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DAFTAR LAMPIRAN TERJEMAH 

 

A. Alquran dan Hadits 

No Halaman Surah/ayat/ hadis Terjemah 

1 6 Q.S. Hûd / 11:120 dan semua kisah dari Rasul-rasul 

Kami ceritakan kepadamu, ialah 

kisah-kisah yang dengannya Kami 

teguhkan hatimu; dan dalam surat ini 

telah datang kepadamu kebenaran 

serta pengajaran dan peringatan bagi 

orang-orang yang beriman. 

2 7 QS Yusûf /12: 111 Sesungguhnya pada kisah-kisah 

mereka itu terdapat pengajaran bagi 

orang-orang yang mempunyai akal. 

Al Quran itu bukanlah cerita yang 

dibuat-buat, akan tetapi 

membenarkan (kitab-kitab) yang 

sebelumnya dan menjelaskan segala 

sesuatu, dan sebagai petunjuk dan 

rahmat bagi kaum yang beriman. 

3 8 Q. S An-nahl/16: 120-

123 

120. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang 

imam yang dapat dijadikan teladan lagi 

patuh kepada Allah dan hanif[843]. dan 

sekali-kali bukanlah Dia Termasuk orang-

orang yang mempersekutukan (Tuhan), 

121. (lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat 

Allah. Allah telah memilihnya dan 

menunjukinya kepada jalan yang lurus. 

122. dan Kami berikan kepadanya kebaikan 

di dunia. dan Sesungguhnya Dia di akhirat 

benar-benar Termasuk orang-orang yang 

saleh. 

123. kemudian Kami wahyukan kepadamu 

(Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim 

seorang yang hanif" dan bukanlah Dia 

Termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan tuhan. 

[843] Hanif Maksudnya: seorang yang selalu 

berpegang kepada kebenaran dan tak pernah 

meninggalkannya. 

4 10 Q.S.Ash-shâffât/ 37: 

102 

Maka tatkala anak itu sampai (pada 

umur sanggup) berusaha bersama-

sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai 

anakku Sesungguhnya aku melihat 

dalam mimpi bahwa aku 

menyembelihmu. Maka fikirkanlah 
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apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai 

bapakku, kerjakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu; insya Allah 

kamu akan mendapatiku Termasuk 

orang-orang yang sabar". 

5 22 Q.S. Al-an’âm/6: 74-

76 

74. dan (ingatlah) di waktu Ibrahim 

berkata kepada bapaknya, 

Aazar[489], "Pantaskah kamu 

menjadikan berhala-berhala sebagai 

tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku 

melihat kamu dan kaummu dalam 

kesesatan yang nyata." 

75. dan Demikianlah Kami 

perlihatkan kepada Ibrahim tanda-

tanda keagungan (kami yang 

terdapat) di langit dan bumi dan 

(kami memperlihatkannya) agar Dia 

Termasuk orang yang yakin. 

76. ketika malam telah gelap, Dia 

melihat sebuah bintang (lalu) Dia 

berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi 

tatkala bintang itu tenggelam Dia 

berkata: "Saya tidak suka kepada 

yang tenggelam." 

[489] Di antara mufassirin ada yang 

berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan Abiihi (bapaknya) ialah 

pamannya. 

6 25 Q.S. Al-an’âm/6: 77 77. kemudian tatkala Dia melihat 

bulan terbit Dia berkata: "Inilah 

Tuhanku". tetapi setelah bulan itu 

terbenam, Dia berkata: 

"Sesungguhnya jika Tuhanku tidak 

memberi petunjuk kepadaKu, 

pastilah aku Termasuk orang yang 

sesat." 

7 26 Q.S. Al-an’âm/6: 78-

79 

78. kemudian tatkala ia melihat 

matahari terbit, Dia berkata: "Inilah 

Tuhanku, ini yang lebih besar". 

Maka tatkala matahari itu terbenam, 

Dia berkata: "Hai kaumku, 

Sesungguhnya aku berlepas diri dari 

apa yang kamu persekutukan. 

79. Sesungguhnya aku 

menghadapkan diriku kepada Rabb 

yang menciptakan langit dan bumi, 
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dengan cenderung kepada agama 

yang benar, dan aku bukanlah 

Termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan tuhan. 

