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MAKNA KATA "KAMI" DALAM QUR'AN 
oleh ۩۞۩ - ISLAM TERBUKTI BENAR - ۩۞۩ 25 Agustus 2010 jam 11:26 

 

ْحَمنِ هللاِ بِْســــمِ .  عليكم الس�م ِحيم الرَّ هللا ل رسو محمد.هللا إ�َّ  إله �.الرَّ  

بعد اما.هللا ل رسو على الس�م و الص�ة. لمين العا رب # الحمد  

Segala puji hanya bagi Allah semata yang telah memberi kesempatan pada 

kita semua & juga atas Hidayah serta segala nikmat yang tidak akan pernah 

bisa kita hitung satu persatu. 

 

Terimakasih kiranya kami ucapkan pada saudara saudari yang tetap setia 

pada group http://www.facebook.com/1SLAM.TERBUKTI.BENAR?sk=info 

 

Kami tak dapat membalas apa-apa, hanya teriring doa agar semua 

dukungan saudara-saudari menjadi amal yang berat timbangannya di hari 

perhitungan kelak saat emas perak tidak berlaku lagi. 

 

 
 

Seringkali, orang kufar mencoba mengganggu iman kita dengan bertanya: 

Mengapa Qur'an sering guna kata KAMI untuk ALLAH? Bukankah kami itu 

banyak? Apakah itu bermakna Qur'an pun mengakui Tuhan itu lebih dari 1? 

Bagaimana kita menjelaskannya? Mungkin kita juga pernah bertanya? 

 

Paling kurang ada 3 jawaban, apa sajakah itu? 

^_^ ... Bagi yang belum tahu, mari kita sama-sama berbagi ilmu: 

 
Jawaban 1: Kata KAMI sebagai penghormatan 

 

Bahasa Arab ialah bahasa paling sukar didunia. Sedang bahasa paling sukar 

nomor 2 ialah Bahasa China. Hal ini disebabkan kerana dalam 1 kata, 

bahasa arab memiliki banyak makna. 

 

Contoh: Sebuah gender, dalam suatu daerah boleh bermakna lelaki, tapi 

dalam daerah lain boleh bermakna perempuan. 

Dalam bahasa Arab, dhamir 'NAHNU' ialah dalam bentuk jamak yang 

berarti kita atau kami. Tapi dalam ilmu 'NAHWU', maknanya tak cuma kami, 

tapi aku, saya dan lainnya. 

 

Terkadang kita sering terjebak dengan pertanyaan sejenis ini. Pertanyaan 

diatas muncul karena ketidak tahuan meraka, namun banyak pulak para 

kufar yg berusaha untuk membodohi umat Islam yang tak faham dengan 

bahasa arab. Pertanyaan seperti ini sering dijadikan senjata melawan umat 

Islam yang kurang ilmunya. 

Tapi bagi mereka yang faham bahasa Arab sebagai bahasa yang kaya 

dengan makna dan kandungan seni serta balaghah dan fashohahnya, 

Pertanyaan ini terlihat lucu dan jenaka. 

 

Bagaimana mungkin aqidah Islam yang sangat logis dan kuat itu mau 

ditumbangkan cuma dengan bekal logika bahasa yang setengah-setengah? 

 

JIKA MEMANG "KAMI" DALAM QUR'AN DIARTIKAN SEBAGAI LEBIH DARI 1, 

LALU MENGAPA ORANG ARAB TIDAK MENYEMBAH ALLAH LEBIH DARI 1? 

MENGAPA TETAP 1 ALLAH SAJA? TENTU KARENA MEREKA PAHAM TATA 

BAHASA MEREKA SENDIRI. 
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Dalam ilmu bahasa arab, penggunaan banyak istilah dan kata itu 

tidak selalu bermakna zahir dan apa adanya. Sedangkan Al-Quran adalah 

kitab yang penuh dengan muatan nilai sastra tingkat tinggi. 

 

Selain kata 'Nahnu", ada juga kata 'antum' yang sering digunakan untuk 

menyapa lawan bicara meski hanya satu orang. Padahal makna 'antum' 

adalah kalian (jamak). Secara rasa bahasa, bila kita menyapa lawan bicara 

kita dengan panggilan 'antum', maka ada kesan sopan dan ramah serta 

penghormatan ketimbang menggunakan sapaan 'anta'. 

