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Surat Maryam Dan Terjemahan
Getting the books surat maryam dan terjemahan now is not type of inspiring means. You could not lonely going in imitation of book
accretion or library or borrowing from your associates to log on them. This is an entirely simple means to specifically get lead by on-line. This
online pronouncement surat maryam dan terjemahan can be one of the options to accompany you as soon as having supplementary time.
It will not waste your time. undertake me, the e-book will completely way of being you extra issue to read. Just invest tiny period to read this
on-line declaration surat maryam dan terjemahan as skillfully as review them wherever you are now.
Surat Maryam dan Terjemah Bahasa Indonesia Surat Maryam dan Terjemah Surah 019 Maryam \u0026 Terjemahan Suara Bahasa
Indonesia - Holy Qur'an with Indonesian Translation Surat Maryam dan Terjemahan Bacaan Quran Merdu SURAH MARYAM dan
Terjemahan Surat Maryam 1-20 arab latin dan terjemahan | Bagus untuk Ibu Hamil
Bacaan Quran Merdu Surah Maryam - Ismail Annuri ???? ???? ??????? ??????Quran Surat (19) Maryam [Full] Terjemahan Indonesia,
Teks Latin \u0026 Arab | Murottal Suara Merdu Surat Maryam Merdu Arab Latin dan Terjemahan BACAAN SURAT MARYAM \u0026
SURAT YUSUF BAIK BUAT IBU HAMIL Merdunya SURAT MARYAM ayat 1-11 Latin \u0026 Terjemahan. Surat Maryam Arab Latin dan
Terjemah [3X]
Doa untuk ibu hamil agar anak terlahir sehat,rasa kan pasti bayi nya gerak2(surat mariam)DZIKIR SURAH YUSUF DAN SURAH MARYAM
MERDU COCOK BUAT IBU HAMIL Bacaan ibu hamil | surat al fatihah, surat maryam, surat yusuf, surat at taubah, surat yasin Murottal Ibu
Hamil Al-Qur'an merdu REKOMENDASI untuk Ibu Hamil Agar Bayi Sehat, Cerdas \u0026 Sholeh Zikir, Semoga cepet di beri keturunan yang
shaleh Surat Maryam dan Surat Yusuf Merdu Bacaan Al Quran Baik untuk Ibu Hamil relaksasi ibu hamil- sholawat ibu hamil RUQYAH
UNTUK YANG BELUM PUNYA ANAK!!! (Insyaallah) Surah 009 At-Taubah \u0026 Terjemahan Suara Bahasa Indonesia - Holy Qur'an with
Indonesian Translation QS 19 Maryam Wadi Al Yamani Surat maryam \u0026 terjemahan \"MERDU\" SURAT MARYAM 1-11 ARAB LATIN
\u0026 TERJEMAHANNYA Surat Yusuf Dan Maryam Untuk Ibu Hamil Surat Maryam Arab Latin dan Terjemah 3X Surat Maryam dan Yusuf |
Murottal AlQuran Merdu Terjemahan Indonesia Murottal Surat Yusuf dan Maryam Merdu Untuk Ibu Hamil dan Terjemahannya
Bacaan Al Quran Surat Maryam dan Surat Yusuf Merdu (Baik untuk Ibu Hamil)Surat Yusuf Arab Latin dan Terjemah Bahasa Indonesia Surat
Maryam Dan Terjemahan
Surat Maryam. ?????? ??????? ??????????? ???????????. ?????????? ? k&f h? y? 'a?n ?&d Kaf Ha Ya ‘Ain Shad.; ?????? ???????? ???????
???????? ?????????? ? ?ikru ra?mati rabbika 'abdah? zakariyy? Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada
hamba-Nya, Zakaria,
Surat Maryam Arab, Latin & Terjemah Bahasa Indonesia ...
