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LAMPIRAN TERJEMAHAN AYAT AL-QUR’AN 

 

No Hal Surah Ayat Terjemahan 

1 6 Luqman 13 Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 

kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar"  

 

2 61 Al-Qalam 4 Dan sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yang agung. 

 

3 63 Al-Baqarah 168 Hai sekalian manusia, makanlah yang halal 

lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu.  

 

4 71 Al-Kahfi 46 Harta dan anak-anak adalah perhiasan 

kehidupan dunia  

 

5 71 Al-Furqan 74 Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan 

kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-

isteri kami dan keturunan kami sebagai 
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penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami 

imam bagi orang-orang yang bertakwa.  

 

6 72 Al-Ahzab 4 Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi 

seseorang dua buah hati dalam rongganya; 

dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang 

kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia 

tidak menjadikan anak-anak angkatmu 

sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang 

demikian itu hanyalah perkataanmu di 

mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan 

(yang benar). 

 

7 72 Al-Ahzab 5 Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) 

dengan (memakai) nama bapak-bapak 

mereka; itulah yang lebih adil pada sisi 

Allah, dan jika kamu tidak mengetahui 

bapak-bapak mereka, maka (panggilah 

mereka sebagai) saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada 

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

8 75 Al-An’am 151 dan janganlah kamu membunuh anak-anak 

kamu karena takut kemiskinan, Kami akan 
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memberi rezeki kepadamu dan kepada 

mereka, 

9 75 Al-An’am 140 Sesungguhnya rugilah orang yang 

membunuh anak-anak mereka, karena 

kebodohan lagi tidak mengetahui dan 

mereka mengharamkan apa yang Allah telah 

rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata 

mengada-adakan terhadap Allah. 

Sesungguhnya mereka telah sesat dan 

tidaklah mereka mendapat petunjuk. 

 

10 77 Al-Ma’idah 8 Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

11 79 Thaha 39 Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, 

kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), 

maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, 

supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan 

musuhnya. Dan Aku telah melimpahkan 

kepadamu kasih sayang yang datang dari-

Ku; dan supaya kamu diasuh di bawah 

pengawasan-Ku 

 

12 80 As-Syu’ara 18  Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah 

mengasuhmu di antara (keluarga) kami, 

waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu 
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tinggal bersama kami beberapa tahun dari 

umurmu. 

 

13 87 Al-Imran 35 Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya 

Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan 

kepada Engkau anak yang dalam 

kandunganku menjadi hamba yang saleh dan 

berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu 

terimalah (nazar) itu dari padaku. 

Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui". 

 

14 88 Al-Hajj 5 Hai manusia, jika kamu dalam keraguan 

tentang kebangkitan (dari kubur), maka 

(ketahuilah) sesungguhnya Kami telah 

menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari 

setetes mani, kemudian dari segumpal darah, 

kemudian dari segumpal daging yang 

sempurna kejadiannya dan yang tidak 

sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu 

dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang 

Kami kehendaki sampai waktu yang sudah 

ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu 

sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-

angsur) kamu sampailah kepada 

kedewasaan, dan di antara kamu ada yang 

diwafatkan dan (adapula) di antara kamu 

yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, 
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supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun 

yang dahulunya telah diketahuinya. Dan 

kamu lihat bumi ini kering, kemudian 

apabila telah Kami turunkan air di atasnya, 

hiduplah bumi itu dan suburlah dan 

menumbuhkan berbagai macam tumbuh-

tumbuhan yang indah. 

 

15 89 Fathir 11 Dan Allah menciptakan kamu dari tanah 

kemudian dari air mani, kemudian Dia 

menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan 

perempuan). Dan tidak ada seorang 

perempuanpun mengandung dan tidak (pula) 

melahirkan melainkan dengan 

sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak 

dipanjangkan umur seorang yang berumur 

panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, 

melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab 

(Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang 

demikian itu bagi Allah adalah mudah. 

 

16 90 Maryam 22 Maka Maryam mengandungnya, lalu ia 

menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke 

tempat yang jauh. 