 

Kata 'Nahnu' tidak harus bermakna arti banyak, tetapi menunjukkan 

keagungan Allah SWT. Ini dipelajari dalam ilmu balaghah. 

 

Contoh: Dalam bahasa kita ada juga penggunaan kata "Kami" tapi 

bermakna tunggal. Misalnya seorang berpidato sambutan berkata,"Kami 

merasa berterimakasih sekali . . . " 

 

Padahal orang yang berpidato Cuma sendiri dan tidak beramai-ramai, tapi 

dia bilang "Kami". Lalu apakah kalimat itu bermakna jika orang yang 

berpidato sebenarnya ada banyak atau hanya satu ? 

 

Kata kami dalam hal ini digunakan sebagai sebuah rasa bahasa dengan 

tujuan nilai kesopanan. Tapi rasa bahasa ini mungkin tidak bisa dicerap oleh 

orang asing yang tidak mengerti rasa bahasa. Atau mungkin juga karena di 

barat tidak lazim digunakan kata-kata seperti itu. 

 

Kalau kawan diskusi kita yang christian itu tak paham rasa bahasa ini, harap 

maklum saja, karena alkitab bible mereka memang telah kehilangan rasa 

bahasa. Bahkan bukan hanya kehilangan rasa bahasa, tapi pun kehilangan 

kesucian sebuah kitab suci. 

 
Sebagai contoh dari rasa bahasa Kitab tetangga yang sudah "Hancur 

Lebur" menuliskan dalam Kitab Yehezkiel 

23:20 Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal (berzina), yang auratnya 

seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. 

23:21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang 

Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu 

kegadisanmu. 

 

Ini hanya salah satu contoh dari 500an lebih ayat porno dalam kitab kristen. 

 

Untuk lebih jelasnya tentang ratusan ayat-ayat porno dalam alkitab kristen 

ini, PERINGATAN, HANYA UNTUK 17+ TAHUN KE ATAS, silahkan klik:  

www.facebook.com/note.php?note_id=144868932209673 

 

Seperti yg sudah diketahui banyak orang, alkitab christian merupakan 

terjemahan dari terjemahan yang telah diterjemahkan dari terjemahan 

sebelumnya. 

 

Ada sekian ribu versi bible yang antara satu dan lainnya bukan sekedar tidak 

sama tapi juga bertolak belakang. Jadi wajar bila alkitab christian mereka itu 

tidak punya balaghoh, logika, rasa dan gaya bahasa. Dia adalah tulisan karya 

manusia yang kering dari nilai sakral. 

 

Di dalam Al-Quran ada penggunaan yang kalau kita pahami secara harfiyah 

akan berbeda dengan kenyataannya. Misalnya penggunaan kata 'ummat'. 
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Biasanya kita memahami bahwa makna ummat adalah kumpulan 

dari orang-orang. Minimal menunjukkan sesuatu yang banyak. Namun Al-

Quran ketika menyebut Nabi Ibrahim yang saat itu hanya sendiri saja, tetap 

disebut dengan ummat. 

 

QS.16 An-Nahl :120 Sesungguhnya Ibrahim adalah "UMMATAN" 

yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-

kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan. 

 

Dalam tata bahasa Arab, ada kata ganti pertama singular [anâ], dan ada 

kata ganti pertama plural [nahnu]. Sama dengan tata bahasa lainnya. Akan 

tetapi, dalam bahasa Arab, kata ganti pertama plural dapat, dan sering, 

difungsikan sebagai singular. 

 

Dalam grammar Arab [nahwu-sharaf], hal demikian ini disebut "al-

Mutakallim al-Mu'adzdzim li Nafsih-i", kata ganti pertama yang 

mengagungkan dirinya sendiri. 

 

Permasalahan menjadi membingungkan setelah al-Quran yang berbahasa 

Arab, dengan kekhasan gramernya, diterjemahkan ke dalam bahasa lain, 

termasuk Indonesia, yang tak mengenal "al-Mutakallim al-Mu'adzdzim li 

Nafsih-i" tersebut. 

 

 

 
Jawaban ke 2: Ada peran makhluk lain atas kehendak ALLAH 

 

Contoh penggunaan kata KAMI dalam Qur'an:Qs. 15 Hijr: 66. Dan telah 

Kami wahyukan kepadanya perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas 

habis di waktu subuh. 

 

"Kami wahyukan..." Maka disini berarti ada peran makhluk lain yaitu 

Malaikat Jibril sebagai pembawa atas perintah Allah. 