8 28 Q.S. Al-anbiyâ/ 21: 51 dan Sesungguhnya telah Kami 

anugerahkan kepada Ibrahim hidayah 

kebenaran sebelum (Musa dan 

Harun)[960], dan adalah Kami 

mengetahui (keadaan)nya. 

Maksudnya sebelum diturunkan 

Taurat kepada Nabi Musa a.s. dan 

Nabi Harun a.s. 

9 29 Q.S.Asy-syu’ara/26: 

72-74 

72. berkata Ibrahim: "Apakah 

berhala-berhala itu mendengar 

(doa)mu sewaktu kamu berdoa 

(kepadanya)?, 

73. atau (dapatkah) mereka memberi 

manfaat kepadamu atau memberi 

mudharat?" 

74. mereka menjawab: "(Bukan 

karena itu) sebenarnya Kami 

mendapati nenek moyang Kami 

berbuat demikian". 

10 30 Q.S. Al-anbiyâ’/21: 

55-59 

55. mereka menjawab: "Apakah 

kamu datang kepada Kami dengan 

sungguh-sungguh ataukah kamu 

Termasuk orang-orang yang 

bermain-main?" 

56. Ibrahim berkata: "Sebenarnya 

Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan 

bumi yang telah menciptakannya: 

dan aku Termasuk orang-orang yang 

dapat memberikan bukti atas yang 

demikian itu". 

57. demi Allah, Sesungguhnya aku 

akan melakukan tipu daya terhadap 

berhala-berhalamu sesudah kamu 

pergi meninggalkannya 

58. Maka Ibrahim membuat berhala-

berhala itu hancur berpotong-potong, 

kecuali yang terbesar (induk) dari 

patung-patung yang lain; agar 

mereka kembali (untuk bertanya) 

kepadanya. 

59. mereka berkata: "Siapakah yang 

melakukan perbuatan ini terhadap 
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tuhan-tuhan Kami, Sesungguhnya 

Dia Termasuk orang-orang yang 

zalim." 

11 31 Q.S. Al-anbiyâ’/21 : 

60-67 

60. mereka berkata: "Kami dengar 

ada seorang pemuda yang mencela 

berhala-berhala ini yang bernama 

Ibrahim ". 

61. mereka berkata: "(Kalau 

demikian) bawalah Dia dengan cara 

yang dapat dilihat orang banyak, 

agar mereka menyaksikan". 

62. mereka bertanya: "Apakah kamu, 

yang melakukan perbuatan ini 

terhadap tuhan-tuhan Kami, Hai 

Ibrahim?" 

63. Ibrahim menjawab: "Sebenarnya 

patung yang besar Itulah yang 

melakukannya, Maka Tanyakanlah 

kepada berhala itu, jika mereka dapat 

berbicara". 

64. Maka mereka telah kembali 

kepada kesadaran dan lalu berkata: 

"Sesungguhnya kamu sekalian 

adalah orang-orang yang 

Menganiaya (diri sendiri)", 

65. kemudian kepala mereka Jadi 

tertunduk (lalu berkata): 

"Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) 

telah mengetahui bahwa berhala-

berhala itu tidak dapat berbicara." 

66. Ibrahim berkata: Maka 

Mengapakah kamu menyembah 

selain Allah sesuatu yang tidak dapat 

memberi manfaat sedikitpun dan 

tidak (pula) memberi mudharat 

kepada kamu?" 

67. Ah (celakalah) kamu dan apa 

yang kamu sembah selain Allah. 

Maka Apakah kamu tidak 

memahami? 

12 33 Q.S. Al-anbiyâ’/21: 

68 – 70 

68. mereka berkata: "Bakarlah Dia 

dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika 

kamu benar-benar hendak 

bertindak". 

69. Kami berfirman: "Hai api 

menjadi dinginlah, dan menjadi 
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keselamatanlah bagi Ibrahim", 

70. mereka hendak berbuat makar 

terhadap Ibrahim, Maka Kami 

menjadikan mereka itu orang-orang 

yang paling merugi. 

13 34 Q.S. Maryam: 42-45 42. ingatlah ketika ia berkata kepada 

bapaknya; "Wahai bapakku, 

mengapa kamu menyembah sesuatu 

yang tidak mendengar, tidak melihat 

dan tidak dapat menolong kamu 

sedikitpun? 