Surat Maryam dan Terjemahan. Author by : Aurellia Dintani. Description: Surat Maryam dan Terjemahan (Siti Maryam) Surat ke : 19 Jumlah
Ayat : 98 ??? ???? ?????? ?????? Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad. ... Mari Bantu Membagikan Surat Maryam dan Terjemahan ini.
Surat Maryam dan Terjemahan - Al Qur'an dan Terjemahan
Surat maryam dan artinya dan latin (untuk bantu yang belum lancar arab). Arti: Maryam. Jumlah Ayat: 98 | Al Quran dan Terjemahan
Indonesia.
Surat Maryam Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia ...
Video Surat Maryam dan Terjemah Indonesia pada link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=89sE4ig3A3s Atau ke sumbernya
langsung yaitu saluran Sheikh Saad...
Surat Maryam dan Terjemah - YouTube
Surah ini dinamai Maryam, karena surat ini mengandung kisah Maryam (atau Maria dalam agama Kristen), ibu dari Nabi Isa AS. Surah ini
menceritakan kelahiran y...
Bacaan Quran Merdu SURAH MARYAM dan Terjemahan - YouTube
Surah Maryam (Arab: ?????, Maryam, "Maryam") adalah surah ke-19 dalam al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan
surah-surah Makkiyah karena hampir seluruh ayatnya diturunkan...
surat maryam dan terjemahan bahasa indonesia
Adapaun Zakaria sebagai hamba (Tafsir al-Wajiz) ?????? ???????? ??????? ( (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan
kamu) Yakni ini merupakan penyebutan tentang rahmat Tuhanmu.????????? ?????????? (kepada hamba-Nya, Zakaria) Nabi Zakaria
termasuk nabi dari Bani Israil, istrinya adalah bibi dari Nabi Isa. (Zubdatut Tafsir)
Quran Surat Maryam Ayat 1-11 Arab, Latin, Terjemahan Arti ...
Surah Maryam (????) Terjemahan Bahasa MelayuMerupakan surah ke-19 dalam Al Qur’an, terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan
surah Makkiyyah kerana hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabatsahabat beliau hijrah ke negeri Habsyah.
SURAH MARYAM TERJEMAHAN BAHASA MELAYU - Al Quran Melayu
Terjemahan Al Quran Bahasa Melayu. Surah Maryam. Kaaf, Haa, Yaa, Ain, Saad
Terjemahan Al Quran Bahasa Melayu - Surah Maryam
50+ videos Play all Mix - Surat Maryam Oleh Mishary Rashid Alafasy Terjemah Bahasa Indonesia YouTube Surat Kahfi Oleh Mishari Rashid
Alafasy Terjemah teks Bahasa Indonesia - Duration: 40:35. ahmad ...
Surat Maryam Oleh Mishary Rashid Alafasy Terjemah Bahasa Indonesia
Surah Maryam Mp3 Arab Latin dan Terjemahan Surah Maryam Mp3 Arab Latin dan Terjemahan Full offline - Mp3 Offline surat maryam Arab dan Latin - Asbabul nuzul surah maryam - Dizikir dan doa Fitur dan isi Unggulan Aplikasi Ini - Tanpa koneksi internet / Offline - Navigasi
simple dan mudah digunakan - Isi kontent dapat di copy - Isi konten dapat langsung di share ke teman - Mudah dalam pencarian ...
Surah Maryam Mp3 Arab Latin dan Terjemahan - Apps on ...
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Terjemahan Surat Maryam - Berikut ini adalah terjemahan Surat Maryam dalam bahasa indonesia : 1 ????? Kaaf Haa Yaa `Ain Shaad.
Terjemahan Surat Maryam
Lantunan Merdu Bacaan Al-Quran Full 114 Surah Dengan Terjemahan Indonesia, Teks Latin & Arab. Quran 114 Surat Full 30 Juz :
https://www.youtube.com/watch?v=a...
Quran Surat (19) Maryam [Full] Terjemahan Indonesia, Teks ...
