engkau
permudahkan segala kehendak dan
permintaan kami.
Engkau jadikanlah keredhaanMu sebagai
teman hidup kami
dan dengan limpah kebesaranMu Engkau
tunaikan permintaan kami secepat mungkin,
perkenanlah doa kami Ya Allah dan
benarkanlah harapan kami disisiMu
dan masukkanlah kami ke dalam rahsia
firmanMu.
Sesungguhnya
pekerjaanMu
apabila
mengkehendaki sesuatu ..
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hanya dengan berkata: JADI, maka jadilah
ia. Maha Suci Tuhan yang menguasai setiap
sesuatu dan kepadaNyalah kembali
semuanya.
Maha
Suci
Tuhan
yang
dapat
menghapuskan segala dukacita,
Maha
Suci
Tuhan
yang
dapat
menghilangkan kesusahan dan
Maha
Suci
Tuhan
yang
dapat
menyelesaikan beban hutang dan
Maha Suci Tuhan yang kerjaNya apabila
mengkehendaki sesuatu hanya dengan
berkata: JADILAH, maka jadilah.
Wahai Tuhan
yang
menghilangkan
dukacita, hilangkan, hilangkan. Ya Tuhan
yang menghilangkan dukacita.
Wahai yang menghilangkan, hilangkanlah,
Wahai yang menghilangkan, hilangkanlah,
hilangkanlah dari kami dukacita.
Wahai Tuhan Yang Hidup, Yang Kekal dan
Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Dan Allah telah beri rahmat dan
kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi
Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dan
segala pujian bagi Allah Tuhan semesta
alam.

Al-Fatihah
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Al-Fatihah
(1) Dengan nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Mengasihani , (2)
Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang
memelihara dan mentadbirkan sekalian
alam (3) Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
(4) Yang
Menguasai
pemerintahan hari Pembalasan (hari
Akhirat) (5) Engkaulah sahaja (Ya Allah)
yang kami sembah, dan kepada Engkaulah
sahaja kami memohon pertolongan (6)
Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) Iaitu
jalan orang-orang yang Engkau telah
kurniakan nikmat kepada mereka, bukan
(jalan) orang-orang yang Engkau telah
murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang
yang sesat.

DOA PENUTUP

Doa Penutup

(

)

Perkenankanlah permintaan kami Ya Allah,
Wahai Tuhan yang mentadbir seluruh alam.
Ya Tuhan kami, terimalah doa kami,
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Terimalah
taubat kami Ya Allah.
Sesungguhnya, Engkaulah penerima taubat
lagi Maha Mengasihani. Janganlah Engkau
mengenakan kami dosa-dosa besar, Wahai
Tuhan yang Maha Mulia dan kami akhiri
doa ini dengan segala pujian bagiMu, Allah
Tuhan semesta alam. Semoga Allah
menerima doa kita semua.
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