43. Wahai bapakku, Sesungguhnya 

telah datang kepadaku sebahagian 

ilmu pengetahuan yang tidak datang 

kepadamu, Maka ikutilah Aku, 

niscaya aku akan menunjukkan 

kepadamu jalan yang lurus. 

44. Wahai bapakku, janganlah kamu 

menyembah syaitan. Sesungguhnya 

syaitan itu durhaka kepada Tuhan 

yang Maha Pemurah. 

45. Wahai bapakku, Sesungguhnya 

aku khawatir bahwa kamu akan 

ditimpa azab dari Tuhan yang Maha 

pemurah, Maka kamu menjadi 

kawan bagi syaitan". 

14 36 Q.S. Maryam/19: 46 46. berkata bapaknya: "Bencikah 

kamu kepada tuhan-tuhanku, Hai 

Ibrahim? jika kamu tidak berhenti, 

Maka niscaya kamu akan kurajam, 

dan tinggalkanlah aku buat waktu 

yang lama". 

15 36 Q.S. Maryam/19:47- 

48 

47. berkata Ibrahim: "Semoga 

keselamatan dilimpahkan kepadamu, 

aku akan memintakan ampun bagimu 

kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia 

sangat baik kepadaku. 

48. dan aku akan menjauhkan diri 

darimu dan dari apa yang kamu seru 

selain Allah, dan aku akan berdoa 

kepada Tuhanku, Mudah-mudahan 

aku tidak akan kecewa dengan 

berdoa kepada Tuhanku". 

16 38 Q.S. Ali Imran/3: 200 200. Hai orang-orang yang beriman, 

bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap 
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siaga (di perbatasan negerimu) dan 

bertakwalah kepada Allah, supaya 

kamu beruntung. 

17 41 Q.S. Al-baqarah/2: 

155-157 

155. Sesungguhnya orang-orang 

yang berpaling di antaramu pada hari 

bertemu dua pasukan itu[244], hanya 

saja mereka digelincirkan oleh 

syaitan, disebabkan sebagian 

kesalahan yang telah mereka perbuat 

(di masa lampau) dan Sesungguhnya 

Allah telah memberi ma'af kepada 

mereka. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun. 

156. Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu seperti orang-orang 

kafir (orang-orang munafik) itu, yang 

mengatakan kepada saudara-saudara 

mereka apabila mereka Mengadakan 

perjalanan di muka bumi atau 

mereka berperang: "Kalau mereka 

tetap bersama-sama kita tentulah 

mereka tidak mati dan tidak 

dibunuh." akibat (dari Perkataan dan 

keyakinan mereka) yang demikian 

itu, Allah menimbulkan rasa 

penyesalan yang sangat di dalam hati 

mereka. Allah menghidupkan dan 

mematikan. dan Allah melihat apa 

yang kamu kerjakan. 

157. dan sungguh kalau kamu gugur 

di jalan Allah atau meninggal[245], 

tentulah ampunan Allah dan rahmat-

Nya lebih baik (bagimu) dari harta 

rampasan yang mereka kumpulkan. 

[244] Dua pasukan itu ialah pasukan 

kaum muslimin dan pasukan kaum 

musyrikin. 

[245] Maksudnya: meninggal di 

jalan Allah bukan karena 

peperangan. 

18 42 Q.S. Muhammad/47: 

31 

47. supaya kamu sekalian beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya, 

menguatkan (agama)Nya, 

membesarkan-Nya. dan bertasbih 

kepada-Nya di waktu pagi dan 

petang. 
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19 43 Q.S. Al-hajj/22: 47 47. dan mereka meminta kepadamu 

agar azab itu disegerakan, Padahal 

Allah sekali-kali tidak akan 

menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya 

sehari disisi Tuhanmu adalah seperti 

seribu menurut perhitunganmu. 

20 45 Q.S. Al-isrâ/17: 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[850]. 

[850] Mengucapkan kata Ah kepada 

orang tua tidak dlbolehkan oleh 

agama apalagi mengucapkan kata-

kata atau memperlakukan mereka 

dengan lebih kasar daripada itu. 

