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Sekilas Kata 

Alhamdulillah! Segala puji hanya 
bagi Allah SWT yang masih mengalirkan 
darah ke segenap tubuhku pada hari ini, 11 
Maret 2013, sehingga aku dapat 
menyelesaikan buku “101 Ayat Inspirasi” 
(kronologi status facebook) ini. 

Semula ingin kuterbitkan dalam 
bentuk buku konvensional. Namun 
ongkosnya sangat besar dan khawatir hanya 
akan menjadi konsumsi rayap belaka. 
Akhirnya kupilih menerbitkan  dalam format 
e-book  ini, dengan harapan dinikmati oleh 
orang yang benar-benar gemar membaca. 

Buku ini berisi 101 status facebook 
berupa kutipan ayat Al-Qur’an yang kutulis 
selama 101 hari, dalam rangka program 
gemar membaca Al-Qur’an minimal 1 hari 1 
ayat.  

Mohon izin dan terima kasih kepada 
pemilik foto yang kujadikan ilustrasi. Semoga 
keikhlasan Anda menjadi amal sholeh yang 
Insya Allah mendapat balasan setimpal. 
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101. Senin, 11 Maret 2013 

                 

bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 
yang menciptakan, (Q.S. 96.Al-‘Alaq: 1) 

 

100. Minggu, 10 Maret 2013 

           

        

Kitab[11] (Al Quran) ini tidak ada keraguan 
padanya; petunjuk bagi mereka yang 
bertaqwa[12], (Q.S. 2.Al-Baqoroh: 2) 

[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. 
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99. Sabtu, 9 Maret 2013 

               

             

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain[1586], dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap. (Q.S. 94.Alam Nasyroh: 6-8) 

[1586] Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila 
kamu (Muhammad) telah selesai berdakwah Maka 
beribadatlah kepada Allah; apabila kamu telah selesai 
mengerjakan urusan dunia Maka kerjakanlah urusan 
akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: apabila telah selesai 
mengerjakan shalat berdoalah. 

98. Jum’at, 8 Maret 2013 
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Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 
amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-
gunung, maka semuanya enggan untuk memikul 
amanat itu dan mereka khawatir akan 
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 
manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim 
dan amat bodoh, (Q.S. 33.Al-Ahzab: 72) 

[1233] Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-
tugas keagamaan. 

 

97. Kamis, 7 Maret 2013 
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dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat 
kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan 
mengatakan): "Janganlah kamu 
memperserikatkan sesuatupun dengan aku dan 
sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang 
thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan 
orang-orang yang ruku' dan sujud; dan 
berserulah kepada manusia untuk mengerjakan 
haji, niscaya mereka akan datang  kepadamu 
dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta 
yang kurus[984] yang datang dari segenap penjuru 
yang jauh,  (Q.S. 22.Al-Hajj: 26-27) 

 

[984] Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya 
yang ditempuh oleh jemaah haji. 
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96. Rabu, 6 Maret 2013 

              

        

dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang 
banyak bersumpah lagi hina; yang banyak 
mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, 
(Q.S. 68.Al-Qolam: 10-11) 

95. Selasa, 5 Maret 2013 

         

             

       

dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 
memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-
Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat 
pedih". (Q.S. 14.Ibrohim: 7) 
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94. Senin, 4 Maret 2013 

               

                   

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mendahului Allah dan Rasulnya[1407] dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. 
49.Al-Hujuroot: 1) 

[1407] Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh 
menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada ketetapan dari 
Allah dan RasulNya. 

93. Minggu, 3 Maret 2013 

           

                

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 
berdua dengan penuh kesayangan dan 
ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 
keduanya, sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku waktu kecil". (Q.S. 17.Al-Isroo’: 24) 
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92. Sabtu, 2 Maret 2013 

          

           

           

dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi 
orang-orang yang berhijrah sesudah menderita 
cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; 
Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-
benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(Q.S. 16.An-Nahl: 110) 

91. Jum’at, 1 Maret 2013 

              

             

dan Jikalau Kami menghendaki pastilah Kami 
hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka 
berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka 
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betapakah mereka dapat melihat(nya)  (Q.S. 
36.Yaasiin: 66) 

 

90. Kamis, 28 Februari 2013 

               

                

                   

          

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk 
orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana[647]. (Q.S. 9.At-Taubah: 60) 

[647] Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: 
orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai 
harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. 
orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan 
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dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang 
diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan 
orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 
5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan 
Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang 
berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan 
yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. 
Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan 
umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun 
ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): 
Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum 
muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa 
fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan 
umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-
lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan 
maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. 

