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DAFTAR TERJEMAH 

No Hal Bab Terjemahan 

1 2 1 Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung 

(Q.S al- Jumuah: 10) 

2 3 1 Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 

orang-orang yang menafkahkan hartanya di 

jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap 

bulir seratus biji. Allah melipat gandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui 

(Q.S al-Baqarah: 261) 

3 14 2 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana 

(Q.S at-Taubah: 60) 

4 15 2 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan 

menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si 

penerima), seperti orang yang menafkahkan 

hartanya karena riya kepada manusia dan dia 

tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin 

yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu 

ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih 

(tidak bertanah). Mereka tidak menguasai 

sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan 

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang kafir 

(Q.S al-Baqarah: 264) 

5 18 2 Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, 

yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. 

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan 

sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 
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lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat 

yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan 

(Q.S al-Ankabut: 45) 

6 21 2 Orang-orang yang menafkahkan hartanya di 

jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi 

apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-

nyebut pemberiannya dan dengan tidak 

menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak 

ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati 

(Q.S al-Baqarah: 262) 

7 21 2 Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, ia 

berkata, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, “Setiap persendian manusia 

diwajibkan untuk bersedakah setiap harinya 

mulai matahari terbit. Memisahkan 

(menyelesaikan perkara) antara dua orang 

(yang berselisih) adalah sedekah. Menolong 

seseorang naik ke atas kendaraannya atau 

mengangkat barang-barangnya ke atas 

kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang 

baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap 

langkah berjalan untuk menunaikan shalat 

adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu 

rintangan dari jalan adalah sedekah.” (HR. 

Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 2989 

dan Muslim, no. 1009] 

8 25  2 Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih 

baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu 

yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah 

Maha Kaya lagi Maha Penyantun 

(Q.S al-Baqarah: 263) 

9 26 2 Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 

(di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu 

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji 

(Q.S al-Baqarah: 267) 

10 62 4 Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka 
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mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang 

memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang 

dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik 

yang kamu nafkahkan (di jalan allah), maka 

pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan 

janganlah kamu membelanjakan sesuatu 

melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan 

apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, 

niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan 

cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan 

dianiaya (dirugikan) 

(Q.S al-Baqarah: 272) 
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