21 46 Q.S. Al-isrâ/17: 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". 

22 47 Q.S. Luqman/31: 14-

15 

14. dan Kami perintahkan kepada 

manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu- bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan 

menyapihnya dalam dua 

tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku 

dan kepada dua orang ibu bapakmu, 

hanya kepada-Kulah kembalimu. 

15. dan jika keduanya memaksamu 

untuk mempersekutukan dengan aku 

sesuatu yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, Maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya, 
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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. 

[1180] Maksudnya: Selambat-lambat 

waktu menyapih ialah setelah anak 

berumur dua tahun. 

23 54 Q.S.At-taghabun/64: 

11 

11. tidak ada suatu musibah pun 

yang menimpa seseorang kecuali 

dengan ijin Allah; dan Barangsiapa 

yang beriman kepada Allah niscaya 

Dia akan memberi petunjuk kepada 

hatinya. dan Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu. 

24 61 Q.S. Ash-shaffat/37: 

99 – 102 

99. dan Ibrahim 

berkata:"Sesungguhnya aku pergi 

menghadap kepada Tuhanku, dan 

Dia akan memberi petunjuk 

kepadaku[1282]. 

100. Ya Tuhanku, anugrahkanlah 

kepadaku (seorang anak) yang 

Termasuk orang-orang yang saleh. 

101. Maka Kami beri Dia khabar 

gembira dengan seorang anak yang 

Amat sabar[1283]. 

102. Maka tatkala anak itu sampai 

(pada umur sanggup) berusaha 

bersama-sama Ibrahim, Ibrahim 

berkata: "Hai anakku Sesungguhnya 

aku melihat dalam mimpi bahwa aku 

menyembelihmu. Maka fikirkanlah 

apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai 

bapakku, kerjakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu; insya Allah 

kamu akan mendapatiku Termasuk 

orang-orang yang sabar". 

[1282] Maksudnya: Ibrahim pergi ke 

suatu negeri untuk dapat menyembah 

Allah dan berda'wah. 

[1283] Yang dimaksud ialah Nabi 

Ismail a.s. 

25 62 Q.S. Ass-shaffat/37: 

103 – 105 

103. tatkala keduanya telah berserah 

diri dan Ibrahim membaringkan 

anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah 
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kesabaran keduanya). 

104. dan Kami panggillah dia: "Hai 

Ibrahim, 

105. Sesungguhnya kamu telah 

membenarkan mimpi itu[1284] 

Sesungguhnya Demikianlah Kami 

memberi Balasan kepada orang-

orang yang berbuat baik. 

[1284] Yang dimaksud dengan 

membenarkan mimpi ialah 

mempercayai bahwa mimpi itu benar 

dari Allah s.w.t. dan wajib 

melaksana- kannya. 

26 62 Q.S. Ash-shaffat/37: 

106 

106. Sesungguhnya ini benar-benar 

suatu ujian yang nyata. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Q.S. Ash-shaffat /37: 

107 

107. dan Kami tebus anak itu dengan 

seekor sembelihan yang besar[1285]. 

[1285] Sesudah nyata kesabaran dan 

ketaatan Ibrahim dan Ismail a.s. 

Maka Allah melarang menyembelih 

Ismail dan untuk meneruskan 

korban, Allah menggantinya dengan 

seekor sembelihan (kambing). 

Peristiwa ini menjadi dasar 

disyariatkannya Qurban yang 

dilakukan pada hari raya haji. 

28 63 Q. S. Ash-shaffat /37: 

108 – 109 

108. Kami abadikan untuk Ibrahim 

itu (pujian yang baik) di kalangan 

orang-orang yang datang Kemudian, 

109. (yaitu)"Kesejahteraan 

dilimpahkan atas Ibrahim". 

29 64 Q.S, Ash-shaffat /37: 

110 

110. Demikianlah Kami memberi 

Balasan kepada orang-orang yang 

berbuat baik. 

30 64 Q.S. Ash-shaffat/37: 

111 – 112 

111.  Sesungguhnya ia termasuk 

hamba-hamba kami yang beriman. 

112.  Dan kami beri dia kabar 

gembira dengan (kelahiran) Ishaq 

seorang nabi yang termasuk orang-

orang yang saleh. 

