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Lampiran 10: Daftar Terjemah 
No BAB Hlm Q.S Terjemah 

1 I 3 Q.S. al-Ra’d/13: 11 Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah 

keadaan diri mereka sendiri 

 

2 II 46 Q.S. an-Nahl/16: 36 Dan sungguhnya Kami telah 

mengutus Rasul pada tiap-tiap 

umat (untuk menyerukan): 

"Sembahlah Allah (saja), dan 

jauhilah Thaghut itu", Maka di 

antara umat itu ada orang-orang 

yang diberi petunjuk oleh Allah 

dan ada pula di antaranya orang-

orang yang telah pasti kesesatan 

baginya. Maka berjalanlah kamu 

dimuka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-

orang yang mendustakan (rasul-

rasul) 



 

3 II 49 Q.S. al-Qalam/68: 4 Sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yang agung 

 

4 II 54 Q.S. al-Ashr/103: 3 Kecuali orang-orang beriman 

yang saling manasehati dalam 

menetapi kebenaran dan saling 

menasehati dalam menetapi 

kesabaran 

5 IV 90 Q.S. ali Imran/3: 104 dan hendaklah ada diantara kamu 

segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh 

kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar 

merekalah orang-orang yang 

beruntung 

 

6 IV 90 Q.S. at-Taubah/9:19 Hai orang-orang yang beriman 

bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-

orang yang jujur/ benar 



7 IV 91 Q.S. Al-Kafirun/109 

: 6 

untukmu agamamu, dan 

untukkulah, agamaku. 

8 IV 91 Q.S. an-Nisa/4 :59 Hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah 

Rasul(Nya), dan ulil 

amri(pemimpin) diantara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah 

(Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya 

9 IV 92 Q.S. Huud/11: 15 Barangsiapa yang menghendaki 

kehidupan dunia dan 

perhiasannya, niscaya Kami 

berikan kepada mereka Balasan 

pekerjaan mereka di dunia 

dengan sempurna dan mereka di 



dunia itu tidak akan dirugikan 

10 IV 92 HR.Abi Darda , dlm 

Alqur’an Rahmat 

dan Hidayah 

Allaholeh 

KH.Sabranity: 42 

Pikirkanlah tentang makhluk 

Allah dan janganlah kamu 

berfikir tentang dzat Allah, nanti 

kamu bisa celaka 

 

11 IV 93 HR Bukhari :4431 tidak ada satu makananpun yang 

dimakan seseorang yang lebih 

baik daripada makanan dari hasil 

usaha sendiri… 

12 IV 93 Q.S. al-Maidah/5  : 

42 

…dan jika kamu memutuskan 

perkara mereka, Maka 

putuskanlah(perkara itu) diantara 

mereka dengan adil, 

Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang adil 

13 IV 93 Q.S. al-Hasyr/ 59 : 2 Maka ambillah (kejadian itu) 

untuk menjadi pelajaran, Hai 

orang-orang yang mempunyai 

wawasan 



14 IV 94 Q.S. at-Taubah/9  

:41 

kamu baik dalam Keadaan 

merasa ringan maupun berat, dan 

berjihadlah kamu dengan harta 

dan dirimu di jalan Allah. yang 

demikian itu adalah lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui 

15 IV 95 HR.Abi Darda , dlm 

Alqur’an Rahmat 

dan Hidayah 

Allaholeh 

KH.Sabranity: 42 

Cinta tanah air adalah sebagian 

dari iman 

 

16 IV 95 Al-Qashas/28   : 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 

17 IV 95 HR Bukhari Muslim 

dalam Adabun 

Nabawi: 145 

...dan barang siapa yang beriman 

kepada Allah dan hari akhir maka 

hendaklah bertutur yang baik 

atau diam 

18 IV 96 HR Bukhari Muslim 

dalam Adabun 

Nabawi: 63-64 

Orang muslim itu saudara muslim 

lainnya, tidak menzaliminya dan 

tidak membiarkannya, dan barang 

siapa yang mencukupi kebutuhan 

saudaranya maka Allah akan 

mencukupkan kebutuhannya 

pula... 

19 IV 96 QS.al-Alaq/96  :1-2 bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan” 

 

20 IV 97 HR Bukhari dalam 

Shahihnya: 2182 

Dari Abū Hurairah RA bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 

"Janganlah kelebihan air itu 

ditahan untuk tujuan menghambat 



pertumbuhan tanaman 

21 IV 97 HR Bukhari Muslim 

dalam Adabun 

Nabawi: 63-64 

orang mukmin itu bagi orang 

mukmin lainnya seperti sebuah 

bangunan yang saling 

memperkokoh lainnya, kemudian 

rasul menganyamkan jari 

jemarinya 

22 IV 98 HR Bukhari Muslim 

dalam al-Imarah: 

540 

ingatlah, setiap kalian adalah 

pemimpin dan setiap pemimpin 

pasti akan dimintai pertanggung 

jawabantentang 

kepemimpinannya 

 


