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DAFTAR TERJEMAH 

 

No Hal Bab Terjemahan 

1.  5 I 
“Akhlak Rasulullah adalah Al-

Qur‟an. ( HR. Muslim: 746) 

2.  5 I 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari 

perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 

agar kamu bersyukur” (Q.S. An-Nahl: 78)  

 

3.  68 IV 

Dan sesungguhnya Kami telah 

memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; 

dan keduanya mengucapkan: “Segala puji 

bagi Allah yang melebihkan kami dari 

kebanyakan hamba-hambanya yang beriman 

(QS, An Naml: 15) 

 

4.  72 IV 

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, 

dan dia berkata: “Hai Manusia, kami telah 

diberi pengertian tentang suara burung dan 

kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya 

(semua) ini benar-benar suatu kurnia yang 

nyata”. (QS, An Naml: 16) 

 

5.  72 IV 
“Dan Sulaiman telah mewarisi 

Dawud” 

6.  73 IV 

“Hai manusia kami telah diberi 

pengertian tentang ucapan burung dan kami 

diberi segala sesuatu.” (Muttafaq „alaih) 

 

7.  73 IV 

“kami telah diberi pengertian tentang 

ucapan burung dan kami diberi segala 

sesuatu.” 

 

8.  76 IV 

Dan dihimpunkan untuk Sulaiman 

tentaranya dari jin, manusia dan burung 

lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam 

barisan). (QS, An Naml: 17) 

 

9.  77 IV 

“Dan dihimpunlah untuk Sulaiman 

tentaranya dari jin, manusia dan burung, 

lalu mereka itu diatur dengan tertib [dalam] 

barisan.” 
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10.  78 IV 

Hingga apabila mereka sampai di 

lembah semut berkatalah seekor semut: Hai 

semut-semut, masuklah ke dalam sarang-

sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh 

Sulaiman dan tentaranya, sedangkan 

mereka tidak menyadari”; (QS, An Naml: 

18) 

 

11.  82 IV 

maka dia tersenyum dengan tertawa 

karena (mendengar) perkataan semut itu. 

Dan dia berdoa: “Ya Tuhanku berilah aku 

ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu 

yang telah Engkau anugerahkan kepadaku 

dan kepada dua orang ibu bapakku dan 

untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau 

ridhai; dan masukkanlah aku dengan 

rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-

hamba-Mu yang saleh”. (QS, An Naml: 19) 

 

12.  83 IV 

dan orang-orang yang menjauhkan 

diri dari ( perbuatan dan perkataan ) tidak 

berguna. (Q.S.surah Al-mu‟minun ayat 3) 

 

13.  86 IV 

" Sungguh aku benar-benar akan 

mengazabnya dengan azab yang keras atau 

benar-benar menyembelihnya kecuali jika 

benar-benar dia datang kepadaku dengan 

alasan yang terang” (QS, An Naml: 20-21) 

 

14.  87 IV 

:(22) Maka tidak lama kemudian 

(datanglah hud-hud), lalu ia berkata “aku 

telah mengetahui sesuatu yang kamu belum 

mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari 

negeri Saba suatu berita penting yang 

diyakini. (23) Sesungguhnya aku menjumpai 

seorang wanita yang memerintah mereka, 

dan dia dianugerahi segala sesuatu serta 

mempunyai singgasana yang besar. (24) Aku 

mendapati dia dan kaumnya menyembah 

matahari selain Allah dan setan telah 

menjadikan mereka memandang indah 

perbuatan-perbuatan mereka lalu 

menghalangi mereka dari jalan (Allah), 

sehingga mereka tidak dapat petunjuk, 

(25)agar mereka tidak menyembah Allah 

Yang mengeluarkan apa yang terpendam 
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dilangit dan dibumi dan Yang mengetahui 

apa yang kamu sembunyikan dan apa yang 

kamu nyatakan. (26) Allah, tiada Rabb Yang 

disembah kecuali Dia, Rabb Yang 

mempunyai „Arsy yang besar‟ (QS, An 

Naml: 22-26) 

15.  89 IV 

:(27) Berkata Sulaiman, “Akan kami 

lihat, apa kamu benar, ataukah kamu 

termasuk orang-orang yang berdusta. 

