
208 
 

LAMPIRAN TERJEMAHAN SELAIN ALQUR`ÂN 

(HADITS DAN PERKATAAN ULAMA) 

 

NO Hal Kitab Terjemahan 

1.  30 Jâmi`u al-

Ahâdîts Sayûthiy 

Didiklah anak-anak kalian tiga perkara: mencintai 

Nabi kalian, mencintai keluarganya, dan membaca 

Alqur`ân. Siapa yang menghapal Alqur`ân di hari 

Kiamat ia akan bersama para Nabi dan orang-

orang khusus. 

2.  59 Shahih al-

Bukhârî  

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: 

"Suatu hari malaikat maut diutus kepada Musa 

'Alaihissalam. Ketika menemuinya, (Nabi Mua 

'Alaihissalam) memukul matanya. Maka malaikat 

maut kembali kepada Rabbnya dan berkata: 

"Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak 

menginginkan mati". Maka Allah berfirman: 

"Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia 

meletakkan tangannya di atas punggung seekor 

lembu jantan. Setiap bulu lembu yang ditutupi 

oleh tangannya berarti umurnya satu tahun 

baginya". Nabi Musa 'Alaihissalam bertanya: 

"Wahai Rabb, setelah itu apa?. Allah berfirman:: 

"Kematian". Maka Nabi Musa 'Alaihissalam 

berkata: "Sekaranglah waktunya". Kemudian Nabi 

Musa 'Alaihissalam memohon Allah agar 

mendekatkannya dengan tanah yang suci (Al 

Muqaddas) dalam jarak sejauh lemparan batu". 

Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Kemudian 

Rasulullah saw bersabda: "Seandainya aku kesana, 

pasti akan aku tunjukkan kepada kalian 

keberadaan quburnya yang ada di pinggir jalan 

dibawah tumpukan pasir merah". Dia ('Abdur 

Razzaq) berkata; "Dan telah mengabarkan kepada 

kami Ma'mar dari Hammam telah bercerita kepada 

kami Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 

saw seperti hadits ini juga. 

3.  61 Shahih al-

Bukhârî  

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi saw 

bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi 

melainkan dia mengembalakan kambing". Para 

sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka 

Beliau menjawab: "Ya, aku pun 

mengembalakannya dengan upah beberapa qirat 

(keping dinar) milik penduduk Makkah". 

4.  68 Shahih al- Dari Nabi saw yang besabda: "Bani Isra'il, 
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Bukhârî  kehidupan mereka selalu didampingi oleh para 

Nabi, bila satu Nabi meninggal dunia, akan 

dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh tidak 

ada Nabi sepeninggal aku. Yang ada adalah para 

khalifah yang banyak jumlahnya". Para shahabat 

bertanya; "Apa yang baginda perintahkan kepada 

kami?". Beliau menjawab: "Penuihilah bai'at 

kepada khalifah yang pertama (lebih dahulu 

diangkat), berikanlah hak mereka karena Allah 

akan bertanya kepada mereka tentang 

pemerintahan mereka". 

5.  77 Sunan Tirmidzi Telah menceritakan kepada kami Abdu bin 

Humaid telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj 

bin Minhal telah menceritakan kepada kami 

Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari Yusuf 

bin Mihran dari Ibnu Abbas bahwa Nabi 

Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Ketika 

Allah menenggelamkan Fir'aun, ia mengatakan: 

Aku beriman bahwa tiada tuhan selain yang 

diimani Bani Israil. Jibril berkata: Wahai 

Muhammad, Duh seandainya engkau melihatku 

ketika sedang mengurusi keadaan laut, lalu aku 

sumpal mulutnya karena khawatir ia mendapat 

rahmat. Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini 

hasan. 

6.  87 Shahih Muslim Dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah saw 

telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke 

dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian 

(fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang 

akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, 

ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang 

dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. 

Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat 

7.  93 Sunan Abu Dâud Dari Salman, ia berkata; Rasulullah shallAllahu 

wa'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya 

Tuhan kalina Yang Maha Suci dan Maha Tinggi 

adalah Maha Hidup dan Mulia, Dia merasa malu 

dari hambanya apabila ia mengangkat kedua 

tanganya kepadaNya dan mengembalikannya 

dalam keadaan kosong." 

8.  95 Sunan Abu Dâud Telah menceritakan kepada Kami Muslim bin 

Ibrahim, telah menceritakan kepada Kami Hisyam 

Ad Dastuwai dari Yahya dari Abu Ja'far dari Abu 

Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: "Tiga doa 

yang akan dikabulkan, dan tidak diragukan 

padanya, yaitu: doa orang tua, doa orang yang 
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bersafar, dan doa orang yang dizhalimi." 

9.  100 Shahih al-

Bukhârî 

Telah bercerita kepada kami 'Utsman bin Abi 

Syaibah telah bercerita kepada kami Jarir dari 

Manshur dari Abu Wa'il dari 'Abdullah radliallahu 

'anhu berkata; "Ketika (selesai) perang Hunain, 

Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lebih 

mengutamakan orang-orang tertentu dalam 

pembagian (harta rampasan perang) diantaranya 

Beliau memberikan kepada Al Aqra' bin Habis 

seratus ekor unta dan memberikan kepada 

'Uyainah unta sebanyak itu pula, dan juga 

memberikan kepada beberapa orang pembesar 

Arab sehingga hari itu Beliau nampak lebih 

mengutamakan mereka dalam pembagian. 