 

17 92 Al-Ahqaf 15 Kami perintahkan kepada manusia supaya 

berbuat baik kepada dua orang ibu 

bapaknya, ibunya mengandungnya dengan 
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susah payah, dan melahirkannya dengan 

susah payah (pula). Mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, 

sehingga apabila dia telah dewasa dan 

umurnya sampai empat puluh  

tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah 

aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang 

telah Engkau berikan kepadaku dan kepada 

ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat 

amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah 

kebaikan kepadaku dengan (memberi 

kebaikan) kepada anak cucuku. 

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau 

dan sesungguhnya aku termasuk orang-

orang yang berserah diri". 

 

18 93 Al-Imran 35 Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya 

Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan 

kepada Engkau anak yang dalam 

kandunganku menjadi hamba yang saleh dan 

berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu 

terimalah (nazar) itu dari padaku. 

Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui". 

 

19 95 Al-Ahqaf 15 Kami perintahkan kepada manusia supaya 

berbuat baik kepada dua orang ibu 

bapaknya, ibunya mengandungnya dengan 
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susah payah, dan melahirkannya dengan 

susah payah (pula). Mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, 

sehingga apabila dia telah dewasa dan 

umurnya sampai empat puluh tahun ia 

berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk 

mensyukuri nikmat Engkau yang telah 

Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu 

bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal 

yang saleh yang Engkau ridhai; berilah 

kebaikan kepadaku dengan (memberi 

kebaikan) kepada anak cucuku. 

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau 

dan sesungguhnya aku termasuk orang-

orang yang berserah diri". 

 

20 96 Al-Imran 36 Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan 

anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, 

sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak 

perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa 

yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki 

tidaklah seperti anak perempuan. 

Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam 

dan aku mohon perlindungan untuknya serta 

anak-anak keturunannya kepada 

(pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang 

terkutuk". 
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21 98 Al-Imran 36 Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan 

anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, 

sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak 

perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa 

yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki 

tidaklah seperti anak perempuan. 

Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam 

dan aku mohon perlindungan untuknya serta 

anak-anak keturunannya kepada 

(pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang 

terkutuk". 

 

22 99 Maryam 7 Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi 

kabar gembira kepadamu akan (beroleh) 

seorang anak yang namanya Yahya, yang 

sebelumnya Kami belum pernah 

menciptakan orang yang serupa dengan dia. 

 

23 102 Al-Baqarah 233 Para ibu hendaklah menyusukan anak-

anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi 

yang ingin menyempurnakan penyusuan. 

Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 

seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 



200 
 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan. 

 

24 103 At-Thalaq 6 Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana 

kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan 

(hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri 

yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 

menemui kesulitan maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 

 

25 104 Al-Ahqaf 15 Kami perintahkan kepada manusia supaya 

berbuat baik kepada dua orang ibu 

bapaknya, ibunya mengandungnya dengan 
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susah payah, dan melahirkannya dengan 

susah payah (pula). Mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, 

sehingga apabila dia telah dewasa dan 

umurnya sampai empat puluh tahun ia 

berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk 

mensyukuri nikmat Engkau yang telah 

Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu 

bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal 

yang saleh yang Engkau ridhai; berilah 

kebaikan kepadaku dengan (memberi 

kebaikan) kepada anak cucuku. 

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau 

dan sesungguhnya aku termasuk orang-

orang yang berserah diri". 

 

26 109 Al-Baqarah 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". 

 

27 111 Luqman 13 Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 

kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
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sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

 

28 113 Luqman  14 Dan Kami perintahkan kepada manusia 

(berbuat baik) kepada dua orang ibu-

bapaknya; ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 

kembalimu. 

 

29 114 Luqman 16 (Luqman berkata): "Hai anakku, 

sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau 

di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah 

akan mendatangkannya (membalasinya). 

Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha 

Mengetahui. 

 

30 116 At-Tahrim 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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31 118 Luqman 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). 

 

32 120 Luqman  18 Dan janganlah kamu memalingkan mukamu 

dari manusia (karena sombong) dan 

janganlah kamu berjalan di muka bumi 

dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri. 

 

33 123 Luqman 19 Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan 

lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya 

seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 

 

34 130 Al-Imran 39 Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil 

Zakariya, sedang ia tengah berdiri 

melakukan shalat di mihrab (katanya): 

"Sesungguhnya Allah menggembirakan 

kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) 

Yahya, yang membenarkan kalimat (yang 

datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan 
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diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi 

termasuk keturunan orang-orang saleh". 