Surah Maryam Ayat 1-6; Terjemahan dan Tafsir Al-Qur’an. Pecihitam.org – Kandungan Surah Maryam Ayat 1-6 ini, sebelum kita membahas
kandungan ayat, seyogyanya kita pahami dulu Surah Maryam ini. Surah ini adalah surah ke-19 dalam al-Qur’an. Surah ini terdiri atas 98
ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke
Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat dia hijrah ke negeri Habsyi.
Surah Maryam Ayat 1-6; Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an ...
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
BACAAN SURAT MARYAM & SURAT YUSUF BAIK BUAT IBU HAMIL ...
BACA SURAH MARYAM DAN ARTI SURAH MARYAM Surah Maryam adalah surah ke-19 dalam al-Qur'an. Surah Maryam terdiri atas 98
ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke
Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat dia hijrah ke negeri Habsyi. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan
permulaan Surah Maryam ...
BACA SURAH MARYAM BESERTA TERJEMAHAN SURAH MARYAM ~ Surah ...
Quran Surat Maryam Ayat 58. ... Terjemah Arti: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari
keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang
telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat ...
Quran Surat Maryam Ayat 58 Arab, Latin, Terjemahan Arti ...
Kitab Suci Al-Qur'an Digital Online 30 Juz dengan terjemahan Bahasa Indonesia dan fitur MP3 yang dapat didengarkan setiap suratnya, dan
juga per ayat secara GRATIS pada server IIX. Al Quran Surat Maryam Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.id
Al Quran Surat Maryam Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.id
Cepat dibuka, hemat kuota. Surat ke-19 Maryam, terdiri atas 98 ayat. Mengandung penjelasan bukti rahmat Allah terhadap para wali-Nya,
seperti menganugerahkan pada mereka anak yang saleh, serta keterangan tentang kesucian Allah -Ta'?l?- dari adanya anak dan pembantu
sebagai bantahan atas orang-orang yang mengadakan kedustaan atas-Nya.

Terjemahan Dan Makna Surat 19 Maryam (Siti Maryam) Virgin Mary Edisi Bilingual Standar Version. Surah Maryam (bahasa Arab: ????,
Maryam, "Maryam") adalah surah ke-19 dalam al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah karena
hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat dia hijrah ke negeri
Habsyi. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan permulaan surah Maryam ini kepada raja Najasyi dan pengikutpengikutnya di waktu ia ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habsyi. Surah ini dinamai Maryam, karena surat ini
mengandung kisah Maryam (atau Maria dalam agama Kristen), ibu dari Nabi Isa AS. Surah ini menceritakan kelahiran yang ajaib, di mana Ia
melahirkan Isa AS sedang ia sebelumnya belum pernah digauli oleh seorang laki-laki. Kelahiran Isa AS tanpa ayah, merupakan suatu bukti
kekuasaan Allah SWT. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah ini, diawali dengan kisah
kejadian ajaib lainnya, yaitu dikabulkannya doa nabi Zakaria AS oleh Allah SWT, di mana ia ingin dianugerahi seorang putra sebagai pewaris
dan penerus cita-cita dan kepercayaannya. Maryam (Arabic: ????, "Mary") is the 19th chapter (s?rah) of the Qur'an and is a "Meccan s?rah"
with 98 verses (?y?t). It is named after Mary, the mother of Jesus (Isa), who appears in verses 16-34. Regarding the timing and contextual
background of the supposed revelation (asb?b al-nuz?l), it is an earlier "Meccan Surah", which means it is believed to have been revealed in
Mecca, instead of later in Medina. Theodor Nöldeke's chronology identifies this Surah as the 58th Surah delivered, while the traditional
Egyptian chronology places it as the 44th. The sura opens with the Bismillah and five Arabic letters: Kaf Ha Ya 'Ayn Sad. The remaining 97
ayat can be divided into three primary sections.