 

Contoh penggunaan kata AKU dalam Qur'an: 

11. Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: "Hai Musa. 

12. Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua 

terompahmu; sesungguhnya kamu berada dilembah yang suci, Thuwa. 

13. Dan Aku telah mmilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan 

diwahyukan. 

14. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka 

sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. 

15. Segungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan agar 

supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. 

16. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang 

yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa 

nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa".Qs.20 Thaaha:11-16 

 

Pada ayat-ayat di atas, kata AKU digunakan karena Allah sendiri berfirman 

langsung kepada Nabi Musa AS tanpa perantara Malaikat Jibril.... ^_^ 
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Contoh penggunaan kata KAMI dan AKU yang bersamaan dalam Qur'an: 

Qs.21 Anbiyaa: 25. Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum 

kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan 

melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". 

 

Kata KAMI digunakan saat Allah mewahyukan dengan perantara Malaikat 

Jibril, & kata AKU digunakan sebagai perintah menyembah Allah saja. 

 

Qs.23 Mu'minuun: 27. Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera di 

bawah penilikan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami telah 

datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam 

bahtera itu sepasang dari setiapnya, dan keluargamu, kecuali orang yang 

telah lebih dahulu ditetapkan di antara mereka. Dan janganlah kamu 

bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim, karena 

sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. 

 

Kata KAMI digunakan saat mewahyukan kepada Nabi Nuh AS dengan 

perantara Malaikat Jibril, & kata AKU digunakan saat tidak ada malaikat. 

Contoh peran makhluk lain dalam kata KAMI ialah peran sepasang suami 

istri dalam peran penciptaan manusia. 

 
Jawaban ke 3: Kata KAMI pun digunakan dalam kitab terdahulu 

 

Bahasa Arab sedikit banyak memiliki persamaan dengan saudara 1 

rumpunnya yaitu Bani Israil. Ini saya maksudkan dalam kitab "Taurat" masa 

 

 
sekarang pun, dalam bahasa aslina kata yang digunakan ialah KAMI, tapi 

orang yahudi tidak pernah menganggap Tuhan itu lebih dari 1. 

 

Sebagai Contoh ialah dalam Alkitab Kristen: Kejadian 1:1 Pada mulanya 

ALLAH menciptakan langit dan bumi. (BAHASA SEKARANG)… 

Padahal dalam bahasa ibrani aslinya ialah menggunakan kata KAMI.... 

 

Tapi yahudi tidak ada yang menyembah Tuhan 2 tapi 1,,, atau Tuhan 3 tapi 

1,,, atau Tuhan 4 tapi 1.... atau Tuhan 5 tapi 1,,, Tuhan mereka Maha Esa 

 

Aku Islam sebab lahir di Asia dari orang tua Islam... 

Britney beragama Kristen sebab lahir di Amerika dari orang tua Kristen... 

Paus itu Katholik sebab lahir di Itali dari orang tua Katholik... 

Amita Bachan penganut Hindu sebab lahir di India dari orang tua Hindu... 

Bruce Willis itu Yahudi sebab lahir dari orang tua Yahudi... 

Jacky Chan percaya Kong Hu Chu sebab ia lahir dari penganut Kong Hu Chu 

Yoshimitsu beraliran Shinto sebab orang tuanya beragama Shinto 

 

Jika aku lahir di amerika dari orang tua kristen,,, 

Maka kemungkinan besar saat ini aku masih berkalung salib... :) 

Begitu juga dengan Britney,,, Jika Britney lahir dari ibu-ku yang muslim,,, 

Besar kemungkinan Britney Spears sekarang tetap berkerudung... ^_^ 

 

Anda juga,,, kurang lebih demikian... Singkatnya,,, kita beragama 

kebanyakan hanya ikuti orang tua... Tanpa tahu / dapat buktikan agama 

itu benar atau salah... Saat kita kecil, kita TIDAK bisa melawan orang tua,,, 
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Dan, Saya yakin seyakin2nya cuma Allah Tuhan yg benar... Yang lain salah! 

Britney yakin seyakin2nya cuma bapak, anak + roh yg benar.. lain salah! 

Aiswara Rai yakin seyakin2nya cuma Brahma, Syiwa + Wisnu yang benar,,, 

John Tralala yakin seyakin2nya cuma Katholik yang benar,,, lainnya salah! 

