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No  BAB Hal Terjemah 

1 I 2 “Hai orang-orang beriman apabila kamu 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”. (Q.S. Al Mujadilah/58: 11) 

2. I 5 “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhny zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji”. (Q.S. Al-Isra’/17: 32) 

3. II 43 “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui 

bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah 

suatu yang padu, kemudiakan kami pisahkan antara 

keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang 

hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Q.S. 

Al-Anbiya’/21: 30). 

3. III 47 ”Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, 

kasihlah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik 

aku waktu kecil”. (Q.S.Al-‘Isra/17: 24). 
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4. III 48 “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia memberi 

kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kau 

bersyukur“. (Q.S. An-Nahl/16: 78). 

5. III 49 “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”. (Q.S. Al-Qalam/68: 4). 

6. III 49 “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 

dahulu”. (Q.S. Asy-Syu’ara/26: 137).  

7. III 53 “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimna Allah telah berbuat 

baik kepadamu, dan janganlh kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan”.            (Q.S. Al-

Qashshah/28: 77). 

8. III 54 “Katakanlah, ”Tuhanku hanya mengharakan perbuatan yang 

keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan 

perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang 

benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan 

sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan 

(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang 

tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-A’raf/7: 33). 

9. III 54 “Dan tiadalh Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. Al-Anbiya/21: 

107). 

10. III 55 “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-

Kitab (Al-Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya) 
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   mengingat shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan 

keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah 

(shalat) adalah lebih besar (keutamaannya daripada            

ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”. (Q.S.Al-Ankabut/29: 45). 

11. III 57 “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dlam 

bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan 

dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; 

maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”. (Q.S. 

At-Tiin/95: 4-6). 

12. III 59 “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

shaleh, dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenari, dan 

nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran”.                                       

(Q.S. Al-Ashr/103: 3). 

13. III 60 “Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang 

menyalakan api, maka setelah api itu menerangi 

sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya (yang 

menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam 

kegelapan, mereka tidak dapat melihat”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 

17). 

14. III 62 “Mereka berkata, “Hai ayah kami, apa sebabnya kmu tidak 

mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal seusungguhnya 

kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan 

baginya”. (Q.S. Yusuf/12: 11). 

15. III 64 “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik 

diwaktu lapang mupun sempit, dan orang-orang yang 

menahan amarahnya dan memafkan (kesalahan) orang. Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.                   
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   (Q.S. Ali Imran/3: 134). 

16. IV 75 “Katakanlah orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah 

mereka menahan pandangannya dan memelihara 

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi 

mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, 

“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 

memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak 

darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, 

kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah 

suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra 

suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau 

putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra 

saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau 

budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan              

laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) 

atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. 

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu 

sekalian kepada Allah, hal orang-orang yang beriman supaya 

kamu beruntung”. (Q.S. An-Nuur/24: 30-31). 

17. IV 80 “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 

mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. Al-

Isra’/17: 70). 
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