 

35 131 Maryam 7 Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi 

kabar gembira kepadamu akan (beroleh) 

seorang anak yang namanya Yahya, yang 

sebelumnya Kami belum pernah 

menciptakan orang yang serupa dengan dia. 

 

36 138 Al-Baqarah 185 Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 

tidak menghendaki kesukaran bagimu. 

 

37 139 Al-Baqarah 233 Para ibu hendaklah menyusukan anak-

anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi 

yang ingin menyempurnakan penyusuan. 

Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 

seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan 
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pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan. 

 

38 143 Luqman 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). 

 

39 147 Al-Mu’minun 1-2 Sesungguhnya beruntunglah orang-orang 

yang beriman, (yaitu) orang-orang yang 

khusyu' dalam sembahyangnya, 

 

40 147 Al-Hajj 34-35 Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami 

syariatkan penyembelihan (kurban), supaya 

mereka menyebut nama Allah terhadap 

binatang ternak yang telah direzekikan Allah 

kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan 

Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah 

kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar 

gembira kepada orang-orang yang tunduk 

patuh (kepada Allah), (yaitu) orang-orang 

yang apabila disebut nama Allah gemetarlah 

hati mereka, orang-orang yang sabar 
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terhadap apa yang menimpa mereka, orang-

orang yang mendirikan sembahyang dan 

orang-orang yang menafkahkan sebagian 

dari apa yang telah Kami rezekikan kepada 

mereka. 

 

41 146 Maryam 58 Mereka itu adalah orang-orang yang telah 

diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi 

dari keturunan Adam, dan dari orang-orang 

yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari 

keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari 

orang-orang yang telah Kami beri petunjuk 

dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan 

ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada 

mereka, maka mereka menyungkur dengan 

bersujud dan menangis. 

 

42 152 Al-Baqarah 233 “Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara yang 

ma’ruf” 

 

43 158 Al-Alaq 1-5 Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 

yang menciptakan. Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam, Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. 
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44 158 Thaha 114 Dan tunduklah semua muka (dengan 

berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup 

Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-

Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah 

orang yang melakukan kezaliman. 

 

45 158 Al-Mujadilah 11 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. 

 

46 164 Al-Imran 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. 

 

47 165 Al-Hujurat 10 Orang-orang beriman itu sesungguhnya 

bersaudara. Sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat. 
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48 167 Al-Hasyr 9 Dan orang-orang yang telah menempati kota 

Madinah dan telah beriman (Anshor) 

sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), 

mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang 

berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan 

mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan 

dalam hati mereka terhadap apa-apa yang 

diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan 

mereka mengutamakan (orang-orang 

Muhajirin), atas diri mereka sendiri, 

sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan 

siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, 

mereka itulah orang orang yang beruntung 

 

49 176 At-Taubah 103 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. 
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LAMPIRAN TERJEMAHAN HADITS 

 

No Hal Riwayat No Hadits Terjemah 

1 44 H.R Ahmad 6402 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : Suruhlah anak-anak keicl 

kalian untuk shalat saat mereka berumur 

tujuh tahun, dan pukullah mereka (karena 

meninggalkannya) pada saat berumur 

sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat 

tidur mereka.  

 

2 62 H.R Ahmad 25302 Telah menceritakan kepada kani 

Abdurrozzaq dari Ma’mar dari Qotadah 

dari Zuroroh dari Sa’ad bin Hisyam 

berkata ; saya bertanya kepada Aisyah, 

saya katakana ; tolong kabarkan kepadaku 

tentang akhlak Rasulullah Shallallahu 

alayhi wasaalm, Aisyah menjawab : 

“Akhlak beliau adalah Al-Qur’an”. 