Jacky Chan yakin seyakin2nya cuma Kong Hu Chu yang benar,,, lain salah! 

 

Di Indonesia ada 6 agama yang diakui pemerintah thogut... 

Di Malaysia ada 5 agama yang diakui kerajaan... 

Di dunia ini ada ratusan agama dengan Milyaran pemeluk dengan 

kepercayaan yang SEYAKIN-YAKINNYA... 

 

Namun... Meski ada Ratusan kepercayaan dengan Seyakin-yakinnya,,, 

Itu tidak berarti Tuhan ada banyak... 

Itu tidak berarti ada Tuhan: Allah, bapak, anak, Roh kudus, brahma, syiwa, 

wisnu, budha, kong hu chu dan lainnya... 

 

Beratus agama tidak berarti ada beratus Tuhan... 

Beratus kepercayaan setengah mati tidak berarti ada beratus Tuhan... 

Beratus keyakinan seyakin-yakinnya tidak berarti ada beratus Tuhan... 

Tetap TUHAN hanya 1 yang Maha Esa... 

 

1 Tuhan berarti cuma 1 agama benar...Tak mungkin semua agama benar! 

Tidak mungkin Tuhan menyuruh menyembah Tuhan ini, itu, sana & sini 

Darimana kita tahu 1 agama benar dari Tuhan sedang lain salah? 

Kita tak bisa bicara dengan Tuhan... 

Kita tak bisa bicara dengan Malaikat... 

Kita tak bisa bicara dengan Para Nabi... 

 

Bukti Agama benar bukan dari KATA ORANG... 

Bukti Agama benar bukan dari tingkah segolongan umat... 

Bukti Agama benar bukan dari status umat... 

Bukti Agama benar bukan dari TV & media massa... 

Karena itu semua ialah dari manusia yang tak sempurna 

 

Di Asia Tenggara banyak orang miskin beragama Islam... 

Di Asia Tenggara banyak penjahat beragama Islam... 

Di Asia Tenggara banyak koruptor beragama Islam... 

Tapi tak berarti Islam jelek... 

Karena di Meksiko, Philipina yang miskin + jahat agamanya katholik... 

 

Bukti TERKUAT agama yang benar bukan KATA ORANG... 

Bukti TERKUAT agama yang benar ialah dari KATA TUHAN... 

atau FIRMAN TUHAN.... atau KITAB SUCI... 

Karena kitab suci diakui sebagai FIRMAN TUHAN.... KATA TUHAN... 

 

Jika benar KITAB itu berasal dari Tuhan... 

Maka tidak boleh ada kesalahan sedikitpun didalamnya... 

Maka tidak boleh ada cacat / cela setitik kecil pun didalamnya... 

 

Kitab yang mengaku dari Tuhan,,, 

Tidak boleh ada kesalahan dari segala sisi... 

Dari sisi sastra harus paling unggul... 

Karena tak mungkin manusia bersastra lebih unggul dari Tuhan... 

 

Dari sisi Matematika harus akurat... 

Karena tak mungkin Tuhan berbuat salah... 

Dari sisi Astronomi harus tepat... 

Karena tak mungkin Tuhan tidak tahu alam semesta ciptaan-NYA... 

 

Dari sisi geologi, fisika, kimia, biologi, sandi, kode angka, jurnalistik, 

oceanografi, psikologi dan lainnya harus paling unggul... 
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Qur'an tidak ada cela dari segala sisi... 

Penemuan dengan alat modern telah ditulis Qur'an 1400 tahun lalu... 

Bahkan banyak ayat yang belum dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan... 

 

Sementara Alkitab Kristen dan kitab lainnya banyak sekali mengandung 

ribuan kesalahan baik dari sastra, matematika, biologi, zoologi, DLL... 

 

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik: 

http://islamterbuktibenar.net/?pg=custom&id=4535 

 

Jangan lupa sebarkan info ini... 

Islam tak kan bangkit jika umat masih banyak yang ragu... 

Umat akan tetap ragu jika dakwah tidak dijalankan... 

Tahukah saudara jika dakwah bukan hanya tugas ustadz saja tapi jelas 

merupakan KEWAJIBAN BAGI SETIAP MUSLIM? 