89. Rabu, 27 Februari 2013 

             

               

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, 
maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan 
Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka 
itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian 
kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. (Q.S. 
45.Al-Jaatsiyah: 15) 
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88. Selasa, 26 Februari 2013 

                 

                     

                

                 

                 

       

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: 
"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut 
menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana 
Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih 
berhak mengendalikan pemerintahan 
daripadanya, sedang diapun tidak diberi 
kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) 
berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih 
rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas 
dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan 
pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-
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Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi 
Maha mengetahui. (Q.S. 2.Al-Baqoroh: 247) 

87. Senin, 25 Februari 2013 

             

                

       

kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan 
bumi; Dia melapangkan rezki bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). 
Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala 
sesuatu. (Q.S. 42.Asy-Syuuro: 12) 

 

86. Minggu, 24 Februari 2013 

                   

Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah 
lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu 
itu lebih berkesan. (Q.S. 73.Al-Muzzammil: 6) 
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85. Sabtu, 23 Februari 2013 

                 

              

                  

Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri 
beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit 
dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat 
Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan 
perbuatannya. (Q.S. 7.Al-A’roof: 96) 

84. Jum’at, 22 Februari 2013 

                

                   

dan bacakanlah apa yang diwahyukan 
kepadamu, Yaitu kitab Tuhanmu (Al Quran). 
tidak ada (seorangpun) yang dapat mengubah 
kalimat-kalimat-Nya. dan kamu tidak akan dapat 
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menemukan tempat berlindung selain dari 
padanya.(Q.S. 18.Al-Kahfi: 27) 

83. Kamis, 21 Februari 2013 

          

             

                

            

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani 
menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian 
mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang 
lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil 
mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya 
orang itu Termasuk golongan mereka. 
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang zalim. (Q.S. 5.Al-
Maa’idah: 51) 
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82. Rabu, 20 Februari 2013 

               

             

                

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah 
dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 
melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 
akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 
kamu kerjakan. (Q.S. 9.At-Taubah: 105) 

 

81. Selasa, 19 Februari 2013 
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Barangsiapa yang mengharap Pertemuan 
dengan Allah, Maka Sesungguhnya waktu (yang 
dijanjikan) Allah itu, pasti datang. dan Dialah 
yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 
(Q.S. 29.Al-Ankabuut: 5) 

 

80. Senin, 18 Februari 2013 
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atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang 
yang melalui suatu negeri yang (temboknya) 
telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: 
"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri 
ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan 
orang itu seratus tahun, kemudian 
menghidupkannya kembali. Allah bertanya: 
"Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" ia 
menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau 
setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya 
kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; 
lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang 
belum lagi berubah; dan lihatlah kepada keledai 
kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami 
akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami 
bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang 
belulang keledai itu, kemudian Kami 
menyusunnya kembali, kemudian Kami 
membalutnya dengan daging." Maka tatkala 
telah nyata kepadanya (bagaimana Allah 
menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: 
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"Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu." (Q.S. 2.Al-Baqoroh: 259) 

 

79. Minggu, 17 Februari 2013 

               

               

       

dan jika Kami hendak membinasakan suatu 
negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-
orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya 
mentaati Allah) tetapi mereka melakukan 
kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah 
sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan 
(ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan 
negeri itu sehancur-hancurnya. (Q.S. 17.Al-
Isroo’: 16) 
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78. Sabtu, 16 Februari 2013 

            

                

dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) 
pengkhianatan dari suatu golongan, Maka 
kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka 
dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. 
(Q.S. 8.Al-Anfaal: 58) 

 

77. Jum’at, 15 Februari 2013 

          

           

         

aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak 
cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit 
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dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka 
sendiri; dan tidaklah aku mengambil orang-orang 
yang menyesatkan itu sebagai penolong. (Q.S. 
18.Al-Kahfi: 51) 

76. Kamis, 14 Februari 2013 

                   

                

dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] 
dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya 
seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Q.S. 
31.Lukman: 19) 

[1182] Maksudnya: ketika kamu berjalan, janganlah 
terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat. 

