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NO BAB KUTIPAN TERJEMAH 

1 I QS. Al-Baqarah 2/164 164. Sesungguhnya dalam penciptaan 

langit dan bumi, silih bergantinya malam 

dan siang, bahtera yang berlayar di laut 

membawa apa yang berguna bagi 

manusia, dan apa yang Allah turunkan 

dari langit berupa air, lalu dengan air itu 

Dia hidupkan bumi sesudah mati 

(kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi 

itu segala jenis hewan, dan pengisaran 

angin dan awan yang dikendalikan antara 

langit dan bumi; sungguh (terdapat) 

tanda-tanda (keesaan dan kebesaran 

Allah) bagi kaum yang memikirkan. 

2 II QS. Al-Qasas 28/77 77. dan carilah pada apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan. 

3  QS. Al-Mauun 107/1-7 1. tahukah kamu (orang) yang 

mendustakan agama? 

2. Itulah orang yang menghardik anak 

yatim, 

3. dan tidak menganjurkan memberi 

Makan orang miskin. 

4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang 

yang shalat, 

5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari 

shalatnya, 

6. orang-orang yang berbuat riya[ 

7. dan enggan (menolong dengan) barang 

berguna 

4  QS. Al- Zukhruf 43/32 32. Apakah mereka yang membagi-bagi 

rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan 

mereka dalam kehidupan dunia, dan 

Kami telah meninggikan sebahagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan 



rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 

mereka kumpulkan. 

5  QS. Al-Takastsur 102/1-4 1. Bermegah-megahan telah melalaikan 

kamu 

2. sampai kamu masuk ke dalam kubur. 

3. janganlah begitu, kelak kamu akan 

mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 

4. dan janganlah begitu, kelak kamu akan 

mengetahui. 

6  QS. Al-Isra 17/35 35. dan sempurnakanlah takaran apabila 

kamu menakar, dan timbanglah dengan 

neraca yang benar. Itulah yang lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

7  QS. Al An’am 6/ 152 152. dan janganlah kamu dekati harta 

anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, hingga sampai ia 

dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan 

timbangan dengan adil. Kami tidak 

memikulkan beban kepada sesorang 

melainkan sekedar kesanggupannya. dan 

apabila kamu berkata, Maka hendaklah 

kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah 

kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. 

yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat. 

8  QS. Al-Maidah 5/1 1. Hai orang-orang yang beriman, 

penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang 

akan dibacakan kepadamu. (yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan 

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya. 

9  QS. Al- A’raf 7/31 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu 

yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid[534], Makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berlebih-lebihan. 

10  QS. Al-Baqarah 2/188 188. dan janganlah sebahagian kamu 

memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebahagian daripada 



harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. 

11  QS. An-Nisa 4/29 29. Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 

12 III QS. Al-Anbiyaa 21/30 30. dan Apakah orang-orang yang kafir 

tidak mengetahui bahwasanya langit dan 

bumi itu keduanya dahulu adalah suatu 

yang padu, kemudian Kami pisahkan 

antara keduanya. dan dari air Kami 

jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka 

Mengapakah mereka tiada juga beriman? 

13  QS. Al-Waqi’ah 56/68-69 68. Maka Terangkanlah kepadaku tentang 

air yang kamu minum. 

69. kamukah yang menurunkannya atau 

kamikah yang menurunkannya? 

14  QS. Asy- Syu’aaraa’ 26/155 155. Shaleh menjawab: "Ini seekor unta 

betina, ia mempunyai giliran untuk 

mendapatkan air, dan kamu mempunyai 

giliran pula untuk mendapatkan air di 

hari yang tertentu. 

15  QS. Al- Qamar 54/28 28. dan beritakanlah kepada mereka 

bahwa Sesungguhnya air itu terbagi 

antara mereka (dengan unta betina itu); 

tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh 

yang punya giliran 

16  QS. At-Taubah 9/111 111. Sesungguhnya Allah telah membeli 

dari orang-orang mukmin diri dan harta 

mereka dengan memberikan surga untuk 

mereka. mereka berperang pada jalan 

Allah; lalu mereka membunuh atau 

terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang 

benar dari Allah di dalam Taurat, Injil 

dan Al Quran. dan siapakah yang lebih 

menepati janjinya (selain) daripada 

Allah? Maka bergembiralah dengan jual 

beli yang telah kamu lakukan itu, dan 

Itulah kemenangan yang besar. 

17 IV QS. Al-Maidah 5/17 17. Sesungguhnya telah kafirlah orang-

orang yang berkata: "Sesungguhnya 

Allah itu ialah Al masih putera Maryam". 



Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) 

yang dapat menghalang-halangi 

kehendak Allah, jika Dia hendak 

membinasakan Al masih putera Maryam 

itu beserta ibunya dan seluruh orang-

orang yang berada di bumi 

kesemuanya?". kepunyaan Allahlah 

kerajaan langit dan bumi dan apa yang 

ada diantara keduanya; Dia menciptakan 

apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

18  QS. Al-Hadid 57/7 7. berimanlah kamu kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian 

dari hartamu yang Allah telah 

menjadikan kamu menguasainya. Maka 

orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan menafkahkan (sebagian) dari 

hartanya memperoleh pahala yang besar. 

 