Kemudian ada seseorang yang berkata; 

"Pembagian ini sungguh tidak adil dan tidak 

dimaksudkan mencari ridla Allah. Aku katakan; 

"Demi Allah, sungguh aku akan memberi tahu 

Nabi Shallallahu'alaihiwasallam". Lalu aku 

menemui Beliau dan mengabarkannya, maka 

Beliau bersabda: "Siapakah yang dapat berbuat 

adil kalau Allah dan Rasul-Nya saja tidak dapat 

berbuat adil?. Sungguh Allah telah merahmati 

Musa Alaihissalam ketika dia disakiti lebih besar 

dari ini namun dia tetap shabar". 

10.  104 Shahih al-

Bukhârî 

Telah menceritakan kepada kami Haddab bin 

Khalid Al Azdi dan Syaiban bin Farrukh 

semuanya dari Sulaiman bin Al Mughirah dan 

teksnya meriwayatkan milik Syaiban, telah 

menceritakan kepada kami Sulaiman telah 

menceritakan kepada kami Tsabit dari 

Abdurrahman bin Abu Laila dari Shuhaib berkata: 

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: 

"perkara orang mu`min mengagumkan, 

sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak 

dimiliki seorang pun selain orang mu`min, bila 

tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu 

baik baginya dan bila tertimpa musibah, ia 

bersabar dan sabar itu baik baginya." 

11.  115 Shahih al-

Bukhârî 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 

Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al 

Laits dari Sa'id Al Maqburi dari Syarik bin 

Abdullah bin Abu Namir bahwa dia mendengar 

Anas bin Malik berkata: Ketika kami sedang 

duduk-duduk bersama Nabi saw didalam Masjid, 

ada seorang yang menunggang unta datang lalu 
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menambatkannya di dekat Masjid lalu berkata 

kepada mereka (para sahabat): "Siapa diantara 

kalian yang bernama Muhammad?" Pada saat itu 

Nabi saw bersandaran di tengah para sahabat, lalu 

kami menjawab: "orang Ini, yang berkulit putih 

yang sedang bersandar". Orang itu berkata kepada 

Beliau; "Wahai putra Abdul Muththalib" Nabi saw 

menjawab: "Ya, aku sudah menjawabmu". Maka 

orang itu berkata kepada Nabi saw: "Aku bertanya 

kepadamu persoalan yang mungkin berat buatmu 

namun janganlah kamu merasakan sesuatu 

terhadapku." Maka Nabi saw menjawab: 

"Tanyalah apa yang menjadi persoalanmu". Orang 

itu berkata: "Aku bertanya kepadamu demi 

Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu. 

Apakah Allah yang mengutusmu kepada manusia 

seluruhnya?" Nabi saw menjawab: "Demi Allah, 

ya benar!" Kata orang itu: "Aku bersumpah 

kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang 

memerintahkanmu supaya kami shalat lima 

(waktu) dalam sehari semalam?" Nabi saw 

menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata orang 

itu: "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, 

apakah Allah yang memerintahkanmu supaya 

kami puasa di bulan ini dalam satu tahun?" Nabi 

saw menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata 

orang itu: "Aku bersumpah kepadamu atas nama 

Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu 

supaya mengambil sedekah dari orang-orang kaya 

di antara kami lalu membagikannya kepada orang-

orang fakir diantara kami?" Nabi saw menjawab: 

"Demi Allah, ya benar!" Kata orang itu: "Aku 

beriman dengan apa yang engkau bawa dan aku 

adalah utusan kaumku, aku Dlamam bin Tsa'labah 

saudara dari Bani Sa'd bin Bakr." Begitulah (kisah 

tadi) sebagaimana yang diriwayatkan oleh Musa 

bin Isma'il dan Ali bin Abdul Hamid dari 

Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Anas 

dari Nabi saw 

12.  120 Shahih al-

Bukhârî 

Ciri munafik ada tiga: Bila berbicara ia berdusta, 

bila berjanji ia menginkari dan bila ia diamanahi ia 

berkhianat. 

13.   Dur al-Mantsur 

Fi at-Tafsîr bi al-

Ma`tsur .  

Yang pertama diangkat dari ummat ini adalah sifat 

malu dan amanah. 

 

14.   Sairu Alam Alamat Riyasah (kepemimpinan) itu ada lima, 
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Nubala lisan yang jujur, menyimpan rahasia, menunaikan 

janji, memberikan nasehat, dan melaksanakan 

amanah. 

15.  121 Sunan Tirmidzi Ulama adalah pewaris para nabi. 

16.  122 Sunan Ibn Mâjah Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 

Yusuf Al Jubairi telah menceritakan kepada kami 

Hammad bin Isa telah menceritakan kepada kami 

Musa bin 'Ubaidah telah mengabarkan kepadaku 

Al Qasim bin Mihran dari 'Imran bin Hushain dia 

berkata, "Rasulullah saw bersabda: 

"Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang 

mukmin, fakir dan dapat menjaga kehormatan 

keluarga." 

17.   Shahih al-

Bukhârî 

Dari 'Abdullah bin 'Umar r.huma bahwa dia 

mendengar Rasulullah saw telah bersabda: "Setiap 

kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 

diminta pertanggung jawaban atas yang 

dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah 

pemimpin yang akan diminta pertanggung 

jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam 

keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang 

isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah 

tangga suaminya dan akan diminta pertanggung 

jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. 

18.   Shahih al-

Bukhârî 

Rasulullah saw bersabda: "Jika amanat telah disia-

siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada 

seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud 

amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika 

urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka 

tunggulah kehancuran itu." 