Terjemahan Dan Makna Surat 19 Maryam (Siti Maryam) Virgin Mary Edisi Bilingual Ultimate Version. Surah Maryam (bahasa Arab: ????,
Maryam, "Maryam") adalah surah ke-19 dalam al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah karena
hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat dia hijrah ke negeri
Habsyi. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan permulaan surah Maryam ini kepada raja Najasyi dan pengikutpengikutnya di waktu ia ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habsyi. Surah ini dinamai Maryam, karena surat ini
mengandung kisah Maryam (atau Maria dalam agama Kristen), ibu dari Nabi Isa AS. Surah ini menceritakan kelahiran yang ajaib, di mana Ia
melahirkan Isa AS sedang ia sebelumnya belum pernah digauli oleh seorang laki-laki. Kelahiran Isa AS tanpa ayah, merupakan suatu bukti
kekuasaan Allah SWT. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah ini, diawali dengan kisah
kejadian ajaib lainnya, yaitu dikabulkannya doa nabi Zakaria AS oleh Allah SWT, di mana ia ingin dianugerahi seorang putra sebagai pewaris
dan penerus cita-cita dan kepercayaannya. Maryam (Arabic: ????, "Mary") is the 19th chapter (s?rah) of the Qur'an and is a "Meccan s?rah"
with 98 verses (?y?t). It is named after Mary, the mother of Jesus (Isa), who appears in verses 16-34. Regarding the timing and contextual
background of the supposed revelation (asb?b al-nuz?l), it is an earlier "Meccan Surah", which means it is believed to have been revealed in
Mecca, instead of later in Medina. Theodor Nöldeke's chronology identifies this Surah as the 58th Surah delivered, while the traditional
Egyptian chronology places it as the 44th. The sura opens with the Bismillah and five Arabic letters: Kaf Ha Ya 'Ayn Sad. The remaining 97
ayat can be divided into three primary sections.
Terjemahan Dan Makna Surat 19 Maryam (Siti Maryam) Virgin Mary Edisi Bilingual Lite Version. Surah Maryam (bahasa Arab: ????,
Maryam, "Maryam") adalah surah ke-19 dalam al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah karena
hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat dia hijrah ke negeri
Habsyi. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan permulaan surah Maryam ini kepada raja Najasyi dan pengikutPage 2/4

Acces PDF Surat Maryam Dan Terjemahan
pengikutnya di waktu ia ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habsyi. Surah ini dinamai Maryam, karena surat ini
mengandung kisah Maryam (atau Maria dalam agama Kristen), ibu dari Nabi Isa AS. Surah ini menceritakan kelahiran yang ajaib, di mana Ia
melahirkan Isa AS sedang ia sebelumnya belum pernah digauli oleh seorang laki-laki. Kelahiran Isa AS tanpa ayah, merupakan suatu bukti
kekuasaan Allah SWT. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah ini, diawali dengan kisah
kejadian ajaib lainnya, yaitu dikabulkannya doa nabi Zakaria AS oleh Allah SWT, di mana ia ingin dianugerahi seorang putra sebagai pewaris
dan penerus cita-cita dan kepercayaannya. Maryam (Arabic: ????, "Mary") is the 19th chapter (s?rah) of the Qur'an and is a "Meccan s?rah"
with 98 verses (?y?t). It is named after Mary, the mother of Jesus (Isa), who appears in verses 16-34. Regarding the timing and contextual
background of the supposed revelation (asb?b al-nuz?l), it is an earlier "Meccan Surah", which means it is believed to have been revealed in
Mecca, instead of later in Medina. Theodor Nöldeke's chronology identifies this Surah as the 58th Surah delivered, while the traditional
Egyptian chronology places it as the 44th. The sura opens with the Bismillah and five Arabic letters: Kaf Ha Ya 'Ayn Sad. The remaining 97
ayat can be divided into three primary sections.