31 67 Q.S. Al-bayyinah/98: 

8 

8.  Balasan mereka di sisi Tuhan 

mereka ialah syurga 'Adn yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai; 

mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya. Allah ridha terhadap 

mereka dan merekapun ridha 



153 

 

kepadanya. yang demikian itu adalah 

(balasan) bagi orang yang takut 

kepada Tuhannya. 

32 67 Q.S. Al-ankabut/29: 

23 

23.  Dan orang-orang yang kafir 

terhadap ayat-ayat Allah dan 

pertemuan dengan Dia, mereka putus 

asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu 

mendapat azab yang pedih 

33 69 Q.S  Al-bayyinah/98: 

5 

5.  Padahal mereka tidak disuruh 

kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan 

kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama yang lurus[1595], dan supaya 

mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat; dan yang 

demikian Itulah agama yang lurus. 

[1595]  Lurus berarti jauh dari syirik 

(mempersekutukan Allah) dan jauh 

dari kesesatan. 

34 69 Shahih Bukhari Juz 1 

h. 4 

Artinya: Telah menceritakan kepad 

kami Al Humaidi  Abdullah bin Az 

Zubair dia berkata, telah 

menceritakan kepada kami Sufyan 

yang berkata, bahwa telah 

menceritakan kepada kami Yahya 

bin Said Al Anshari berkata, telah 

mengabarkan kepada kami 

Muhammad bin Ibrahim At Taimi, 

bahwa dia pernah mendengar 

Alqamah bin Waqash Al Laitsi 

berkata, berkata; saya pernah 

mendengar Umar bin Khattab  diatas 

mimbar berkata; saya mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya segala amal itu 

tergantung kepada niatnya, dan yang 

diterima bagi tiap orang tergantung 

apa yang diniatkan. Maka 

barangsiapa berhijrah, semata-mata 

karena mengharap  kepada Allah dan 

Rasulullah, maka hijrah itu diterima 

oleh Allah dan Rasulullah. Dan 

barangsiapa berhijrah karena 

keuntungan dunia yang dikejarnya, 

atau perempuan yang akan 

dikawininya, maka hijrahnya terhenti 
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pada apa yang ia niatkan 

35 70 Q.S. Al-ma’un/107: 4-

7 

4.  Maka kecelakaanlah bagi orang-

orang yang shalat, 

5.  (yaitu) orang-orang yang lalai dari 

shalatnya, 

6.  Orang-orang yang berbuat 

riya[1603], 

7.  Dan enggan (menolong dengan) 

barang berguna[1604]. 

[1603]  riya ialah melakukan sesuatu 

amal perbuatan tidak untuk mencari 

keridhaan Allah akan tetapi untuk 

mencari pujian atau kemasyhuran di 

masyarakat. 

[1604]  sebagian Mufassirin 

mengartikan: enggan membayar 

zakat. 

36 71 Q.S.  Al-an’am/6: 63-

64 

63.  Katakanlah: "Siapakah yang 

dapat menyelamatkan kamu dari 

bencana di darat dan di laut, yang 

kamu berdoa kepada-Nya dengan 

rendah diri dengan suara yang 

Lembut (dengan mengatakan: 

"Sesungguhnya jika dia 

menyelamatkan kami dari (bencana) 

ini, tentulah kami menjadi orang-

orang yang bersyukur"". 

64.  Katakanlah: "Allah 

menyelamatkan kamu dari bencana 

itu dan dari segala macam 

kesusahan, Kemudian kamu kembali 

mempersekutukan-Nya." 

37 72 Q.S. Az--zumar/39: 2 2.  Sesunguhnya kami menurunkan 

kepadamu Kitab (Al Quran) dengan 

(membawa) kebenaran. Maka 

sembahlah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya. 

38 75 Q.S. Al-baqarah/2: 

124 

124.  Dan (ingatlah), ketika Ibrahim 

diuji[87] Tuhannya dengan beberapa 

kalimat (perintah dan larangan), lalu 

Ibrahim menunaikannya. Allah 

berfirman: "Sesungguhnya Aku akan 

menjadikanmu imam bagi seluruh 

manusia". Ibrahim berkata: "(Dan 

saya mohon juga) dari 

keturunanku"[88]. Allah berfirman: 
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"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang 

yang zalim". 