19.  123 Sunan Abu Dâud Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 

Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada 

kami Yahya bin Adam berkata, telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari 'Abdurrahman 

bin Atha dari Abdul Malik bin Jabir bin Atik dari 

Jabir bin Abdullah ia berkata, "Rasulullah saw 

bersabda: "Jika seorang laki-laki membicarakan 

hadits lalu ia menoleh (ke kanan dan ke kiri), 

maka itu adalah orang yang amanah." 

20.   Sunan Tirmidzi Dari Samurah dari Nabi saw, beliau bersabda; " 

tangan bertanggung jawab terghadap apa yang ia 

ambil hingga ia mengembalikannya 

(menunaikannya). 

21.  128 Shahih Muslim Dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersabda: 

"Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak 
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ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, 

melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. 

Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena 

Allah, melainkan Allah akan mengangkat 

derajatnya." 

22.  130 Shahih al-

Bukhârî 

Telah menceritakan kepada kami Adam telah 

menceritakan kepada kami Syu'bah telah 

menceritakan kepada kami Abu At Tayyah dia 

berkata; saya mendengar Anas bin Malik 

radliallahu 'anhu berkata; "Nabi saw biasa bergaul 

dengan kami, hingga beliau bersabda kepada 

saudaraku yang kecil: "Wahai Abu Umair, apa 

yang dilakukan oleh Nughair (nama burung)?" 

23.  135 Shahih al-

Bukhârî 

Anas bin Malik menyebutkan, "Nabi saw 

bersabda: "Kemudian Allah 'azza wajalla 

mewajibkan kepada ummatku shalat sebanyak 

lima puluh kali. Maka aku pergi membawa 

perintah itu hingga aku berjumpa dengan Musa, 

lalu ia bertanya, 'Apa yang Allah perintahkan buat 

umatmu? ' Aku jawab: 'Shalat lima puluh kali.' 

Lalu dia berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu, 

karena umatmu tidak akan sanggup! ' Maka aku 

kembali dan Allah mengurangi setengahnya. Aku 

kemudian kembali menemui Musa dan aku 

katakan bahwa Allah telah mengurangi 

setengahnya. Tapi ia berkata, 'Kembalilah kepada 

Rabbmu karena umatmu tidak akan sanggup.' Aku 

lalu kembali menemui Allah dan Allah kemudian 

mengurangi setengahnya lagi.' Kemudian aku 

kembali menemui Musa, ia lalu berkata, 

'Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tetap 

tidak akan sanggup.' Maka aku kembali menemui 

Allah Ta'ala, Allah lalu berfirman: 'Lima ini 

adalah sebagai pengganti dari lima puluh. Tidak 

ada lagi perubahan keputusan di sisi-Ku! ' Maka 

aku kembali menemui Musa dan ia kembali 

berkata, 'Kembailah kepada Rabb-Mu! ' Aku 

katakan, 'Aku malu kepada Rabb-ku.'  

24.  136 Shahih al-

Bukhârî 

Dari Anas bin Malik dari Nabi saw, beliau 

bersabda: "permudahlah dan jangan persulit, 

berilah kabar gembira dan jangan membuat orang 

lari." 

25.   Shahih Muslim Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw 

telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan 

seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka 

Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan 
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pada hari kiamat. Barang siapa memberi 

kemudahan kepada orang yang berada dalam 

kesulitan, maka Allah akan memberikan 

kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa 

menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan 

menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan 

selalu menolong hamba-Nya selama hamba 

tersebut menolong saudaranya sesama muslim. 

26.   Shahih al-

Bukhârî 

Siapa yang menajadi imam, hendaklah 

meringankan sholatnya. Karena diantara mereka 

ada orang yang sakit, orang yang lemah dan 

memiliki keperluan. 

27.   Shahih al-

Bukhârî 

Anas bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa 

Nabi saw bersabda: "Saat aku shalat dan ingin 

memanjangkan bacaanku, tiba-tiba aku mendengar 

tangian bayi sehingga aku pun memendekkan 

shalatku, sebab aku tahu ibunya akan susah 

dengan adanya tangisan tersebut." 

28.  137 Musnad Ahmad Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: 

"Sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita 

adalah mudah dipinang, mudah maharnya, dan 

mudah rahimnya." 

29.   Shahih al-

Bukhârî 

Abu Hurairah berkata, "Seorang 'Arab badui 

berdiri dan kencing di Masjid, lalu orang-orang 

ingin mengusirnya. Maka Nabi saw pun bersabda 

kepada mereka: "Biarkanlah dia dan siramlah 

bekas kencingnya dengan setimba air, atau dengan 

seember air, sesungguhnya kalian diutus untuk 

memberi kemudahan dan tidak diutus untuk 

membuat kesulitan." 

30.   Al-Âdab al-

Syar`iyah 

Kami adalah para Nabi. Kami berkomunikasi 

kepada manusia sesuai dengan akal mereka 

31.  141 Sunan Tirmidzi Dari Abu Hurairah ra Nabi saw bersabda: “Musa 

as adalah seorang yang pemalu”. 

32.  142 Shahih al-

Bukhârî 

 dari Rib'i bin Hirasy telah menceritakan kepada 

kami Abu Mas'ud dia berkata; Nabi saw bersabda: 

"Sesungguhnya yang diperoleh manusia dari 

ucapan kenabian yang pertama adalah jika kamu 

tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah 

sesukamu." 

33.   Shahih Muslim Nabi saw, beliau bersabda: "Iman itu ada tujuh 

puluh tiga sampai tujuh puluh sembilan cabang, 

dan malu adalah termasuk iman." 

34.  154 Shahih al-

Bukhârî 

Dari Jarir bin Abdullah berkata: "Aku telah 

membai'at Rasulullah untuk menegakkan shalat, 

menunaikan zakat dan menasehati kepada setiap 
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muslim". 