Seperti dapat langsung dikenali dari judulnya, Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik ini memperkenalkan, mendokumentasikan, dan
membahas berbagai naskah, sumber, pertumbuhan, demografi, dan berbagai pemikiran mengenai kesusastraan Melayu klasik, sehingga kita
dapat mengenali kehidupan, problema, dan dinamika masyarakat Melayu yang harus diakui, hingga kini bukan hanya relevan tetapi makin
penting untuk dipahami dan dihargai. Penjelasan menarik tentang kesusastraan rakyat, epos India dan wayang, cerita dari jawa, sastra
zaman peralihan Hindu-Islam, kesusastraan zaman Islam, cerita berbingkai, sastra kitab, sastra sejarah, undang-undang Melayu lama, serta
pantun dan syair dalam buku ini mendorong kita untuk memahami kekhasan tata hidup dan cara pandang masyarakat yang melahirkannya,
sambil menimba kebijaksanaan dan berkaca pada keuniversalan pengalaman di dalamnya. Buku ini membawa kita ke masa lalu, dan
dengan menikmati panorama latar manusianya yang tersebar luas serta mengarungi kedalaman pesan yang bagaimanapun menantang
kematangan dan keragaman kemanusiaan kita, kita dimampukan untuk mengelola dan menghayati kehidupan masa kini. --Prof. Riris k. TohaSarumpaet, Ph. D.
Untuk pembelian ebook google atau pemesanan versi cetak bisa menghubungi SMS/Whatsapp: +62811187416 atau di okbuku.com
Dapatkan koleksi e-book kami yang lain di: studiquran.com/e-book ----------------------------------------------------------------------------------------------Anda sering berdialog dengan Non Muslim? * Sering mendapatkan pertanyaan atau pertanyaan dari Non Muslim? * Sering mendengar
statement-statement negatif tentang Islam? * Anda tahu pernyataan atau statement negatif dari pihak Non Muslim itu tidak benar, namun
bagaimana cara membantah dan menyanggah mereka dengan argument yang kuat ? Quran ini dalam tafsirnya banyak membahas hal-hal
yang sering dipermasalahkan oleh pihak Non Muslim seperti mengenai: —> Jihad Benarkah Jihad itu berarti mengislamkan orang dengan
mengangkat senjata? Benarkah dalam penyebaran Islam Quran ditangan kiri dan pedang ditangan kanan? Lihat tafsir no 1073, 1405, 1793,
2522; Surat 29:6, Tafsir no 1902 Lalu apa makna sebenarnya dari surat Al Baraah 9:5 yang sering disebut oleh pihak Non Muslim sebagai
ayat pedang? —> Murtad: Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama dengan semboyannya Tidak ada paksaan dalam Islam (Qs 2 :256),
lalu benarkah orang yang keluar dari Islam (Murtad) itu halal darahnya? Lihat Surat 2:217 tafsir no 279 surat 5:54 tafsir no 710; Orang Murad
tak dihukum mati, 279 —> Surga Islam: Benarkah Surga umat Islam itu berisi pemuasan nafsu birahi? Lalu apa arti dari Bidadari yang
merupakan salah satu kenikmatan surga? Lihat tafsir 2356 Dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan lainnya yang InsyaAllah akan
menambah keimanan Anda serta memperkaya pengetahuan Anda sebagai bekal dialog lintas Iman ** [Untuk pemesanan versi cetak bisa
menghubungi SMS/Whatsapp: +62811187416 atau di desainbuku.com/quran Dapatkan koleksi e-book kami yang lain di: studiquran.com/ebook ] Al Quran Terjemah dan Tafsir Ukuran: A4, 21x29,7 cm. Cover: Hardcover poly emas. Kertas: Qpp Import 50 Grm. Tebal: 1000
halaman Teks Arab dan Indonesia nyaman dibaca. - Diterbitkan pertama kali oleh Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, Pahlawan dan Pendiri