 

3 63 H.R Abu Daud 2480 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : Setiap bayi dilahirkan dalam 

keadaan fitrah, maka kedua orangtuanya 

lah yang menjadikannya yahudi, atau 

yahudi atau nasrani. 
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4 76 H.R An-Nasa’i 9132 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : Cukuplah seseorang itu 

mendapat dosa jika ia menyia nyiakan 

orang yang memberinya makan 

 

5 76 H.R Muslim 996 Telah meneritakan kepada kamu Sa’id bin 

Muhammad Al-Jarmi, Telah 

menceritakan kepada kami Abdurrahman 

bin Abdul Malik bin Abjar Al kinani dari 

bapaknya dar Thalhah bin Musharrif dari 

Khaitsamah ia berkata ; ketika kami 

sedang duduk (belajar) bersama Abdullah 

bin Amr, tiba-tiba datang bendaharanya, 

lalu masuk dan Abdullah pu bertanya 

kepadanya ; “Apakah kamu telah memberi 

makan para hamba sahaya?” sang 

bendahara menjawab, “belum tuanku”, 

Abdullah berkata ; “Pergi, dan berilah 

makan kepada mereka segera”. Kemudian 

Ibnu Unar berkata, Rasulullah Shallallahu 

alayhi wasallam bersabda : “Cukuplah 

seseorang itu dikatakan berdosa orang-

orang yang menahan makan (upah dan 

sebagainya) orang yang menjadi 

tanggungannya”. 

 

6 127 H.R Daraquthni 3802 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “Wanita itu dinikahi karena 

empat hal, karena hartanya, karena 
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keturunannya, karena kecantikannya, dan 

karena agamanya. Maka pilihlah karena 

agamanya, niscaya kamu akan 

beruntung”. 

 

7 128 H.R Bukhari 1905 Telah menceritakan kepada kami Ismail 

bin Abdullah ia berkata ; Telah 

menceitakan kepadaku saudaraku 

Sulaiman dari Hisyam bin Urwah dari 

bapaknya dari Aisyah Radhiyllahu anha, 

ia berkata ; Aku pernah bertanya 

kepadanya : Wahai Rasululah, bagaimana 

sekiranya anda singgah di suatu lembah, 

dan di dalam lembah itu terdapat pohon  

yang buahnya belum dimakan, lalu pada 

pohon manakan anda akan menambatkan 

unta anda ? Beliau menjada : “Pohon yang 

belum dijamah. “Maksudnya adalah 

bahwa Rasulullah Shallallahu alayhi 

wasallam belum pernah menikahi gadis 

selainnya. 

 

8 132 H.R Abu Daud 5105 Aku melihat Rasulullah 

mengumandangkan adzan pada telinga 

Hasan bin Ali ketika Fathimah 

melahirkan. 
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9 134 H.R Bukhari 6198 Aku mendapatkan seorang anak, aku 

membawanya menghadap Nabi 

Shallallahu alayhi wasallam. Beliau 

memberinya nama Ibrahim, kemudian 

beliau menyuapinya dengan sebutir kurma 

dan mendoakan keberkahan padanya lalu 

menyerahkannya kepadaku. 

 

10 134 H.R Muslim 268 Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 

alayhi wasallam biasa didatangkan 

kepada beliau bayi-bayi agar beliau 

memberkati dan menyuapi mereka. Suatu 

saat ada seorang bayi yang didatangkan 

kepada beliau kemudian kencing di 

pakaian beliau. Beliau minta air lalu 

memerciki tempat kencing itu 

 

11 135 H.R Abu Daud 4950 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “Pakailah nama-nama para 

Nabi, ama yang paling dicintai Allah 

adalah Abdullah dan Abdurrahman, nama 

yang paling jujur adalah Harits dan 

Hammam, nama yang paling buruk adalah 

Harb dan Murrah”. 

 

12 135 H.R Ahmad 21693 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda ; “Sesungguhnya pada hari 

kiamat kelak kalian akan dipanggil 
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dengan nama kalian dan nama  bapak 

kalian. Oleh karena itu indahkanlah nama 

kalian”.  

 

13 136 H.R Imam Malik 3 Telah menceritakan kepadaku dari Malik 

dari Rabi’ah bin Abu Abdurrahman dari 

Muhammad bin Ali bin Al-Husain berkata 

; “Fathimah puteri Rasulullah Shallallahu 

alayhi wasallam menimbang rambut 

Hasan dan Husain, lalu ia bersedekah 

perak yang sama dengan berat timbangan 

rambut tersebut”. 

