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LAMPIRAN 

TERJEMAH AL-QURAN 

 

NO BAB Hlm. Q.S. TERJEMAH 

1 I 5 al-Hujurat/  

49: 13. 

Hai manusia, sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling takwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

2 II 47 al-Baqarah/ 

 2: 275-278. 

Orang-orang yang Makan (mengambil) 

riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gilaKeadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), Sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan 



mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. orang yang 

kembali (mengambil riba), Maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya. Allah 

memusnahkan Riba dan menyuburkan 

sedekah dan Allah tidak menyukai 

Setiap orang yang tetap dalam 

kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 

3 III 54 al-Isra/ 

17: 15. 

Dan Kami tidak akan mengazab 

sebelum Kami mengutus seorang rasul. 

4 III 55 an-Nisa/ 

 4: 22. 

Dan janganlah kamu kawini wanita-

wanita yang telah dikawini oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang 

telah lampau. 

5 III 55 an-Nisa 

/4: 23. 

Dan diharamkan bagimu, istri-istri anak 

kandungmu (menantu), dan 

(diharamkan) mengumpulkan (dalam 



pernikahan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi 

pada masa lampau. Sungguh, Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

6 III 58 al-Muddassir/ 

74: 38. 

Setiap orang bertanggung jawab atas 

apa yang telah dilakukannya 

7 III 64 ali-Imran/ 

3:130. 

Wahai orang-orang yang beriman, 

Janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kepada 

Allah agar kamu beruntung. 

8 III 64 al-Baqarah/ 2: 

275 

Orang-orang yang memakan riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan 

karena gila. Yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual beli sama 

dengan riba. Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barangsiapa 

mendapat peringatan dari Tuhannya, 

lalu dia berhenti, maka apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya 

dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Barangsiapa mengulangi, maka mereka 



itu penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya. 

9 III 65 an-Nisa/  

4: 160-161 

Maka disebabkan kezhaliman orang-

orang Yahudi, kami haramkan atas 

mereka yang (memakan makanan)” 

yang baik-baik (yang dahulunya) 

dihalalkan bagi mereka, dan karena 

mereka banyak menghalangi (manusia) 

dari jalan Allah, dan disebabkan 

mereka memakan riba, padahal 

sesungguhnya mereka stelah dilarang 

daripadanya, dan karena mereka 

memakan harta orang dengan jalan 

yang bathil. Kami telah menyediakan 

untuk orang-orang kafir diantara 

mereka itu siksa yang pedih. 

10 III 65 al-Baqarah/ 

 2: 278 

Hai orang-orang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan tinggalkan sisa riba 

(yang belum dipungut) jika kamu 

orang-orang beriman. 

11 III 65 al-Baqarah/ 

 2: 279 

maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya 



akan memerangimu. Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba) maka 

bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 

12 III 71 Q.S. al-Maidah/ 

5: 90. 

Wahai orang-orang yang beriman! 

Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah 

termasuk perbuatan syetan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu beruntung. 

13 IV 119 Q.S.  

al-Ankabuut/  

29: 45 

Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah 

diwahyukan kepadamu (Muhammad) 

dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya 

salat itu mencegah dari (perbuatan) keji 

dan mungkar. Dan (ketahuilah) 

mengingat Allah (salat) itu lebih besar 

(keutamaannya dari ibadah yang lain). 

Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

14 IV 119 Q.S. at-Taubah/ 

9: 103. 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna 

membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. 



Sesungguhnya doamu itu 

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 

Maha Mengetahui. 
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