35.  155 Shahih Muslim Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw 

bersabda: "Hak seorang muslim terhadap seorang 

muslim ada enam perkara." Lalu beliau ditanya; 

'Apa yang enam perkara itu, ya Rasulullah? ' 

Jawab beliau: (1) Bila engkau bertemu dengannya, 

ucapkankanlah salam kepadanya. (2) Bila dia 

mengundangmu, penuhilah undangannya. (3) Bila 

dia minta nasihat, berilah dia nasihat. (4) Bila dia 

bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah 

semoga dia beroleh rahmat. (5) Bila dia sakit, 

kunjungilah dia. (6) Dan bila dia meninggalkan, 

ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur.' 

36.  156 Shahih Muslim Dari Suhail dari Atha' bin Yazid dari Tamim ad-

Dari bahwa nabi saw bersabda: "Agama itu adalah 

nasihat." Kami bertanya, "Nasihat untuk siapa?" 

Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-

Nya, dan para pemimpin kaum muslimin, serta 

kaum awam mereka." 

37.  166 Sunan Abi Dâud Telah menceritakan kepada kami Qutaibah 

berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits 

dari Ibnu Ajlan bahwa seorang laki-laki dari budak 

Abdullah bin Amir bin Rabi'ah Al Adawi 

menceritakan kepadanya dari Abdullah bin Amir 

ia berkata, "Suatu hari ibuku memanggilku, 

sementara Rasulullah saw telah duduk di dalam 

rumah kami. Ibuku berkata, "Hai kemarilah, aku 

akan memberimu." Rasulullah saw kemudian 

bertanya kepada ibuku: "Apa yang akan engkau 

berikan kepadanya?" Ibuku menjawab, "Aku akan 

memberinya Kurma." Rasulullah saw bersabda 

kepada ibuku: "Jika kamu tidak jadi memberikan 

sesuatu kepadanya, maka itu akan ditulis sebagai 

kebohongan atasmu." 

38.  173 Shahih Muslim Dari Abu Dzar dari Nabi saw dalam meriwayatkan 

firman Allah swt yang berbunyi: "Hai hamba-Ku, 

sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku 

untuk berbuat zhalim dan perbuatan zhalim itu pun 

Aku haramkan diantara kamu. Oleh karena itu, 

janganlah kamu saling berbuat zhalim 

39.  174 Musnad Ahmad Dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Ali Ra, 

dari Nabi saw, beliau bersabda: "Tidak ada 

ketaatan kepada mahluq dalam bermaksiat kepada 

Allah 'azza wajalla." 

40.  176 Sunan Tirmidzi Dari Abdullah bin Amr ia berkata; Rasulullah saw 

bersabda: "Orang-orang yang mengasihi akan 
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dikasihi oleh Ar Rahman, berkasih sayanglah 

kepada siapapun yang ada dibumi, niscaya Yang 

ada di langit akan mengasihi kalian. Lafazh Ar 

Rahim (rahim atau kasih sayang) itu diambil dari 

lafazh Ar Rahman, maka barang siapa yang 

menyambung tali silaturrahmi niscaya Allah akan 

menyambungnya (dengan rahmat-Nya) dan barang 

siapa yang memutus tali silaturrahmi maka Allah 

akan memutusnya (dari rahmat-Nya)." 

41.   Shahih al-

Bukhârî 

Dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan 

kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw 

bersabda: "Barangsiapa ingin dilapangkan pintu 

rizqi untuknya dan dipanjangkan umurnya 

hendaknya ia menyambung tali silaturrahmi." 
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LAMPIRAN TERJEMAH ALQUR`ÂN 

 

No Hal Surah Ayat Terjemahan 

1.  21 Al-kahfi 13 13. Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) 

cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka 

adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada 

Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk 

mereka petunjuk. 

2.   Al-Qashas 3 3. Kami membacakan kepadamu sebagian dari 

kisah Musa dan Fir'aun de- ngan benar untuk 

orang-orang yang beriman. 

3.  22 Al-kahfi 64 64. Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita 

cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak 

mereka semula. 

4.   Yûsuf 3 3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang 

paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini 

kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum 

(kami mewahyukan) nya adalah Termasuk 

orang-orang yang belum mengetahui. 

5.  28 Al-Baqarah 31 31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam 

Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada Para 

Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-

Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang 

benar orang-orang yang benar!" 

6.   Al-Rahmân 1-4 1. (tuhan) yang Maha pemurah, 

2. yang telah mengajarkan Al Quran. 

3. Dia menciptakan manusia. 

4. mengajarnya pandai berbicara. 

7.   Al-Mâidah 110 110. (ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai 

Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku 

kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku 

menguatkan kamu dengan Ruhul qudus. kamu 

dapat berbicara dengan manusia di waktu 

masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan 

(ingatlah) di waktu aku mengajar kamu 

menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan 

(ingatlah pula) diwaktu kamu membentuk dari 

tanah (suatu bentuk) yang berupa burung 

dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup 

kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung 

(yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. dan 

(ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan 

orang yang buta sejak dalam kandungan ibu 
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dan orang yang berpenyakit sopak dengan 

seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu 

mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi 

hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di 

waktu aku menghalangi Bani Israil (dari 

keinginan mereka membunuh kamu) di kala 

kamu mengemukakan kepada mereka 

keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-

orang kafir diantara mereka berkata: "Ini tidak 

lain melainkan sihir yang nyata". 

8.  29 Al-Rûm 39 39. Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar Dia bertambah pada harta 

manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada 

sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa 

zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat 

demikian) Itulah orang-orang yang melipat 

gandakan (pahalanya). 