Bangsa RI, pada tahun 1928. - Kata pengantar dari H. Agus Salim, Pahlawan bangsa. - Setiap awal surat diberi penjelasan tentang
hubungannya dengan surat sebelumnya, yang membuktikan bahwa tuduhan Quran itu tidak teratur adalah salah. - Kitab tafsir yang dijadikan
rujukan oleh tafsir Quran ini adalah tafsir besar karya Ibnu Djarir, Imam Fahrudin Razi, Imam Atsiruddin Abu Hayyan, tafsir Zamakhsyari,
Baidlowi, dan Jamiu-l-Bayyan karya Ibnu Katsir. Di antara kitab kamus yang digunakan ialah kamus besar Taju-l-Arus dan Lisanu-l-Arab. Terdiri lebih dari 2.822 footnote yang berisi tafsir dan penjelasan detail ayat. - Terdapat index lengkap keterangan kata-kata dan kalimat
Arab. - Terdapat Index lengkap Bahasa Indonesia. Terdapat Mukadimmah, pengantar pengenalan tentang Al-Quran yang berisi: - Al-Quran
dan Bagian-Bagiannya. - Kekuatan Rohani yang Paling Besar Di Dunia. - Hubungan Quran dengan Kitab Suci Sebelumnya. - Sikap Lapang
Dada Terhadap Agama-Agama Lain. - Hidup Sesudah Mati. - Kedudukan Kaum Wanita. - Kemurnian Teks Quran Suci. - Tiap-Tiap Wahyu AlQuran Ditulis Menurut Bunyi Wahyu Yang Diturunkan. - Semua Wahyu Quran Dihafalkan. - Susunan Ayat Dan Surat Dilakukan Oleh Nabi
Suci Sendiri. - Abu Bakar Yang Mula-Mula Menghimpun Naskah Quran Yang Ditulis. - Khalifah Utsman Menyuruh Menyalin Dari Naskah Asli
Sayyidina Abu Bakar. - Beda-Bedanya Qirat. Pengantar dari H. Agus Salim Di tanah air kita dan di tiap-tiap negeri Islam lainnya, juga telah
terbit Quran dengan bahasa asing: Belanda, Jerman, Inggris dan lain-lain yang diterjemahkan oleh pihak Non Muslim. Dan tidak sedikit pula
tulisan tentang Agama Islam daripada pihak tersebut itu, baik yang berasal dari bangsa ahli ilmu pengetahuan, maupun bangsa lainnya
khususnya Kristen dan Theosofi, yang tulisan-tulisan itu memakai Quran. Salinan-salinan Quran dan buku-buku tersebut biasanya tidak
sampai ke tangan kaum santri (orang surau) umumnya, tapi untuk kaum terpelajar atau kaum sekolah umumnya, yang hendak mengetahui
ajaran-ajaran Agama Islam, bisa dikatakan hanyalah buku-buku bangsa itu yang menjadi pedomannya. Dan terutama sekali Quran yang
utamakannya; sebab agama Kristen, yaitu umumnya Eropa, yang di sini menjadi persaingan dan bandingan Agama Islam di mata orang,
diajarkan dengan kitab suci agama itu yaitu Bebel, khususnya kitab Injil. Padahal dalam buku-buku tersebut banyak sekali terdapat
pemalsuan ayat-ayat Quran, yaitu berbeda dari makna yang sebenarnya. Atau, sekalipun tidak boleh dikatakan menukar makna, akan tetapi
seolah-olah dipilih perkataan-perkataan, yang dengan mudah menimbulkan yang keliru atau perasaan yang tak menyenangkan, oleh karena
memang keliru pengertian atau tidak menyukai ajaran-ajaran yang disalinnya itu. Sebaliknya, kitab-kitab tafsir Quran yang berasal dari pihak
Islam pada umumnya tak dapat dibaca oleh kaum sekolah atau kaum terpelajar tadi. Kaum itu jarang yang mengerti bahasa Arab. Dan
jikapun ada yang dapat bahasa Arab atau dapat tafsir yang dengan bahasa Melayu dan sebagainya, tidak juga dapat memuaskan kaum
terpelajar itu, sebab tafsir-tafsir itu tidak memakai ilmu pengetahuan zaman ini dan tidak dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan
paham dan pengertian orang zaman kita ini. Alhamdulillah, tafsir Maulana Muhammad Ali itu adalah salah satu literatur yang sesuai dengan
pengetahuan dan pengertian kaum terpelajar zaman sekarang ini. Macam-macam pemalsuan, macam-macam cacian, celaan dan gugatan