 

75. Rabu, 13 Februari 2013 
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dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 
manusia (karena sombong) dan janganlah kamu 
berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang sombong lagi membanggakan diri. (Q.S. 
31.Lukman: 18) 

 

 

74. Selasa, 12 Februari 2013 

               

                  

        

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah 
(manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah 
(mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-
hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Q.S. 
31.Lukman: 17) 
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73. Senin, 11 Februari 2013 

                 

                 

                   

              

dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah 
kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu 
gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang 
yang berlain-lain; Namun demikian aku tiada 
dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari 
pada (takdir) Allah. keputusan menetapkan 
(sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah 
aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja 
orang-orang yang bertawakkal berserah diri". 
(Q.S. 12.Yusuf: 67) 

72. Minggu, 10 Februari 2013 
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dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu 
kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. 
(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! 
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini 
bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali 
dalam memeluk agama Islam". (Q.S. 2.Al-
Baqoroh: 132) 

 

71. Sabtu, 9 Februari 2013 

                  

                    

                   

             

Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin 
untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang 
sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat 
mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika 
ada seratus orang yang sabar di antaramu, 
niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu 
dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang 
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kafir itu kaum yang tidak mengerti[623].(Q.S. 
8.Al-Anfaal: 65) 

[623] Maksudnya: mereka tidak mengerti bahwa perang itu 
haruslah untuk membela keyakinan dan mentaati perintah 
Allah. mereka berperang hanya semata-mata 
mempertahankan tradisi Jahiliyah dan maksud-maksud 
duniawiyah lainnya. 

 

70. Jum’at, 8 Februari 2013 

                        

                 

         

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan 
jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 
berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. 
2.Al-Baqoroh: 188) 
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69. Kamis, 7 Februari 2013 

                

                

                         

 

dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka 
tidaklah mengapa kamu men-qashar[343] 
sembahyang(mu), jika kamu takut diserang 
orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang 
kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. 
4.An-Nisaa: 101) 

 

[343] Menurut Pendapat jumhur arti qashar di sini Ialah: 
sembahyang yang empat rakaat dijadikan dua rakaat. 
Mengqashar di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah 
rakaat dari 4 menjadi 2, Yaitu di waktu bepergian dalam 
Keadaan aman dan ada kalanya dengan meringankan 
rukun-rukun dari yang 2 rakaat itu, Yaitu di waktu dalam 
perjalanan dalam Keadaan khauf. dan ada kalanya lagi 
meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam Keadaan 
khauf di waktu hadhar. 
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68. Rabu, 6 Februari 2013 

                     

                  

               

supaya kamu duduk di atas punggungnya 
kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila 
kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu 
mengucapkan: "Maha suci Tuhan yang telah 
menundukkan semua ini bagi Kami Padahal 
Kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, 
(Q.S. 43.Az-Zukhruf: 13) 

 

67. Selasa, 5 Februari 2013 
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Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, 
kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, 
hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah 
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 
memikulkan beban kepada seseorang melainkan 
sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu 
berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil 
kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan 
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, 
(Q.S. 6.Al-An'aam:152) 

 

66. Senin, 4 Februari 2013 

               

dan apabila aku sakit, Dialah Yang 
menyembuhkan aku, (Q.S. 26.Asy-Syu'aroo': 80) 



 

101 Ayat Inspirasi               surtam@amin 

33 

65. Minggu, 3 Februari 2013 

                  

                   

                  

                  

                 

                

                   

                  

                  

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 
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ayah memberi makan dan pakaian kepada para 
ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
juga seorang ayah karena anaknya, dan waris 
pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu 
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S. 2.Al-Baqoroh: 233) 

 

64. Sabtu, 2 Februari 2013 
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) 
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang 
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka menaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha 
Besar.(Q.S. 4.An-Nisaa: 34) 
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63. Jum’at, 1 Februari 2013 

              

             

            

         

              

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari 
Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin 
(beriman) hendaklah ia beriman, dan barang 
siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". 
Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-
orang dzalim itu neraka, yang gejolaknya 
mengepung mereka. Dan jika mereka meminta 
minum, niscaya mereka akan diberi minum 
dengan air seperti besi yang mendidih yang 
menghanguskan muka. Itulah minuman yang 
paling buruk dan tempat istirahat yang paling 
jelek. (Q.S. 18.Al-Kahfi: 29) 
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62. Kamis, 31 Januari 2013 

                       

                         

       

Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan 
kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-
tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam 
urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan 
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Q.S. 
3.Ali Imron: 147) 

 

61. Rabu, 30 Januari 2013 
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Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan 
bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah 
seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di 
dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam 
kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang 
bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan 
dengan minyak dari pohon yang banyak 
berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh 
tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di 
sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) 
hampir-hampir menerangi, walaupun tidak 
disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-
lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya 
siapa yang Dia kehendaki, dan Allah 
memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi 
manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. (Q.S. 24.An-Nuur: 35) 
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60. Selasa, 29 Januari 2013 

                   

                    

                   

                 

           

              

                

                   

         

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur 
dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi 
sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 
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kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, 
kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang 
meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba 
sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan 
zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 
apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang 
benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang 
yang bertakwa. (Q.S. 2.Al-Baqoroh: 177) 

 

59. Senin, 28 Januari 2013 
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Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat 
ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah 
mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia 
menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk 
memperlihatkan kepada keduanya `auratnya. 
Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya 
melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak 
bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah 
menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-
pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. 
(Q.S. 7.Al-A’roof: 27) 

 

58. Minggu, 27 Januari 2013 

          

             

Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia 
menjadikan manusia umat yang satu, tetapi 
mereka senantiasa berselisih pendapat. (Q.S. 
11.Huud: 118) 

 

57. Sabtu, 26 Januari 2013 
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(Malaikat-malaikat) yang memikul Arasy dan 
malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih 
memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-
Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang 
yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan 
kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala 
sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-
orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau 
dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang 
menyala-nyala, (Q.S. 40.Al-Mukmin: 7) 

 

56. Jum’at, 25 Januari 2013 
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Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan 
orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi 
dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; 
dan janganlah kedua matamu berpaling dari 
mereka (karena) mengharapkan perhiasan 
kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu 
mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan 
dari mengingati Kami, serta menuruti hawa 
nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati 
batas. (Q.S. 18.Al-Kahfi: 28) 

 

55. Kamis, 24 Januari 2013 
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Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang 
rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya 
penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan 
dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan 
lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. 
(Q.S. 9.At-Taubah: 128) 

 

54. Rabu, 23 Januari 2013 

                 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. 
21.Al-Anbiyaa’: 107) 

 

53. Selasa, 22 Januari 2013 
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Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, 
saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, 
harta kekayaan yang kamu usahakan, 
perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, 
dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu 
sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah 
dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, 
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan 
keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang fasik. (Q.S. 9.At-
Taubah: 24) 
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52. Senin, 21 Januari 2013 

                     

                    

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 
itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 
menyebut Allah. (Q.S. 33.Al-Ahzab: 21) 

 

51. Minggu, 20 Januari 2013 
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Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-
orang yang bersama dengan dia adalah keras 
terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 
sayang sesama mereka, kamu lihat mereka 
rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan 
keridaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada 
muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah 
sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat 
mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang 
mengeluarkan tunasnya maka tunas itu 
menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi 
besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; 
tanaman itu menyenangkan hati penanam-
penanamnya karena Allah hendak 
menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan 
kekuatan orang-orang mukmin). Allah 
menjanjikan kepada orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal yang shaleh di antara 
mereka ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. 
48.Al-Fath: 29) 
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50. Sabtu, 19 Januari 2013 

                   

                     

                   

                     

              

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 
orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 
kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka 
Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan. (Q.S. 4.An-Nisaa: 135) 
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49. Jum’at, 18 Januari 2013 

               

                 

             

Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi 
tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, 
sungguh habislah lautan itu sebelum habis 
(ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami 
datangkan tambahan sebanyak itu (pula). (Q.S. 
18.Al-Kahfi: 109) 

 

48. Kamis, 17 Januari 2013 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 
mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan 
sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai 
dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub 
maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam 
perjalanan atau kembali dari tempat buang air 
(kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu 
tidak memperoleh air, maka bertayamumlah 
dengan tanah yang baik (bersih); sapulah 
mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah 
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan 
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menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya 
kamu bersyukur. (Q.S. 5.Al-Maa'idah: 6) 

 

47. Rabu, 16 Januari 2013 

         

               

           

               

       

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari 
tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah 
pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh 
itu disaksikan (oleh malaikat). Dan pada 
sebahagian malam hari bershalat tahajudlah 
kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: 
mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu 
ke tempat yang terpuji. (Q.S. 17.Al-Isroo': 78-79) 
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46. Selasa, 15 Januari 2013 