9.   Al-Baqarah 276 276. Allah memusnahkan Riba dan 

menyuburkan sedekahdan Allah tidak 

menyukai Setiap orang yang tetap dalam 

kekafiran, dan selalu berbuat dosa 

10.   Al-Isrâ 24 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 

berdua dengan penuh kesayangan dan 

ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah 

mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua 

telah mendidik aku waktu kecil". 

11.   As-Syu`ara 18 18. Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah 

mengasuhmu di antara (keluarga) Kami, waktu 

kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal 

bersama Kami beberapa tahun dari umurmu 

12.  53 Al-An`am 151-

153 

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa 

yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu 

Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan 

sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap 

kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu 

membunuh anak-anak kamu karena takut 

kemiskinan, Kami akan memberi rezki 

kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah 

kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang 

keji, baik yang nampak di antaranya maupun 

yang tersembunyi, dan janganlah kamu 

membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 

(sebab) yang benar". demikian itu yang 

diperintahkan kepadamu supaya kamu 
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memahami(nya). 

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. 

153. Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) 

adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, 

dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan 

(yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai 

beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian 

itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. 

13.  55 Al-`Arâf 155 155. Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari 

kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada 

Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. 

Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, 

Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau 

kehendaki, tentulah Engkau membinasakan 

mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau 

membinasakan Kami karena perbuatan orang-

orang yang kurang akal di antara kami? itu 

hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau 

sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau 

kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada 

siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang 

memimpin Kami, Maka ampunilah Kami dan 

berilah Kami rahmat dan Engkaulah pemberi 

ampun yang sebaik-baiknya". 

14.  56 
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20. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada 

kaumnya: "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah 

atasmu ketika Dia mengangkat Nabi Nabi 

diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-

orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu 

apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada 

seorangpun diantara umat-umat yang lain". 

21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci 

(Palestina) yang telah ditentukan Allah 

bagimu, dan janganlah kamu lari kebelakang 

(karena takut kepada musuh), Maka kamu 
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menjadi orang-orang yang merugi. 

22. mereka berkata: "Hai Musa, Sesungguhnya 

dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah 

perkasa, Sesungguhnya Kami sekali-kali tidak 

akan memasukinya sebelum mereka ke luar 

daripadanya. jika mereka ke luar daripadanya, 

pasti Kami akan memasukinya". 

15.  57 Al-Mâidah 23 23. berkatalah dua orang diantara orang-orang 

yang takut (kepada Allah) yang Allah telah 

memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah 

mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) 

itu, Maka bila kamu memasukinya niscaya 

kamu akan menang. dan hanya kepada Allah 

hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu 

benar-benar orang yang beriman". 

16.  57 Al-Mâidah 24 24. mereka berkata: "Hai Musa, Kami sekali 

sekali tidak akan memasuki nya selama-

lamanya, selagi mereka ada didalamnya, 

karena itu Pergilah kamu bersama Tuhanmu, 

dan berperanglah kamu berdua, Sesungguhnya 

Kami hanya duduk menanti disini saja". 

17.  60 Al-`Arâf 144 144. Allah berfirman: "Hai Musa, 

Sesungguhnya aku memilih (melebihkan) 

kamu dan manusia yang lain (di masamu) 

untuk membawa risalah-Ku dan untuk 

berbicara langsung dengan-Ku, sebab itu 

berpegang teguhlah kepada apa yang aku 

berikan kepadamu dan hendaklah kamu 

Termasuk orang-orang yang bersyukur." 

18.  62 Thâhâ 29-32 29. Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu 

dari keluargaku, (yaitu) 

30. Harun, saudaraku, 

31.Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku, 

32. dan jadikankanlah Dia sekutu dalam 

urusanku 

19.  62 Âli-`Imran 93 93. Semua makanan adalah halal bagi Bani 

Israil melainkan makanan yang diharamkan 

oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri 

sebelum Taurat diturunkan Katakanlah: "(Jika 

kamu mengatakan ada makanan yang 

diharamkan sebelum turun Taurat), Maka 

bawalah Taurat itu, lalu bacalah Dia jika kamu 

orang-orang yang benar". 

20.  67 Al-Qashas 76 Sesungguhnya Karun adalah Termasuk kaum 
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Musa. 

21.  76 Al-Baqarah 285 285. Rasul telah beriman kepada Al Quran 

yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, 

demikian pula orang-orang yang beriman. 

semuanya beriman kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-

Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak 

membeda-bedakan antara seseorangpun 

(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan 

mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami 

taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya 

Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat 

kembali." 

22.  77 Yunus 90-92 90. Dan Kami memungkinkan Bani Israil 

melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun 

dan bala tentaranya, karena hendak 

Menganiaya dan menindas (mereka); hingga 

bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam 

berkatalah dia: "Saya percaya bahwa tidak ada 

Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh 

Bani Israil, dan saya Termasuk orang-orang 

yang berserah diri (kepada Allah)". 

91. Apakah sekarang (baru kamu percaya), 

Padahal Sesungguhnya kamu telah durhaka 

sejak dahulu, dan kamu Termasuk orang-orang 

yang berbuat kerusakan. 

92. Maka pada hari ini Kami selamatkan 

badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran 

bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan 

Sesungguhnya kebanyakan dari manusia 

lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. 

23.  80 Yâsin 82 82. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia 

menghendaki sesuatu hanyalah berkata 

kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia. 

24.  84 Thâhâ 17-21 17. Apakah itu yang di tangan kananmu, Hai 

Musa? 