  

Bagi orang awam saja, keindahan bahasa & hikmah serta nasihat jiwa 

didalamnya sudah mampu membuktikan kemuliaan Qur'an bagi orang yang mau 

jujur menggunakan hati kecilnya. Diceritakan dalam sebuah kisah jika Abu Jahal 

pun menangis mendengar Rasulullah Muhammad SAW membaca Qur'an, namun 

sayang, Abu Jahal tidak mau mengakui Mukjizat Qur'an yang diturunkan pada 

Rasulullah Muhammad SAW. 

 

Semoga ini menjadi renungan bagi semua terutama bagi mereka yang murtad 

hanya karena dunia. 

25 Juta Muslim menjadi Murtad Kafir antara tahun 1950-2004 berdasar 3 sumber 

resmi: Pemerintah Demokrasi, Pihak Islam & Pihak Kristen dengan sedikit 

perbedaan jumlah... 

 

  

Ini baru yang tercatat, bagaimana dengan yang tidak tercatat? 

Berapa jumlah murtadin antara 2005-2010? 

Berapa jumlah murtadin sebelum tahun 1950? 

Berapa jumlah murtadin di negara lain? Afrika, Malaysia, lainnya? 

Belum termasuk yang terpengaruh Liberal berkata semua agama sama? 

  

Berapa jumlah Islam yg setengah hati terpengaruh media massa? 

Berapa jumlah muslim yang tak yakin dengan Islam? 

Berapa Jumlah "Islam Keturunan"? 

DARI 250 JUTA MUSLIM INDONESIA, APA 200 JUTA IALAH ISLAM KETURUNAN? 

Sampai kapan kita harus toleransi? 

Hak kita untuk membela diri & keturunan kita! 

MARI HIDUPKAN KEWAJIBAN DAKWAH SETIAP INDIVIDU MUSLIM… 

SAMPAIKAN DENGAN HIKMAH & CARA YANG BAIK… 

 

Tidak benar semua agama sama, hanya 1 agama benar! Qur'an menulis: 

Siapa cari agama selain Islam,maka sekali-kali tidak diterima dari-nya, & dia di 

akhirat termasuk orang2 rugi (QS.3 Ali 'Imran:85). 

  

Tidak sempurna iman seorang muslim sampai dia menyayangi muslim lain seperti 

dirinya sendiri. Dan salah satu wujud sayang itu ialah amar ma'ruf nahi munkar. 

Kemunkaran yang meraja lela saat ini ialah "Semua Agama Sama". Mari kita 

buktikan semua agama tidak sama, hanya Islam saja satu-satunya agama yang 

TERBUKTI benar! Subhanallah...1 lagi bukti... 
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Dari ilmiah.... Islam TERBUKTI Benar... 

Dari nalar.... Islam TERBUKTI Benar... 

Dari Sejarah.... Islam TERBUKTI Benar... 

Dari bahkan Kitab agama lain pun.... Islam TERBUKTI Benar... 

 

 
Untuk lebih jelasnya, silahkan klik: 

http://islamterbuktibenar.net/?pg=articles&article=13526 

 

QS.20 Thaahaa:133. Dan mereka berkata: "Mengapa ia tidak membawa 

BUKTI kepada kami dari Tuhannya?" Dan apakah belum datang kepada 

mereka BUKTI YANG NYATA dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab 

yang dahulu? 

 

Lukas 16:25 Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah 

menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala 

yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 

16:26 Selain dari pada itu di antara kami dan engkau terbentang 

jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini 

kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak 

dapat menyeberang. 

16:27 Kata orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, 

supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, 

16:28 sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia 

memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan 

masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 

16:29 Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan 

para nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 

16:30 Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tapi jika ada seorang 

yg datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 

16:31 Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan 

kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, 

sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." 

 
Dari ayat ”Injil” Bibel Perjanjian Baru jelas tertulis jika mereka menolak 

ayat-ayat ”Taurat” yang diberikan pada Nabi Musa & Kitab-kitab para Nabi, 

maka mereka tidak akan percaya sekalipun dibangkitkan orang mati yang 

sudah mengetahui agama yang benar. 

 

Kesimpulannya, bukti terkuat sebuah agama ialah dari KITABNYA... 

Jadi saudaraku, apa lagi yang kau ragukan tentang Islam? 