[87]  ujian terhadap nabi Ibrahim a.s. 

diantaranya: membangun Ka'bah, 

membersihkan ka'bah dari 

kemusyrikan, mengorbankan 

anaknya Ismail, menghadapi raja 

Namrudz dan lain-lain. 

[88]  Allah Telah mengabulkan doa 

nabi Ibrahim a.s., Karena banyak di 

antara rasul-rasul itu adalah 

keturunan nabi Ibrahim a.s. 

39 77 Shahih Muslim No. 

384. Sunan An Nasa’i 

No. 4954 

Diriwayatkan dari Aisyah, Rasul 

SAW bersabda sepuluh perkara yang 

termasuk fithrah (1) memotong 

kumis, (2) memanjangkan jenggot, 

(3) menggosok gigi, (4) istinsyaq 

yaitu menghirup air ke hidung dan 

mengeluarkannya melalui mulut, (5) 

memotong kuku: (6) membasuh sela-

sela jari, (7) merontokkan bulu 

ketiak, (8) menggunduli bulu 

kelamin, (9) bersuci dengan air. 

Kemudian Mush’ab mengatakan lupa 

yang kesepuluh tapi yang jelas 

adalah (10) rajin berkumur. (H.R. 

Muslim, An-Nasaiy) 

40 84 Q.S. An-nahl/16: 120 120.  Sesungguhnya Ibrahim adalah 

seorang imam yang dapat dijadikan 

teladan lagi patuh kepada Allah dan 

hanif[843]. dan sekali-kali bukanlah 

dia termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan (Tuhan), 

[843]  Hanif Maksudnya: seorang 

yang selalu berpegang kepada 

kebenaran dan tak pernah 

meninggalkannya. 

41 88 Q.S.  Ali Imran/3: 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 
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dalam urusan itu[246]. Kemudian 

apabila kamu Telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. 

[246]  Maksudnya: urusan 

peperangan dan hal-hal duniawiyah 

lainnya, seperti urusan politik, 

ekonomi, kemasyarakatan dan lain-

lainnya. 

42 89 Q.S. Ath-thalaq/65 : 3 3.  Dan memberinya rezki dari arah 

yang tiada disangka-sangkanya. dan 

barangsiapa yang bertawakkal 

kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan 

urusan yang (dikehendaki)Nya. 

Sesungguhnya Allah Telah 

mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap 

sesuatu. 

43 90 Q.S. Al-baqarah/2: 

186. 

186.  Dan apabila hamba-hamba-Ku 

bertanya kepadamu tentang aku, 

Maka (jawablah), bahwasanya Aku 

adalah dekat. Aku mengabulkan 

permohonan orang yang berdoa 

apabila ia memohon kepada-Ku, 

Maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah-Ku) dan 

hendaklah mereka beriman kepada-

Ku, agar mereka selalu berada dalam 

kebenaran. 

44 91 Q.S. Al-baqarah/2: 

126 

126.  Dan (ingatlah), ketika Ibrahim 

berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah 

negeri ini, negeri yang aman sentosa, 

dan berikanlah rezki dari buah-

buahan kepada penduduknya yang 

beriman diantara mereka kepada 

Allah dan hari kemudian. Allah 

berfirman: "Dan kepada orang yang 

kafirpun Aku beri kesenangan 

sementara, Kemudian Aku paksa ia 

menjalani siksa neraka dan Itulah 

seburuk-buruk tempat kembali". 

45 91 Q.S. Al-baqarah/2: 

127-128. 

127.  Dan (ingatlah), ketika Ibrahim 

meninggikan (membina) dasar-dasar 
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Baitullah bersama Ismail (seraya 

berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah 

daripada kami (amalan kami), 

Sesungguhnya Engkaulah yang 

Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui". 

128.  Ya Tuhan kami, jadikanlah 

kami berdua orang yang tunduk 

patuh kepada Engkau dan 

(jadikanlah) diantara anak cucu kami 

umat yang tunduk patuh kepada 

Engkau dan tunjukkanlah kepada 

kami cara-cara dan tempat-tempat 

ibadat haji kami, dan terimalah 

Taubat kami. Sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha Penerima 

Taubat lagi Maha Penyayang. 

