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Lampiran  

Daftar Terjemah  

Bab Kutipan Halaman Terjemah 

I dan 

II 

Al-Qur’an 

Surah Al- 

Mujaadilah 

Ayat 11 

4 dan 37 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

I 

Hadits 

Rasulullah 

SAW 
5 

Nasr bin Ali menceritakan kepada kami, Khalid bin Yazid 

Al-‘Ataali memberitahukan kepada kami, dari Abu Ja’far 

Ar Razi, dari Ar Rabi’ bin Anas, dari Anas bin Malik 

berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa keluar 

(dari rumahnya) untuk mencari ilmu, maka dia dalam 

jihad di jalan Allah sehingga ia kembali”. 

II 

Al-Qur’an 

Surah Al- 

Qasas 

Ayat 77 

50 

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 

II 

Al-Qur’an 

Surah Al-

Jumu’ah 

Ayat 2 

50 

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf 

seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-

ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan 

mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan 

sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata 

II 

Al-Qur’an 

Surah Al-

Qalam  

Ayat 4 

50 

Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu 

akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu 

cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah 

II 

Al-Qur’an 

Surah Asy 

syura Ayat 

52 

50 

Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: 

"Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-

Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian 

akan disusuli". 

II 

Al-Qur’an 

Surah 

Yunus 

Ayat 23 

54 

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba 

mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) 

yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) 

kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil 

kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, 

kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami 

kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 

II 

Al-Qur’an 

Surah 

Assafat 

55 

dan mereka berkata:"Aduhai celakalah kita!" Inilah hari 

pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu 

mendustakannya (kepada Malaikat diperintahkan): 
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Ayat 20- 

23 

"Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman 

sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu 

mereka sembah, selain Allah; Maka tunjukkanlah kepada 

mereka jalan ke neraka 

II 

Al-Qur’an 

Surah Al-

Muddatssir 

Ayat 1- 7 

56 

 Hai orang yang berkemul (berselimut), 

bangunlah, lalu berilah peringatan! 

dan Tuhanmu agungkanlah! dan pakaianmu bersihkanlah, 

dan perbuatan dosa tinggalkanlah, 

dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) 

memperoleh (balasan) yang lebih banyak. 

dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. 

 

 

II 

Al-Qur’an 

Surah Al-

Qasas  

Ayat 21 

56 

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". 

II 

Al-Qur’an 

Surah 

Yusuf  

Ayat 4 

57 

 (ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai 

ayahku Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas 

bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud 

kepadaku." 

II 

Al-Qur’an 

Surah Al-

Baqarah  

Ayat 17 

57 

perumpamaan mereka adalah seperti orang yang 

menyalakan api,  Maka setelah api itu menerangi 

sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) 

mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak 

dapat melihat. 

 

II 

Al-Qur’an 

Surah Al-

Bayyinah 

Ayat 7-8 

58 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik 

makhluk. 

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 kepadanya. yang demikian 

itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada 

Tuhannya. 

 
 