 
APA BUKTI ISLAM BENAR??? Sangat penting bagi yang belum tahu, tolong klik: 

http://islamterbuktibenar.net/?pg=custom&id=4535 

 

Untuk Posting hari-hari lalu: 

http://islamterbuktibenar.net/ 

 



100 AGAMA TAK BERARTI ADA 100 TUHAN, TUHAN TETAP 1 & TURUNKAN AGAMA PUN CUMA 1                                   WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET  

ISLAM TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT MASIH BANYAK RAGU & TAK DAPAT BUKTIKAN ISLAM SEBAGAI SATU-SATUNYA AGAMA YANG TERBUKTI BENAR 

ISLAM PUN TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT CINTA DUNIA SERTA TIDAK MENCINTAI ALLAH & RASUL MELEBIHI SEGALANYA. QS.9:24, 33:6, 9:120, 9:15 

Klik share,bagikan,kongsi, jempol,like,suka,tag,tandai agar dakwah menyebar ke 

seluruh pelosok. More like/jempol & More comment = membantu dakwah 

karena posting ini akan sering muncul di wall member sebagai most recent 

update. 

 

 
Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:13 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:16 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:18 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:21 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:23 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:25 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:28 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:30 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:32 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:34 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:36 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:38 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:40 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:42 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:45 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:47 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:49 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:51 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:53 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:55 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:57 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:59 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:61 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:63 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:65 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:67 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:69 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:71 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:73 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:75 

Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Qs.55:77 

 

Apakah saudara Merasa nikmat, teduh, sejuk, damai, sentosa setelah yakin 

akan kebenaran Islam? Sampaikanlah pada saudara, teman & keluarga kita 

yang lain, bahkan semua orang dengan segala kemampuan & kelebihan 

teknologi, internet dengan penuh hikmah & cara yang baik. 

 

Dan saudaraku yang sudah yakin dan mantap dalam Islam: 

Islam tidak akan pernah bangkit selama banyak umatnya masih ragu 

Dan umat akan tetap ragu jika dakwah tidak dijalankan 

Tahukah saudara jika dakwah bukan hanya tugas dan kerja ustadz saja, tapi 

bahkan merupakan KEWAJIBAN SETIAP MUSLIM? 

 

INGATLAH JIKA DAKWAH BUKAN HANYA KERJA USTADZ SAJA, TAPI 

SUDAH MERUPAKAN KEWAJIBAN SEMUA MUSLIM YANG JELAS TERTULIS 

DALAM QUR'AN. DAKWAH PADA SEMUA ORANG TERMASUK PEMELUK 

AGAMA LAIN SEKALIPUN. 

 

Qs.3:20 Kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ❤♡ ❥ ♥ 

Qs.42:48 Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan ≡❤ ❥ ♥ 
Qs.16:82 Kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan 

Qs.16:125 Serulah pada jalan Tuhan-mu dengan hikmah & pelajaran baik 

Qs.5:92 Kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan dengan terang 

Qs.64:12 Kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang 

Qs.8:38. Katakanlah pada orang-orang kafir itu… 

Qs.3:20. Maukah kamu masuk Islam? … 

 

Ayo mari menyampaikan.... SAMPAIKANLAH MESKI CUMA 1 AYAT 

 

Sekali lagi Thanx 2 ALL 4 Support ^_^ 

Sebarkan alamat website ini, www.islamterbuktibenar.net semoga Allah 

menerima amal kita sebagai amal ILMU YANG BERMANFAAT sehingga 



FREE DOWNLOAD: E-BOOK, SOFTWARE ISLAM KOMPUTER & HANDPHONE, CERAMAH, VIDEO                                            WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET  

KEWAJIBANMU YANG DIBEBANKAN ATASMU HANYALAH MENYAMPAIKAN. QS.16:82            KEWAJIBANMU HANYALAH MENYAMPAIKAN. QS.3:20, QS.42:48 

SEKALI-KALI KAU TAK KAN SAMPAI PADA KEBAJIKAN HINGGA KAU NAFKAHKAN HARTA DI JALAN ALLAH. QS.3 ALI IMRAN:19, 61 SHAFF:10-12, 47 HUJURAAT:15 

pahalanya tetap mengalir saat semua amal sudah putus dan kita sudah 

ditanam didalam kubur 

 

TOLONG UNDANG TEMAN KE GROUP INI AGAR SAUDARA LAINNYA PUN 

IKUT TAHU. www.facebook.com/1SLAM.TERBUKTI.BENAR?sk=info 

 

 

  

 
 

Tak patut mereka lebih cintai diri mereka daripada mencintai Rasul.QS.9:120 

 

 
Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda 

Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, 

Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), 

Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. QS.92:4-7 