daripada pihak luar Islam, khususnya Eropa, mendapat bantahan dan sangkalan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti, yang merubuhkan
hujah-hujah dan membuktikan kekosongan falsafah pihak pencaci, pencela dan penggugat itu. Sebaliknya tidak ada di dalam tafsir itu
sesuatu keterangan yang membatalkan tafsir-tafsir lama yang beredar di kalangan umat Islam. Jika pun ada satu atau lebih penjelasan yang
berbeda keterangan atau pemandangan dengan tafsir terdahulu itu, tidaklah perbedaan itu semata-mata baru ada, melainkan perbedaan
sudah ada dari dulu di dalam kalangan ulama Islam. Sebagai lagi, biar betapapun modern nya keterangan-keterangan dalam karangan
Maulana Muhammad Ali itu, betapapun takluknya kepada ilmu pengetahuan (wetenschappelijk), akan tetapi sepanjang pendapat
penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan (materialisme) dan daripada paham ke-aqlian (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang dari iman dan tauhid Islam yang benar. Jelasnya ia terpelihara dari kesesatan Dahriyah, Mutazilah dan Batiniyah.
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Akhir-al-kalam penerbitan Kitab Al Quran dan tafsir yang saat ini sedang diusahakan tidak memakai metode kuno. Dari awal terbit bagian
pertama penyalin dan penerbit menerima perbaikan kalau ada salah satu pihak membuktikan salah atau keliru ataupun suatu yang amat
berlainan di dalam kitab yang diterbitkan itu. Dengan cara seperti ini saya memperoleh keyakinan, bahwa usaha penerbitan kitab tafsir
Muhammad Ali itu akan mendapatkan segala faedah yang berguna dengan menyingkiri segala yang mudlarat dan keliru. Maka oleh sebab
itu bukan saja hilang tak sedap hati saya yang pada permulaan itu, melainkan berganti menjadi suka dan setuju membantu dengan segala
kesungguhan hati akan menjadikan usaha itu. Adapun akan taufiq, kepada Allah kita pohonkan. Demikianlah kata pengantar dari Bpk H.
Agus Salim seorang Tokoh Pahlawan Nasional dan Bpk HOS Tjokro Aminoto sebagai Pahlawan dan Bapak Pendiri Bangsa untuk
memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan pada tahun 1945 Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya yang diwakili oleh Ir.
Soekarno, sang menantu dan juga murid Bpk. HOS Tjokro Aminoto.
Ada sesuatu yang khas dari buku ini, yaitu menyangkut metode pengupasan taqwa yang langsung dengan menelusurinya dari alqur'an dan
kemudian mengklasifikasinya sedemikian rupa sehingga dapat membantu mereka yang berminat untuk meraih kualitas ini. Pemilahan ayatayat taqwa ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok seperti: syarat perlu, syarat cukup, dan algoritma.

Buku ini membahas tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa berdasarkan Kitab Suci masing-masing penganutnya. Harapan penulis setelah
membaca buku ini para pembaca tidak mau lagi terlibat dalam perdebatan yang tak kunjung selesai mengenai topik ini. Marilah mulai
sekarang kita tidak lagi menganggap Yesus Kristus adalah Nabi Isa dan sebaliknya. Bhineka tunggal Ika . Berbeda-beda kita tetap satu jua.
Satu bangsa, bangsa Indonesia.
Autobiography of Firdaus A.N., b. 1924, an Indonesian Islamic writer and his thoughts on Islam.
Interpretation of Islam on Bible; critics on the thought of Priest Robert Waleant on Bible and Koran.
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