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Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya 
(pula) segala puji di akhirat. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. 
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Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang ke luar daripadanya, apa yang turun 
dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah Yang Maha Penyayang lagi Maha 
Pengampun. 
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Dan orang-orang yang kafir berkata: "Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami". 
Katakanlah: "Pasti datang, demi Tuhanku Yang Mengetahui yang ghaib, sesungguhnya kiamat 
itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrahpun yang 
ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih 
besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)", 
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supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 
saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. 
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Dan orang-orang yang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka 
dapat melemahkan (menggagalkan azab Kami), mereka itu memperoleh azab, yaitu (jenis) azab 
yang pedih. 
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Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. 
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Those who disbelieve say: Shall we show you a man who will tell you (that) when ye have 
become dispersed in dust with most complete dispersal still, even then, ye will be created anew? 
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Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?" 
(Tidak), tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan 
kesesatan yang jauh. 
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Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang 
mereka? Jika Kami menghendaki, niscaya Kami benamkan mereka di bumi atau Kami jatuhkan 
kepada mereka gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda (kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba yang kembali (kepada-Nya). 
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Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai 
gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah 
melunakkan besi untuknya, 

 