18. berkata Musa: "Ini adalah tongkatku, aku 

bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) 

dengannya untuk kamIbngku, dan bagiku ada 

lagi keperluan yang lain padanya". 

19. Allah berfirman: "Lemparkanlah ia, Hai 

Musa!" 

20. lalu dilemparkannyalah tongkat itu, Maka 

tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap 

dengan cepat. 

21. Allah berfirman: "Peganglah ia dan jangan 
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takut, Kami akan mengembalikannya kepada 

keadaannya semula. 

25.  85 As-Syu`arâ 60-63 60. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat 

menyusuli mereka di waktu matahari terbit. 

61. Maka setelah kedua golongan itu saling 

melihat, berkatalah Pengikut-pengikut Musa: 

"Sesungguhnya kita benar-benar akan 

tersusul". 

62. Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan 

tersusul; Sesungguhnya Tuhanku besertaku, 

kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku". 

63. lalu Kami wahyukan kepada Musa: 

"Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka 

terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan 

adalah seperti gunung yang besar 

26.  86 Al-Baqarah 221 221. dan janganlah kamu menikahi wanita-

wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia 

menarik hatimu. dan janganlah kamu 

menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin 

lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 

menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, 

sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 

27.  88 Al-Qashas 23 Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri 

Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan 

orang yang sedang meminumkan (ternaknya), 

dan ia men- jumpai di belakang orang banyak 

itu, dua orang wanita yang sedang 

menghambat (ternaknya). Musa berkata: 

"Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" 

kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat 

meminumkan (ternak kami), sebelum 

pengembala-pengembala itu memulangkan 

(ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang 

tua yang telah lanjut umurnya". 

28.  89 Al-Qashas 25 kemudian datanglah kepada Musa salah 

seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-

maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku 

memanggil kamu agar ia memberikan Balasan 

terhadap (kebaikan)mu memberi minum 
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(ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi 

bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan 

kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib 

berkata: "Janganlah kamu takut. kamu telah 

selamat dari orang-orang yang zalim itu". 

29.  90 Al-Qashas 27 Berkatalah Dia: "Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah 

seorang dari kedua anakku ini, atas dasar 

bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun 

dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka 

itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka 

aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu 

insya Allah akan mendapatiku Termasuk 

orang- orang yang baik" 

30.  92 Al-Qashas 16 Musa mendoa: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya 

aku telah Menganiaya diriku sendiri karena itu 

ampunilah aku". Maka Allah mengampuninya, 

Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

31.   Al-Ghâfir 27 27. dan Musa berkata: "Sesungguhnya aku 

berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari 

Setiap orang yang menyombongkan diri yang 

tidak beriman kepada hari berhisab". 

32.   Al-Qashas 21,22

,24 

21. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan 

rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, 

Dia berdoa: "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku 

dari orang-orang yang zalim itu". 

22. dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri 

Mad-yan ia berdoa (lagi): "Mudah-mudahan 

Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar". 

24. Maka Musa memberi minum ternak itu 

untuk (menolong) keduanya, ke- mudian Dia 

kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya 

Tuhanku Sesungguhnya aku sangat 

memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau 

turunkan kepadaku". 

33.   Al-`Arâf 151 151. Musa berdoa: "Ya Tuhanku, ampunilah 

aku dan saudaraku dan masukkanlah Kami ke 

dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah 

Maha Penyayang di antara Para Penyayang". 

34.  93 Thâhâ 25-27 125. Ahli-ahli sihir itu menjawab: 

"Sesungguhnya kepada Tuhanlah Kami 

kembali. 

126. dan kamu tidak menyalahkan Kami, 

melainkan karena Kami telah beriman kepada 

ayat-ayat Tuhan Kami ketika ayat-ayat itu 
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datang kepada kami". (mereka berdoa): "Ya 

Tuhan Kami, Limpahkanlah kesabaran kepada 

Kami dan wafatkanlah Kami dalam Keadaan 

berserah diri (kepada-Mu)". 

127. berkatalah pembesar-pembesar dari kaum 

Fir'aun (kepada Fir'aun): "Apakah kamu 

membiarkan Musa dan kaumnya untuk 

membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) dan 

meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?". 

Fir'aun menjawab: "Akan kita bunuh anak-

anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup 

perempuan-perempuan mereka; dan 

Sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas 

mereka". 

35.   Al-`Arâf 126 126. Dan kamu tidak menyalahkan Kami, 

melainkan karena Kami telah beriman kepada 

ayat-ayat Tuhan Kami ketika ayat-ayat itu 

datang kepada kami". (mereka berdoa): "Ya 

Tuhan Kami, Limpahkanlah kesabaran kepada 

Kami dan wafatkanlah Kami dalam Keadaan 

berserah diri (kepada-Mu)". 

36.  99 Al-Ahqâf 35 35. Maka bersabarlah kamu seperti orang-

orang yang mempunyai keteguhan hati dari 

Rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu 

meminta disegerakan (azab) bagi mereka. pada 

hari mereka melihat azab yang diancamkan 

kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak 

tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang 

hari. (inilah) suatu pelajaran yang cukup, Maka 

tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. 

37.  102 Al-`Arâf 126 126. dan kamu tidak menyalahkan Kami, 

melainkan karena Kami telah beriman kepada 

ayat-ayat Tuhan Kami ketika ayat-ayat itu 

datang kepada kami". (mereka berdoa): "Ya 

Tuhan Kami, Limpahkanlah kesabaran kepada 

Kami dan wafatkanlah Kami dalam Keadaan 

berserah diri (kepada-Mu)". 