46 92 Q.S. Ibrahim/14: 40-

41 

40.  Ya Tuhanku, jadikanlah Aku 

dan anak cucuku orang-orang yang 

tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan 

kami, perkenankanlah doaku. 

41.  Ya Tuhan kami, beri ampunlah 

Aku dan kedua ibu bapaku dan 

sekalian orang-orang mukmin pada 

hari terjadinya hisab (hari kiamat)". 

47 96 QS. Al-baqarah/2: 132 132.  Dan Ibrahim Telah 

mewasiatkan Ucapan itu kepada 

anak-anaknya, demikian pula 

Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai 

anak-anakku! Sesungguhnya Allah 

Telah memilih agama Ini bagimu, 

Maka janganlah kamu mati kecuali 

dalam memeluk agama Islam". 

48 97 Q.S. fâtir/35: 39 Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-

khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang 

kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa 

dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang 

yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 

menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya 

dan kekafiran orang-orang yang kafir itu 

tidak lain hanyalah akan menambah 

kerugian mereka belaka. 

49 98 Q.S. Hûd/11: 61 61. dan kepada Tsamud (kami utus) saudara 

mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak 

ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah 

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya[726], 

karena itu mohonlah ampunan-Nya, 
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kemudian bertobatlah kepada-Nya, 

Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 

hamba-Nya)." 

[726] Maksudnya: manusia dijadikan 

penghuni dunia untuk menguasai dan 

memakmurkan dunia. 

50 99 QS. Adz-dzariyât/51: 

56 

56.  Dan Aku tidak menciptakan jin 

dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. 

51 101 Q.S.Ali Imran /3:102 102.  Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takwa kepada-Nya; dan 

janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam keadaan beragama 

Islam. 

52 103 Q.S. At-tahrim/66: 6 6.  Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, 

dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

53 122 Q.S. Ar-rûm/30: 30 30.  Maka hadapkanlah wajahmu 

dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang 

Telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. tidak ada peubahan pada 

fitrah Allah. (Itulah) agama yang 

lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui[1168], 

[1168]  fitrah Allah: maksudnya 

ciptaan Allah. manusia diciptakan 

Allah mempunyai naluri beragama 

yaitu agama tauhid. kalau ada 

manusia tidak beragama tauhid, 

Maka hal itu tidaklah wajar. mereka 

tidak beragama tauhid itu hanyalah 

lantara pengaruh lingkungan. 

54 122 Imam Bukhari Juz 5 h. 

321 

Dari Abu Hurairah Radiyallahu 

Anhu, Nabi Shallallahu alaihi 

Wasallam bersabda; Setiap bayi yang 

dilahirkan dalam keadaan fitrah.  

Orangtunya lah yang menjadikannya 

yahudi, nasrani ataupun majusi.  
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55 122 Q.S. Al-a’râf/7: 172 172.  Dan (ingatlah), ketika 

Tuhanmu mengeluarkan keturunan 

anak-anak Adam dari sulbi mereka 

dan Allah mengambil kesaksian 

terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman): "Bukankah Aku Ini 

Tuhanmu?" mereka menjawab: 

"Betul (Engkau Tuban kami), kami 

menjadi saksi". (Kami lakukan yang 

demikian itu) agar di hari kiamat 

kamu tidak mengatakan: 

"Sesungguhnya kami (Bani Adam) 

adalah orang-orang yang lengah 

terhadap Ini (keesaan Tuhan)", 

56 130 Q.S.An-nahl/16: 125 125.  Serulah (manusia) kepada jalan 

Tuhan-mu dengan hikmah[845] 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. 

[845]  Hikmah: ialah perkataan yang 

tegas dan benar yang dapat 

membedakan antara yang hak 

dengan yang bathil. 

57 132 QS. At-tahrim /66: 6 6.  Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, 

dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 
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B. Bahasa Inggris 

 

No Halaman Rujukan Terjemah 

1 79 there are almost as 

many definitions of 

leadership as there are 

persons who have 

attempted to define 

the concept 

Ada banyak difinisi tentang 

kepemimpinan sebagaimana banyak 

orang mencoba dan berusaha  

mendefinisikan sebuah konsep 

(rencana) 
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