 

14 137 H.R Abu Daud 2838 Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 

alayhi wasallam bersabda : “Setiap anak 

tergadaikan dengan aqiqahnya, 

disembelihkan untuknya pada hari 

ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi 

nama” 

 

15 138 H.R Abu Daud 2838 Telah menceritakan kepada kami 

Musaddad, telah menceritakan kepada 

kami  

Sufyan dari Amr bin Dinar dari Atho dari 

Habibah binti Maisarah dari Ummu Kurz 

Al-Kabiyyah, ia berkata ; saya mendengar 

Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “Untuk anak laki-laki dua 
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kambing yang sama dan untuk anak 

perempuan satu kambing”. 

 

16 141 H.R Abu Daud 5105 Telah menceritakan kepada kami 

Musaddad berkata, telah menceritakan 

kepada kami Yahya dari Sufyan ia berkata 

; telah menceritakan kepadaku Ashim bin 

Ubaidillah dari Ubaidillah bin Abu Rafi’ 

dari bapaknya ia berkata ; “Aku melihat 

Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

mengumandangkan adzan layaknya adzan 

shalat pada telinga Hasan bin Ali ketika 

dilahirkan oleh ibunya Fathimah”.  

 

17 143 H.R Abu Daud 495 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “Perintahkanlah anak-anak 

kalian untuk melaksanakan shalat apabila 

sudah mencapai umur tujuh tahun, dan 

apabila sudah sepuluh tahun maka 

pukullah dia apabila tidak 

melaksanakannya, dan pisahkanlah 

mereka dalam tempat tidurnya” 

 

18 147 H.R Ahmad 15403 Telah menceritakan kepada kami Yazid 

bin Harun berkata ; telah mengabarkan 

kepada kami ‘Amir bin Sholih bin Rustam 

Al-Muzanni telah menceritakan kepada 

kami Ayyub bin Musa bin ‘Amr bin Sa’id 
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bin Al-Ashi berkata ; atau Sa’id bin Al-

Ash dari ayahnya dari kakeknya berkata ; 

Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “Tidak ada pemberian orangtua 

terhadap anaknya yang lebih utama 

daripada sebuah adab yang baik”.  

 

19 147 H.R Ibnu Majah 3671 Telah menceritakan kepada kami Al-

Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi telah 

menceritakan kepada kami Ali bin 

‘Ayyasy telah menceritakan kepada kami 

Sa’id bin ‘Umarah telah mengabarkan 

kepadaku Al-Harits bin An-Nu’man saya 

mendengar Anas bin Malik dari 

Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam, 

beliau bersabda :”Muliakanlah anak-anak 

kalian dan perbaikilah tingkah laku 

mereka”. 

20 149 H.R Tirmidzi 2007 Rasulullah Shallallahu alayhi wassalam 

bersabda : “Janganlah kalian menjadi 

orang yang suka mengekor orang lain. Jika 

manusia berbuat baik, maka kami juga 

akan berbuat baik. Dan jika mereka 

berbuat zalim, maka kami juga akan 

berbuat zalim. Akan tetapi mantapkanlah 

hati kalian, jika manusia berbuat baik, 

maka kalian juga berbuat baik, namun jika 
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mereka berbuat buruk, janganlah kalian 

berbuat zalim”. 

 

21 150 H.R Ahmad 22105 Telah menceritakan kepada kami 

Abdullah telah bercerita kepadaku 

ayahku. Telah berceritak kepada kami 

Suraij bin An-Nu’man dari Yunus kedua 

berkata ; Telah bercerita kepada kami 

Baqiyah bin Al-Walid dari As-Shari bin 

Yan’um dari Marih bin Masruq dari 

Mu’adz bin Jabal bahwa saat 

mengutuskan ke Yaman, Rasulullah 

Shallallahu alayhi wasallam bersabda : 

“Jauhilah bermewah-mewahan karena 

hamba-hamba Allah bukanlah mereka 

yang bermewah-mewahan”. 

22 151 H.R Ahmad - Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “Sesungguhnya Allah telah 

mengharamkan kepadaku atau” atau 

beliau mengatakan “mengharamkan 

khamar, judi, gendang (musik), dna setiap 

yang memabukkan adalah haram”.  

 

23 151 H.R Ibnu Majah 4020 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “Sungguh, Sebagian ummatku 

akan meminum khamer yang mereka 

namai dengan selain namanya, akan 

bernyanyi dengan para biduan disertai 
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dengan alat musik. Allah akan menutupi 

kehidupan mereka dan akan menjadikan 

sebagian mereka kera dan babi”. 