38.   Al-shaff 5 5. dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada 

kaumnya: "Hai kaumku, mengapa kamu 

menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui 

bahwa Sesungguhnya aku adalah utusan Allah 

kepadamu?" Maka tatkala mereka berpaling 

(dari kebenaran), Allah memalingkan hati 

merekadan Allah tidak memberi petunjuk 

kepada kaum yang fasik. 

39.  103 Al-`Arâf 128 128. Musa berkata kepada kaumnya: 
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"Mohonlah pertolongan kepada Allah dan 

bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) 

kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada 

siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-

Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi 

orang-orang yang bertakwa." 

40.   Al-Sajadah 24 24. dan Kami jadikan di antara mereka itu 

pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk 

dengan perintah Kami ketika mereka sabar. 

dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. 

41.  105 Luqmân 17 17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah 

(manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 

mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian 

itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh 

Allah). 

42.  106 Al-Baqarah 153 153. Hai orang-orang yang beriman, 

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar. 

43.   Al-Anfâl 46 1. (Inilah pernyataan) pemutusan hubungan 

dari Allah dan RasulNya (yang dihadapkan) 

kepada orang-orang musyrikin yang kamu 

(kaum muslimin) telah Mengadakan Perjanjian 

(dengan mereka). 

44.  107 Al-Zumar 

 

10 10. Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang 

beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". 

orang-orang yang berbuat baik di dunia ini 

memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu 

adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang 

yang bersabarlah yang dicukupkan pahala 

mereka tanpa batas. 

45.   Âli-`Imran 

 

146 146. dan berapa banyaknya Nabi yang 

berperang bersama-sama mereka sejumlah 

besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. 

mereka tidak menjadi lemah karena bencana 

yang menimpa mereka di jalan Allah, dan 

tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada 

musuh). Allah menyukai orang-orang yang 

sabar. 

46.  108 Al-Baqarah 

 

155-

157 

155. dan sungguh akan Kami berikan cobaan 

kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-

buahan. dan berikanlah berita gembira kepada 

orang-orang yang sabar. 
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156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa 

musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi 

wa innaa ilaihi raaji'uun" 

157. mereka Itulah yang mendapat keberkatan 

yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka 

dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

47.  109 Âli-`Imran 15 15. Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan 

kepadamu apa yang lebih baik dari yang 

demikian itu?". untuk orang-orang yang 

bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan 

mereka ada surga yang mengalir dibawahnya 

sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan 

(mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan 

serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat 

akan hamba-hamba-Nya. 

48.  110 Maryam 65 65. Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi 

dan apa-apa yang ada di antara keduanya, 

Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah 

dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu 

mengetahui ada seorang yang sama dengan 

Dia (yang patut disembah)? 

49.  111 Al-`Ashr 1-3 1. demi masa. 

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, 

3. kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran. 

50.  112 Al-Anfâl 45-47 45. Hai orang-orang yang beriman. apabila 

kamu memerangi pasukan (musuh), Maka 

berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) 

Allah sebanyak-banyaknya[620] agar kamu 

beruntung. 

46. dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya 

dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang 

menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang 

kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya 

Allah beserta orang-orang yang sabar. 

47. dan janganlah kamu menjadi seperti orang-

orang yang keluar dari kampungnya dengan 

rasa angkuh dan dengan maksud riya' kepada 

manusia serta menghalangi (orang) dari jalan 

Allah. dan (ilmu) Allah meliputi apa yang 

mereka kerjakan. 
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51.   An-Nisâ 19 19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal 

bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan 

paksa dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka karena hendak mengambil kembali 

sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 

pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah 

dengan mereka secara patut. kemudian bila 

kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 

menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan 

padanya kebaikan yang banyak. 

52.  114 An-Nahl 125 125. serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk. 

53.  119 Al-Qashas 26 26. salah seorang dari kedua wanita itu 

berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang 

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 

54.   An-Nisâ 28 28. Allah hendak memberikan keringanan 

kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat 

lemah. 

55.   Al-

Muminân 

8 28. apabila kamu dan orang-orang yang 

bersamamu telah berada di atas bahtera itu, 

Maka ucapkanlah: "Segala puji bagi Allah 

yang telah menyelamatkan Kami dari orang-

orang yang zalim." 

56.  121 Al-Ahzâb 72 Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 

amanat kepada langit, bumi dan gunung-

gunung, Maka semuanya enggan untuk 

memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 

mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 

oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu 

Amat zalim dan Amat bodoh 

 

57.   Al-Isrâ 36 Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu 

tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 

jawabnya. 
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58.  126 Al-Qashas 34 34. dan saudaraku Harun Dia lebih fasih 

lidahnya daripadaku. Maka utuslah Dia 

bersamaku sebagai pembantuku untuk 

membenarkan (perkata-an)ku; Sesungguhnya 

aku khawatir mereka akan mendustakanku". 

59.  127 Âli-`Imran 159 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah 

kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

60.  134 Al-Baqarah 60 60. dan (ingatlah) ketika Musa memohon air 

untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: 

"Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu 

memancarlah daripadanya dua belas mata air. 

sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui 

tempat minumnya (masing-masing). Makan 

dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, 

dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi 

dengan berbuat kerusakan. 

61.  135 Al-Qashas 27 27. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya 

aku bermaksud menikahkan kamu dengan 

salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar 

bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun 

dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka 

itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka 

aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu 

insya Allah akan mendapatiku Termasuk 

orang- orang yang baik". 

