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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Terjemah al-Qur’an 

No. Hal. Q.S. Arti 

1.  25 2 (Al-

Baqarah): 

189 

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. 

Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda 

waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan 

bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari 

belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah 

kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke 

rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. 

2.  25 2 (Al-

Baqarah): 

215 

Mereka bertanya tentang apa yang mereka 

nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu 

nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-

bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu 

buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahuinya. 

3.  25 2 (Al-

Baqarah): 

217 

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang 

pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang 

dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi 

menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir 

kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil 

Haram dan mengusir penduduknya dari 

sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. 

dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada 

membunuh. mereka tidak henti-hentinya 

memerangi kamu sampai mereka (dapat) 

mengembalikan kamu dari agamamu (kepada 

kekafiran), seandainya mereka sanggup. 

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari 

agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka 

mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia 

dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni 

neraka, mereka kekal di dalamnya. 

4.  26 2 (Al-

Baqarah): 

219 

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan 

judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa 

yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari 
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manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa 

yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih 

dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,  

5.  26 2 (Al-

Baqarah): 

220 

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya 

kepadamu tentang anak yatim, katakalah: 

"Mengurus urusan mereka secara patut adalah 

baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, 

Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah 

mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari 

yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah 

menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan 

kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

6.  26 5 (Al-

Maidah): 4 

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang 

Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: 

"Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan 

yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah 

kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; 

kamu mengajarnya menurut apa yang telah 

diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari 

apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah 

nama Allah atas binatang buas itu (waktu 

melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. 

7.  26 7 (Al-

A’raf): 187 

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: 

"Bilakah terjadinya?" Katakanlah: 

"Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu 

adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang 

dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain 

Dia. kiamat itu Amat berat (huru haranya bagi 

makhluk) yang di langit dan di bumi. kiamat itu 

tidak akan datang kepadamu melainkan dengan 

tiba-tiba". mereka bertanya kepadamu seakan-

akan kamu benar-benar mengetahuinya. 

Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang 

bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi 

kebanyakan manusia tidak Mengetahui". 

8.  26 8 (Al-

Anfal): 1 

Mereka menanyakan kepadamu tentang 

(pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: 

"Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan 

Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah 

dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; 

dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika 
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kamu adalah orang-orang yang beriman." 

9.  27 17 (al-

Isra’): 85 

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. 

Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, 

dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 

sedikit". 

10.  27 18 (Al-

Kahfi): 83 

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) 

tentang Dzulkarnain. Katakanlah: "Aku akan 

bacakan kepadamu cerita tantangnya". 

11.  27 79 (An-

Naziat): 42 

(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu 

(Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah 

terjadinya? 

12.  27 4 (An-

Nisa’): 127 

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para 

wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa 

kepadamu tentang mereka, dan apa yang 

dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga 

memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang 

kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang 

ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin 

mengawini mereka dan tentang anak-anak yang 

masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh 

kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim 

secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu 

kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mengetahuinya. 

13.  27 4 (An-

Nisa’): 176 

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 

kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa 

kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang 

meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak 

dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi 

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 

harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang 

laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi 

jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan 

oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris 

itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 

perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-

laki sebanyak bahagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu. 
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B. Terjemah Hadis 

No. Hal. Teks Arti 

ثَناَ َعْبِد اهلل بن يوسف أخربنا  27  .1 َحدَّ
مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل 
بن عبد اهلل عن ابن عباس رضي اهلل 

رضي اهلل سعد بن عبادة عنهما أن 
عنه استفىت رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها 
 نذر فقال اقضه عنها

Telah menghabarkan kepada kami 

‘Abdillah ibn Yusuf telah 

menghabarkan kepada kami Malik 

dari Ibn Syihab dari Ubaidillah Ibn 

Abdullah dari Ibn Abbas ra. bahwa 

Sa’d bin Ubadah ra bertanya 

kepada Nabi SAW, ‘Sesungguhnya 

ibuku mati dan beliau memiliki 

utang puasa nadzar.’ Kemudian 

Rasulullah SAW bersabda, ‘Lunasi 

hutang puasa ibumu.’ (HR. 

Bukhari, An-Nasai dan lainnya) 
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