 

24 153 H.R Ahmad 10118 Telah menceritakan kepada kami Yahya 

dari Sufyan dari Muzahim bin Zufar dari 

Mujahid bin Abu Hurairah dari Nabi 

Shallallahu alayhi wasallam yang aku 

ketahui bahwa Yahya (perawi) masih 

merasa ragu-ragu, Beliau bersabda : “Satu 

dinar yang engkau infaqkan di jalan Allah 

Azza Wajalla, satu dinar yang kepada 

orang-orang miskin, satu dinar kepada 

budak serta satu dinar kepada keluargamu, 

maka yang paling besar pahalanya adalah 

dinar yang engkau infaqkan kepada 

keluargamu” 

 

25 153 H.R Bukhari 55 Telah menceritakan kepada kami Hajjaj 

bin Minhaj berkata, telah menceritakan 

kepada kami Syu’bah berkata, telah 

mengabarkan kepadaku Adi bin Tsabit 

berkata ; Aku pernah mendengar Abdullah 

bin Yazid dari Abu Mas’ud dari Nabi 

Shallallahu alayhi wasallam, beliau 

bersabda: “Apabila seseorang memberi 

nafkah untuk keluarganya dengan niat 



218 
 

mengharap pahala maka baginya 

sedekah.”  
 

26 154 H.R Tirmidzi 2380 Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 

alayhi wasallam bersabda : “Manusia 

tidak memenuhi wadah yang buruk 

melebihi perut, cukup bagi manusia 

beberapa suapan yang menegakkan tulang 

punggungnya, bila tidak bisa maka 

sepertiga untuk makanannya, sepertiga 

untuk minumnya, dan sepertinya untuk 

nafasnya” 

 

27 154 H.R Tirmidzi 1855 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “Janganlah kalian minum 

dengan sekali tegukan sekaligus seperti 

minumnya unta, akan tetapi minumlah 

dengan dua atau tiga tegukan dan sebutlah 

nama Allah (bismillah) jika kalian minum, 

serta pujilah Allah (Alhamdulillah) jika 

engkau mengangkat bejana”. 

 

28 154 H.R Muslim 1467 Setiap penyakit ada obatnya. Apabila 

ditemuka obat yang tepat untuk suatu 

penyakit, maka akan sembuhlah penyakit 

itu dengan izin Allah Azza wajalla 
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29 155 H.R Muslim 2664 Nabi Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “ Seorang mukim yang kuat itu 

lebih baik dan lebih dicintai Allah 

daripada seorang mukmin yang lemah, 

dan dalam masing-masing keduanya itu 

terdapat kebaikan. Bersunggung-

sungguhlah terhadap sesuatu yang 

bermanfaat bagimu dan jangan lemah 

semangat. Jika suatu perkara 

mengalahkanmu maka katakanlah ; 

ketentuan Allah telah ditetapkan, dan 

suatu yang telah Dia kehendaki maka akan 

terjadi. Dan jauhilah olehmu dari ucapan 

‘seandainya’ karena sesungguhnya 

ungkapai ‘seandainya’ membuka peluang 

masuknya syaitan”. 

 

30 160 H.R Ibnu Majah 265 Telah menceritakan kepada kami Ismail 

bin Hibban bin Waqid Tsaqafi Abu Ishaq 

Al Washiti berkata ; Telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bind Dab dari 

Shafwan bin Sulaim dari Abdurrahman 

bin Abu Sa’id Al-Khudri dari Abu Sa’id 

Al-Khudri berkata ; Rasullah Shallallahu 

alayhi wasallam bersabda : “Barangsiapa 

menyembunyikan suatu ilmu yang Allah 

berikan kemanfaatan dengannya bagi 

urusan manusia dan agama, maka pada 
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hari kiamat Allah akan mencambuknya 

dengan cambuk dari neraka”. 

 

31 165 H.R Muslim 2564 Seorang muslim adalah saudara bagi 

muslim lainnya yang tidak boleh 

menzalimi, menelantarkan, dn 

menghinanya. Takwa itu ada disini 

(Rasulullah menunjuk dadanya) beliau 

mengucapkannya sebanyak tiga kali, dan 

setiap muslim atas muslim lainnya adalah 

haram, baik darahnya, harta maupun 

kehormatannya. 