62.  141 Al-Qashas 23 23. dan tatkala ia sampai di sumber air negeri 

Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan 

orang yang sedang meminumkan (ternaknya), 

dan ia men- jumpai di belakang orang banyak 

itu, dua orang wanita yang sedang 

menghambat (ternaknya). Musa berkata: 

"Apakah maksudmu (dengan berbuat at 

begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami 

tidak dapat meminumkan (ternak kami), 

sebelum pengembala-pengembala itu 

memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami 

adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". 
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63.  142 Al-Qashas 25 25. kemudian datanglah kepada Musa salah 

seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-

maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku 

memanggil kamu agar ia memberikan Balasan 

terhadap (kebaikan)mu memberi minum 

(ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi 

bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan 

kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib 

berkata: "Janganlah kamu takut. kamu telah 

selamat dari orang-orang yang zalim itu". 

64.  149 Al-`Arâf 199 Maafkanlah, serulah hal yang maruf dan 

berpalinglah terhadap orang yang bodoh 

65.   As-Syua`ara 27-28 27. Fir'aun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu 

yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar 

orang gila". 

28. Musa berkata: "Tuhan yang menguasai 

timur dan barat dan apa yang ada di antara 

keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu 

mempergunakan akal". 

66.  150 Al-`Arâf 150 150. dan tatkala Musa telah kembali kepada 

kaumnya dengan marah dan sedih hati 

berkatalah dia: "Alangkah buruknya perbuatan 

yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! 

Apakah kamu hendak mendahului janji 

Tuhanmu? dan Musapun melemparkan luh-luh 

(Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala 

saudaranya (Harun) sambil menariknya ke 

arahnya, Harun berkata: "Hai anak ibuku, 

Sesungguhnya kaum ini telah menganggapku 

lemah dan Hampir-hampir mereka 

membunuhku, sebab itu janganlah kamu 

menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, 

dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam 

golongan orang-orang yang zalim" 

67.   Thâhâ 94 94. Harun menjawab' "Hai putera ibuku, 

janganlah kamu pegang janggutku dan jangan 

(pula) kepalaku; Sesungguhnya aku khawatir 

bahwa kamu akan berkata (kepadaku): "Kamu 

telah memecah antara Bani Israil dan kamu 

tidak memelihara amanatku". 

68.  151 Âli-`Imran 134 134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan 

(hartanya), baik di waktu lapang maupun 

sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan. 
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69.  153 Al-Qashas 20 20. dan datanglah seorang laki-laki dari ujung 

kota bergegas-gegas seraya berkata: "Hai 

Musa, Sesungguhnya pembesar negeri sedang 

berunding tentang kamu untuk membunuhmu, 

sebab itu keluarlah (dari kota ini) 

Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang 

yang memberi nasehat kepadamu". 

70.  161 Thâhâ 65 65. (setelah mereka berkumpul) mereka 

berkata: "Hai Musa (pilihlah), Apakah kamu 

yang melemparkan (dahulu) atau kamikah 

orang yang mula-mula melemparkan?" 

71.  162 Al-`Arâf 104 104. dan Musa berkata: "Hai Fir'aun, 

Sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan 

dari Tuhan semesta alam. 

72.  163 Âli-`Imran 159 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah 

kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu. kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

73.  165 Al-Qashas 27-28 27. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya 

aku bermaksud menikahkan kamu dengan 

salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar 

bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun 

dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka 

itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka 

aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu 

insya Allah akan mendapatiku Termasuk 

orang- orang yang baik". 

28. Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) 

antara aku dan kamu. mana saja dari kedua 

waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, 

Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku 

(lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang 

kita ucapkan". 

74.  168 Al-Anfâl 11 11. (ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu 

mengantuk sebagai suatu penenteraman 

daripada-Nya, dan Allah menurunkan 

kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan 

kamu dengan hujan itu dan menghilangkan 

dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan 
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untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh 

dengannya telapak kaki(mu). 

75.  170 Al-Isrâ 23 23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya 

kamu jangan menyembah selain Dia dan 

hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah 

seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya 

sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, 

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah 

kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka Perkataan yang mulia. 

76.   Al-Qashas 11 11. dan berkatalah ibu Musa kepada saudara 

Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka 

kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang 

mereka tidak mengetahuinya. 

77.  172 Al-Qashas 26 26. salah seorang dari kedua wanita itu 

berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang 

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 

78.   An-Nisâ 36 Beribadahlah kepada Allah swt dan jangan 

mensyirikkan sesuatu kepadaNya, dan berbuat 

baiklah kepada kedua orang tua 

79.  173 Luqmân 15 15. dan jika keduanya memaksamu untuk 

mempersekutukan dengan aku sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya, dan 

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, 

dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-

Ku, kemudian hanya kepada-Kulah 

kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan. 

80.  174 Al-Isrâ 23-24 23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya 

kamu jangan menyembah selain Dia dan 

hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah 

seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya 

sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, 

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah 

kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka Perkataan yang mulia. 

24. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 

berdua dengan penuh kesayangan dan 
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ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah 

mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua 

telah mendidik aku waktu kecil". 

81.  175 Al-Qashas 15 15. dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika 

penduduknya sedang lengah, Maka 

didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-

laki yang ber- kelahi; yang seorang dari 

golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) 

dari musuhnya (kaum Fir'aun). Maka orang 

yang dari golongannya meminta pertolongan 

kepadanya, untuk mengalahkan orang yang 

dari musuhnya lalu Musa meninjunya, dan 

matilah musuhnya itu. Musa berkata: "Ini 

adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan 

lagi nyata (permusuhannya). 
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