(28)pergilah dengan (membawa) suratku ini, 

lalu jatuhnya kepada mereka, kemudian 

berpalinglah dari mereka, lalu 

perhatikanlah apa yang mereka bicarakan” 

(29) Berkata ia (Balqis), “Hai pembesar-

pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan 

kepadaku sebuah surat yang mulia. (30) 

Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan 

sesungguhnya (isi)nya, “dengan menyebut 

Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. (31) Bahwa janganlah kamu 

sekalian berlaku sombong terhadapku dan 

datanglah kepadaku sebagai orang-orang 

yang berserah diri” (QS, An Naml: 27-31) 

 

16.  91 IV 

:(32) Berkata dia (Balqis), “Hai para 

pembesar berilah akupertimbangan dalam 

urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan 

sesuatu persoalan sebelum kamu berada 

dalam majelis (ku)”. (33) Mereka 

menjawab, “Kita adalah orang-orang yang 

memiliki kekuatan dan (juga) memiliki 

keberanian yang sangat (dalam 

peperangan), dan keputusan berada 

ditanganmu maka pertimbangkanlah apa 

yang akan kamuperintahkan”. (34) Dia 

berkata,”Sesungguhnya raja-raja apabila 

memasuki suatu negeri, niscaya mereka 

membinasakannya, dan 

menjadikanpenduduknya yang mulia jadi 

hina, dan demikian pulalah yang akan 

mereka perbuat. (35) Dan sesungguhnya aku 

akan mengirim utusan kepada mereka 

dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) 

menunggu apa yang akandibawah kembali 

oleh utusan-utusan itu” (QS, An Naml: 32-

35) 
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17.  92 IV 

(36) Maka tatkala utusan itu sampai 

kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, 

“Apakah (patut) kamu menolong aku 

dengan harta? maka apa yang diberikan 

Allah kepadaku lebih baik dari pada apa 

yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu 

merasa bangga dengan hadiahmu. (37) 

Kembalilah kepada mereka sungguh kami 

akan mendatangi mereka dengan 

balatentara yang mereka tidak kuasa 

melawannya, dan pasti kami akan mengusir 

mereka dari negeri itu (Saba) dengan 

terhina dan mereka menjadi (tawanan-

tawanan) yang hina dina” (QS, An Naml: 

36-37) 

 

18.  94 IV 

-pembesar, siapakahdiantara kamu 

sekalian yang sanggup membawa 

singgasananya kepadakusebelum mereka 

datang kepadaku sebagai orang-orang yang 

berserah diri”.(39) Berkata „Ifrit (yang 

cerdik) dari golongan jin, “Aku akan 

datangkepadamu dengan membawa 

singgasana itu kepadamu sebelum kamu 

berdiri dari tempat dudukmu, sesungguhnya 

aku benar-benar kuat untuk membawanya 

lagi dapat dipercaya”. (40) Berkatalah 

seorang yang mempunyai ilmu dari Al-

Kitab, “Aku akan membawa singgasana itu 

kepadamu sebelum matamu berkedip”. 

Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana 

itu terletak dihapannya, ia pun berkata, “ini 

termasuk karunia Rabbku untuk mencoba 

aku apakah aku bersyukur atau mengingkari 

(akan nikmat-Nya). Dan barang siapa yang 

bersyukur maka sesungguhnya dia 

berrsyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri 

dan barang siapa yang ingkar, maka 

sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi 

Maha Mulia”. (QS, An Naml: 38-40) 

 

19.  102 IV 

“Ketika sampai hadiah itu kepada 

Sulaiman, lalu ia berkata: oh… saya akan 

engkau bujuk dengan harta benda? Padahal 

yang telah dianugerahkan Allah kepadaku 
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terlebih baik dari pada yang dianugerahkan 

kepadamu, bahkan engkau merasa senang 

dengan hadiahmu itu. Kembalilah engkau 

kepada mereka! Kami akan menyerangmu 

dengan bala tentara yang tidak bisa kamu 

lawan dan kami akan mengusirmu dari 

negerimu serta kamu akan mendapatakan 

kehinaan. 

 

20.  108 IV 

“Dan Dia memeriksa burung-burung 

lalu berkata: ‚Mengapa aku tidak melihat 

Hudhud, Apakah Dia Termasuk yang tidak 

hadir‛.Sungguh aku benar-benar akan 

mengazabnya dengan azab yang keras atau 

benar-benar menyembelihnya kecuali jika 

benar-benar Dia datang kepadaku dengan 
alasan yang terang”. (Q.S. al-Naml/ 27:20-

21) 

 

21.  111 IV 

Berkata Sulaiman: Akan Kami lihat, 

apa kamu benar, ataukah kamtermasuk para 

perdusta. (QS, An Naml: 27) 

 

22.  112 IV 

Maka tatkala utusan itu sampai 

kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: 

Apakah (patut) kamu mendukung aku 

dengan harta? Karena apa yang 
dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik 

daripada apa yang dianugerahkan-Nya 

kepadamu; tetapi kamu dengan hadiah kamu 

telah merasa bangga. Kembalilah kepada 

mereka, sungguh kami akan mendatangi 

mereka dengan bala tentara yang mereka 

tidak kuasa menghadapinya dan pasti kami 

akan mengusir mereka darinya dengan 

tunduk patuh dan dalam keadaan mereka 

terhina. (QS, An Naml: 36-37) 
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