 

32 166 H.R Tirmidzi 1924 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “orang-orang yang mengasihi 

akan dikasihi oleh Ar-Rahman, berkasih 

sayanglah kepada siapapun yang ada di 

bumi, niscaya yang di langit akan 

mengasihi kalian. Lafadz Ar-Rahim itu 

diambil dari lafadz Ar-Rahman, maka 

barang siapa yang menyambung tali 

silaturrahim niscaya Allah akan 

menyambungnya (dengan rahmat-Nya) 

dan barang siapa yang memutus tali 

silaturrahim maka Allah akan 

memutusnya (dari rahmat-Nya)”. 
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33 170 H.R Thabrani 780 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “Tidaklah seorang anak 

tumbuh dengan dipenuhi ibadah kepada 

Allah sampai dia mati, melainkan Allah 

akan memberinya pahala Sembilan puluh 

orang yang terpercaya. 

 

34 170 H.R Thabrani 274 Bahwasanya Nabi Shallallahu alayhi 

wasallam bersabda : ‘Apabila seorang 

anak dapat membedakan mana yang 

kanan dan kiri, maka perintahkanlah dia 

untuk mengerjakan shalat”. 

 

35 171 H.R Abu Daud 494 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

bersabda : “Perintahkanlah anak kecul 

untuk shalat pada usia tujuh tahun. 

Apabila sudah mencapai usia sepuluh 

tahun, maka pukullah untuk shalat”. 

36 173 H.R Muslim 182 Seseorang datang kepada Rasulullah 

Shallallahu alayhi wasallam dan berkata ; 

“Aku terlambat shalat subuh karena si 

fulan yang memanjangkan shalat”. Belum 

pernah aku melihat Nabi Shallallahu 

alayhi wasallam marah saat memberi 

nasehat seperti marahnya beliau hari itu. 

Beliau bersabda : Wahai sekalian 

manusia, sesungguhnya diantara kalian 

ada orang-orang yang suka membuat 



222 
 

orang lain lari. Siapa saja diantara kalian 

yang menjadi imam, hendaknya 

meringankan (shalatnya), karena (orang 

yang shalat) dibelakangnya adalah orang 

tua, anak-anak dan orang yang memiliki 

keperluan mendesak”. 

 

37 174 H.R Ibnu Hibban 3620 Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam 

disiang hari asyura engirimkan 

pengumuman kepada penduduk anshar 

yang ada disekitar Madinah : “Barang 

siapa yang hari ini berpusa, hendaknya 

meneruskan puasanya. Dan barang siapa 

yang hari ini tidak berpuasa, maka 

hendaknya berpuasa untuk sisa hari ini”. 

Setelah itu kami berpusa dan 

memerintahkan kepada anak-anak kecil 

kami untuk berpusa. Kami pergi ke 

masjid. Disana kami membuatkan untuk 

anak-anak kami mainan dari kain wol. 

Apabila salah seorang diantara mereka 

menangis karena lapar, kami berikan 

mainan itu kepadanya. Ini terus 

berlangsung sampai saat berbuka”. 

 

38 175 H.R Hakim 1769 Apabila seorang anak melaksanakan 

ibadah haji, maka dia memperoleh pahala 

haji sampai dia mencapai usia baligh. 
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Apabila dia mencapai usia baligh, maka 

dia wajib melaksanakan ibadah haji yang 

lain 

 

39 176 H.R Baihaqi 7549 Bahwasanya ada seorang wanita datang 

kepada Rasulullah Shallallahu alayhi 

wasallam bersama putrinya. Ditangan 

putrinya terdapat dua buah gelang emas. 

Beliau bertanya : “Apakah engkau sduah 

menunaikan zakatnya?” Dia menjawab, 

“Belum”. Beliau bersabda : “Apakah 

engkau suka Allah menggelangimu 

dengan dua gelang dari api neraka?”, dia 

langsung melepaskan kedua gelang itu 

dan memberikannya kepada Nabi 

Shallallahau alayhi wasallam dan berkata 

“Kedua gelang ini untuk Allah dan Rasul-

Nya”.  
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