                 

             

              

             

              

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) 
dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; 
itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 
maka (panggillah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan 
tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu 
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa 
yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. 
33.Al-Ahzab: 5) 
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45. Senin, 14 Januari 2013  

                   

                  

                          

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 
dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 
bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 
orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. 
16.An-Nahl: 125) 

 

44. Minggu, 13 Januari 2013  

           

                

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau jadikan hati kami condong kepada 
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kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada 
kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat 
dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-
lah Maha Pemberi (karunia)." (Q.S. 3.Ali Imron: 
8) 

 

43. Sabtu, 12 Januari 2013  

                 

                  

                    

                    

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 
kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya 
sebagian prasangka itu adalah dosa dan 
janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang 
lain dan janganlah sebahagian kamu 
menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah 
salah seorang di antara kamu memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 
kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
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Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (Q.S. 
49.Al-Hujuroot: 12) 

 

42. Jum’at, 11 Januari 2013 

             

                  

              

          

 

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan 
terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan 
mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan 
menyebut): "Insya-Allah". Dan ingatlah kepada 
Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: 
"Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku 
petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya 
daripada ini". (Q.S. 18.Al-Kahfi: 23-24) 
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41. Kamis, 10 Januari 2013 

                 

                 

          

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari 
apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air 
yang terpancar, yang keluar dari antara tulang 
sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah 
benar-benar kuasa untuk mengembalikannya 
(hidup sesudah mati). (Q.S. 86.Ath-Thooriq: 5-8) 

 

40. Rabu, 9 Januari 2013 
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Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa 
kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk 
atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan 
bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui 
(jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak 
pernah berdoa kepada Kami untuk 
(menghilangkan) bahaya yang telah 
menimpanya. Begitulah orang-orang yang 
melampaui batas itu memandang baik apa yang 
selalu mereka kerjakan. (Q.S. 10.Yunus: 12) 

 

39. Selasa, 8 Januari 2013 

             

                

              

           

maka dia tersenyum dengan tertawa karena 
(mendengar) perkataan semut itu. Dan dia 
berdoa: "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk 
tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 
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anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang 
ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal shaleh 
yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan 
rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-
Mu yang shaleh". (Q.S. 27.An-Naml: 19) 

 

38. Senin, 7 Januari 2013 

               

      

Dan berdoalah: "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku 
pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah 
sebaik-baik Yang memberi tempat." (Q.S. 23.Al-
Mukminuun: 29) 

 

37. Minggu, 6 Januari 2013 
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Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan 
(memegang) jiwa (orang) yang belum mati di 
waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) 
yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia 
melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang 
ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi 
kaum yang berpikir. (Q.S. 39.Az-Zumar: 42) 

 

36. Sabtu, 5 Januari 2013 

               

                     

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu 
tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 
jawabnya. (Q.S. 17.Al-Isroo': 36) 
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35. Jum’at, 4 Januari 2013 

              

               

               

            

             

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada 
para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", 
maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah 
dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah 
Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan 
turunan-turunannya sebagai pemimpin selain 
daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? 
Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) 
bagi orang-orang yang dzalim. (Q.S. 18.Al-Kahfi: 
50) 
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34. Kamis, 3 Januari 2013  

               

                 

                 

                

                

                   

                   

Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala 
tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang 
benar dan mereka menyangka bahwa mereka 
tidak akan dikembalikan kepada Kami. Maka 
Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu 
Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka 
lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang 
dzalim. Dan Kami jadikan mereka pemimpin-
pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka 



 

101 Ayat Inspirasi               surtam@amin 

62 

dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. 
Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di 
dunia ini; dan pada hari kiamat mereka termasuk 
orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah). 
(Q.S. 28.Al-Qoshosh: 39-42) 

 

33. Rabu, 2 Januari 2013  

                   

                

                 

      

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka 
(Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: "Ya 
Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-
saudara kami yang telah beriman lebih dahulu 
dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan 
kedengkian dalam hati kami terhadap orang-
orang yang beriman; Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi 
Maha Penyayang". (Q.S. 59.Al-Hasyr: 10) 
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32. Selasa, 1 Januari 2013  

              

             

       

Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan 
orang-orang yang telah Engkau anugerahkan 
nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka 
yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka 
yang sesat. (Q.S. 1.Al-Faatihah: 6-7) 

