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DAFTAR TERJEMAH 

 

No. Bab Hal. Terjemah 

1 I 2 

Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah 

kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan 

bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? (Q.S. Al-

Anbiya/: 10) 

2 I 3 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 

(Q.S Al-insyirah/94: 7) 

3 II 41 

1. Demi masa,  

2. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, 

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan 

saling menasihati untuk kesabaran. (Q.S. Al-‘Ashr/103: 

1-3) 

4 III 49 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/4: 59) 

5 III 51 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka 

karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-

sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. (Q.S 

Yunus/10: 9) 

6 III 51 
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang 

kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman 
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kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada 

hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S 

Taghabun/64: 11) 

7 III 52 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl/16: 97) 

8 III 52 

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka (ketahuilah) 

kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepada-Nya lah akan 

naik perkatan-perkataan yang baik, dan amal kebijakan Dia 

akan mengangkatnya. (Q.S Fathir/35: 10) 

9 III 52 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan 

saling menasihati untuk kesabaran. (Q.S. Al-‘Ashr/103: 3) 

10 III 54 

Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran 

mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan 

pada surga. Sesungguhnya orang yang berlaku jujur dan 

memiliki sifat jujur akan ditetapkan sebagai orang yang 

jujur disisi Allah. Jauhilah dusta, karena kedustaan 

mengantarkan pada dosa, dan dosa mengantarkan ke neraka. 

Seseorang yang selalu berdusta dan memiliki sifat dusta 

akan ditetapkan sebagai pendusta disisi Allah. (H.R muslim) 

11 III 55 

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena 

sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, 

kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. 

Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha 

Penyanyang. (Q.S Yusuf/12: 53) 

12 III 55 Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 
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kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 

perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya 

kamu beruntung. (Q.S Ali-Imran/3: 200) 

13 III 56 

155. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, 

dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa 

dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada 

orang-orang yang sabar. 156. (yaitu) orang-orang yang 

apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna 

lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". 157.  Mereka itulah yang 

mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan 

mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat 

petunjuk. (Q.S Al-Baqarah/2: 155-157) 

14 III 57 

Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya 

(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diutamakan. (Q.S Asy-Syura/42: 43) 

15 III 67 

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 

dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (Q.S 

At-Taubah/9: 119) 

16 III 68 
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.  (Q.S Al-Qalam/68:4) 

17 III 69 

Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah 

mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). 

Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di 

antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagi manusia. (Q.S Al-Isra/17: 53) 
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