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Lampiran 

Daftar Terjemah 

No Hal Bab Terjemah 

1 1 1 Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. (HR. 

Al-Bukhari) 

2 2 1 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa/4: 3) 

3 2 1 Tahanlah empat orang dan ceraikanlah yang lainnya. 

4 22 2 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa/4: 3) 

5 25 2 Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), 

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 

terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 

terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri 

(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha 

Penyayang. (Q.S. An-Nisa/4: 129) 

6 56 3 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa/4: 3) 

7 63 3 Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra/17: 32) 

8 63 3 Kemudharatan harus dihilangkan 

9 65 3 Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 

seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 

beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 

(Q.S. An-Nur/24: 2) 

10 65 3 Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Ambillah 

dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan 

keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina 
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hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan 

duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim) 

11 66 3 Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. 

(Q.S. An-Nur/24: 3) 

12 66 3 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa/4: 3) 

13 68 3 Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Ambillah 

dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan 

keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina 

hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan 

duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim) 
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