 

31. Senin, 31 Desember 2012  

                  

         

Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa 
takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia 
berdoa: "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari 
orang-orang yang dzalim itu". (Q.S. 28.Al-
Qoshosh: 21) 
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30. Minggu, 30 Desember 2012  

                

              

           

Lalu mereka berkata: "Kepada Allah-lah kami 
bertawakal! Ya Tuhan kami; janganlah Engkau 
jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang 
dzalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat 
Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir." 
(Q.S. 10.Yunus: 85-86) 

 

29. Sabtu, 29 Desember 2012  

                  

                  

Dan tidak ada yang mendustakan hari 
pembalasan itu melainkan setiap orang yang 
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melampaui batas lagi berdosa, yang apabila 
dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: 
"Itu adalah dongengan orang-orang yang 
dahulu". (Q.S. 83.Al-Muthoffifiin: 12-13) 

 

28. Jum’at, 28 Desember 2012  

               

              

                   

              

       

Dan siapakah yang lebih dzalim daripada orang 
yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari 
Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan 
melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua 
tangannya? Sesungguhnya Kami telah 
meletakkan tutupan di atas hati mereka, 
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(sehingga mereka tidak) memahaminya, dan 
(Kami letakkan pula) sumbatan di telinga 
mereka; dan kendati pun kamu menyeru mereka 
kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan 
mendapat petunjuk selama-lamanya. (Q.S. 18.Al-
Kahfi: 57) 

 

27. Kamis, 27 Desember 2012  

                

                 

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengetahui apa yang kami sembunyikan dan 
apa yang kami lahirkan; dan tidak ada sesuatu 
pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada 
di bumi maupun yang ada di langit. (Q.S. 
14.Ibrohim: 38) 

26. Rabu, 26 Desember 2012  
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Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan 
karena kami telah beriman kepada ayat-ayat 
Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada 
kami". (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, 
limpahkanlah kesabaran kepada kami dan 
wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri 
(kepada-Mu)". (Q.S. 7.Al-A'roof: 126) 

 

25. Selasa, 25 Desember 2012  

               

                   

Ia berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku 
telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, 
dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa 
kepada Engkau, ya Tuhanku. (Q.S. 19.Maryam: 
4) 

 

24. Senin, 24 Desember 2012  
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Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu 
dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan 
kepadamu. (Q.S. 51.Adz-Dzaariyaat: 22) 

 

23. Minggu, 23 Desember 2012  
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Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui 
bahwasanya kamu berdiri (shalat) kurang dari 
dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan 
dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah 
menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 
menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka 
Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu 
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al 
Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di 
antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-
orang yang berjalan di muka bumi mencari 
sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang 
lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka 
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an 
dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang 
baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat 
untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 
(balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang 
paling baik dan yang paling besar pahalanya. 
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Dan mohonlah ampunan kepada Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. (Q.S. 73.Al-Muzzammil: 20) 

 

22. Sabtu, 22 Desember 2012  

                 

               

                     

                   

Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-
benar berada dalam keni'matan yang besar 
(surga), mereka (duduk) di atas dipan-dipan 
sambil memandang. Kamu dapat mengetahui 
dari wajah mereka kesenangan hidup mereka 
yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum 
dari khamar murni yang dilak (tempatnya), laknya 
adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu 
hendaknya orang berlomba-lomba. (Q.S. 83.Al-
Muthoffiffiin: 22-26) 
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21. Jum’at, 21 Desember 2012  

                

                  

Sesungguhnya mereka yang beriman dan 
beramal shaleh, tentulah Kami tidak akan 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 
mengerjakan amalan (nya) dengan baik. 
(Q.S.18.Al-Kahfi: 30) 

 

20. Kamis, 20 Desember 2012  

              

                

              

Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al 
Kitab (Al Qur'an) untuk manusia dengan 
membawa kebenaran; siapa yang mendapat 
petunjuk, maka (petunjuk itu) untuk dirinya 
sendiri, dan siapa yang sesat maka 
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sesungguhnya dia semata-mata sesat buat 
(kerugian) dirinya sendiri dan kamu sekali-kali 
bukanlah orang yang bertanggung jawab 
terhadap mereka. (Q.S. 39.Az-Zumar: 41) 

 

19. Rabu, 19 Desember 2012  

              

             

          

            

Dan barang siapa yang menentang Rasul 
sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti 
jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, 
Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang 
telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke 
dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk 
tempat kembali. (Q.S. 4.An-Nisaa: 115) 
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18. Selasa, 18 Desember 2012  

            

       

              

            

             

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari 
Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas 
langit dan bumi yang disediakan untuk orang-
orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang 
menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan. (Q.S. 3.Ali Imron: 133-134) 
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17. Senin, 17 Desember 2012  

            

              

               

Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa 
yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang 
dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala 
itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri 
menunggu (putusannya masing-masing). (Q.S. 
39.Az-Zumar: 68) 

 

16. Minggu, 16 Desember 2012  
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Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan 
pengagungan yang semestinya padahal bumi 
seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari 
kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-
Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari 
apa yang mereka persekutukan. (Q.S. 39.Az-
Zumar: 67) 

 

15. Sabtu, 15 Desember 2012  

                

          

Dialah yang menjadikan untukmu malam 
(sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan 
Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. 
(Q.S. 25.Al-Furqoon: 47) 

 

14. Jum’at, 14 Desember 2012  
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Harta dan anak-anak adalah perhiasan 
kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang 
kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di 
sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan. (Q.S. 18.Al-Kahfi: 46) 

 

 

13. Kamis, 13 Desember 2012  

            

               

             

 

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi 
dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan 
telah tertulis dalam kitab (Lohmahfuz) sebelum 
Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang 
demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S. 
57.Al-Hadiid: 22) 
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12. Rabu, 12 Desember 2012  

            

                

           

              

                

 

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang 
berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih 
putra Maryam", padahal Al Masih (sendiri) 
berkata: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah 
Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang 
yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, 
maka pasti Allah mengharamkan kepadanya 
surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada 
bagi orang-orang dzalim itu seorang penolong 
pun. (Q.S. 5.Al-Maa'idah: 72) 
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11. Selasa, 11 Desember 2012  

                      

         

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka 
ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-
Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. 2.Al-Baqoroh: 
115) 

 

10. Senin, 10 Desember 2012  
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Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan 
senang kepada kamu hingga kamu mengikuti 
agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya 
petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan 
sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan 
mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, 
maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan 
penolong bagimu. (Q.S. 2.Al-Baqoroh: 120) 

 

9. Minggu, 9 Desember 2012  

                 

                    

        

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia 
menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah 
menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 
memberi petunjuk kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan 
ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. 
(Q.S. 16.An-Nahl: 93) 
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8. Sabtu, 8 Desember 2012 

                   

                   

     

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang 
curang, (yaitu) orang-orang yang apabila 
menerima takaran dari orang lain mereka minta 
dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi. (Q.S. 83.Al-Muthoffifiin: 1-3) 

 

7. Jum’at, 7 Desember 2012  

               

          

Dan apakah manusia tidak memperhatikan 
bahwa Kami menciptakannya dari setitik air 
(mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang 
yang nyata! (Q.S. 36.Yaasiin: 77) 
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6. Kamis, 6 Desember 2012  

                    

                  

Apabila telah ditunaikan shalat, maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung. (Q.S. 62.Al-Jumu'ah: 
10) 

 

5. Rabu, 5 Desember 2012  
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Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu 
kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) 
boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik 
dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan 
pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-
wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita 
(yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita 
(yang mengolok-olok) dan janganlah kamu 
mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu 
panggil memanggil dengan gelar-gelar yang 
buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) 
yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang 
tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang 
yang dzalim. (Q.S. 49.Al-Hujuroot: 11) 

 

4. Selasa, 4 Desember 2012  

              

                

Dan Yang menurunkan air dari langit menurut 
kadar (yang diperlukan) lalu Kami hidupkan 
dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah 
kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur). (Q.S. 
43.Az-Zukhruf: 11) 
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3. Senin, 3 Desember 2012  

             

           

             

           

          

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu 
khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah 
keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, 
karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 
dari jalan Allah akan mendapat adzab yang 
berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan. (Q.S. 38.Shood: 26) 
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2. Minggu, 2 Desember 2012  

               

              

Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan 
yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang 
batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (Q.S. 
17.Bani Isroil: 81) 

 

1. Sabtu, 1 Desember 2012  
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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. (Q.S. 3.Ali Imron: 26) 

*** 

 


