
 
 

LAMPIRAN TERJEMAHAN BAHASA ASING 

N

O 

BAB HAL TERJEMAHAN 

1 I 1 Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, 

darah daging babi, (daging hewan) yang 

disembelih atas nama selain Allah, yang 

tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 

ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 

yang sempat kamu menyembelihnya, dan 

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 

berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi 

nasib dengan anak panah, (mengundi nasib 

dengan anak panah itu) adalah kefasikan. 

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus 

asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 

janganlah kamu takut kepada mereka dan 

takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 

dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena 

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. QS Al-Maidah(5) Ayat 03 

2 I 1 “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi 

Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-

orang yang telah diberi Al Kitab
[189]

 kecuali 

sesudah datang pengetahuan kepada mereka, 

karena kedengkian (yang ada) di antara 

mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap 

ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah 

sangat cepat hisab-Nya.” QS. Al-Imran ayat 

(3):19 

3 II 74 Artinya: “Aku bersumpah dengan hari 

kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang 

amat menyesali (dirinya sendiri)”.(QS. Al-

Qiyamah (75) ayat 1-2) 



 
 

4 II 75 Artinya: 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

maha pemurah, 4.Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.(QS. Al-Alaq (96) ayat 3-5) 

5 II 78 Artinya: Dan katakanlah: "Segala puji bagi 

Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu 

tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan 

mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari 

apa yang kamu kerjakan."(QS. Surah 

Annaml(27)ayat 93)  

6 II 78 Artinya: 159. Maha Suci Allah dari apa yang 

mereka sifatkan, 160. Kecuali hamba-hamba 

Allah yang dibersihkan dari (dosa). (QS. As-

Shaffat (37) ayat 159-160) 

7 II 78 Artinya: 5. Hampir saja langit itu pecah dari 

sebelah atas (karena kebesaran Tuhan) dan 

malaikat-malaikat bertasbih serta memuji 

Tuhan-nya dan memohonkan ampun bagi 

orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, 

bahwa sesungguhnya Allah Dia-lah Yang 

Maha Pengampun lagi Penyayang. (QS. As-

Syura (42) ayat 5) 

8 II 79 Artinya: 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.(QS Luqman (31) ayat 14) 

9 II 79 Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian 

maaf
[167]

 lebih baik dari sedekah yang diiringi 

dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan 

si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha 

Penyantun. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 263) 

10 II 79 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu memasuki rumah yang bukan 

rumahmu sebelum meminta izin dan memberi 



 
 

salam kepada penghuninya. Yang demikian 

itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) 

ingat. (QS. An-Nur (24)ayat 27) 

11 II 80 Artinya: 11. Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi 

yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. 

Dan jangan pula sekumpulan perempuan 

merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi 

yang direndahkan itu lebih baik. Dan 

janganlah suka mencela dirimu sendiri
 
dan 

jangan memanggil dengan gelaran yang 

mengandung ejekan. Seburuk-buruk 

panggilan adalah (panggilan) yang buruk 

sesudah iman dan barangsiapa yang tidak 

bertobat, maka mereka itulah orang-orang 

yang zalim. 12. Hai orang-orang yang 

beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari purba-

sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari 

keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah 

seorang diantara kamu yang suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang. (QS. Al-Hujurat (49) ayat 11-12) 

12 II 80 Artinya: 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. (QS. 

Luqman (31)ayat 18) 

13 II 81 Artinya: Telah nampak kerusakan di darat 

dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusi, supay Allah merasakan 

kepada mereka sebahagian dari (akibat) 



 
 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). (QS. Ar-Rum (30) ayat 41) 

14 IV 95 Artinya: “Sebaik-baik kamu adalah orang 

belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. 

15 IV 106 telah menceritakan kepada kami Muhammad 

bin Abdullah bin Namir, telah menceritakan 

kepada kami Abi(Abdullah bin Namir), telah 

menceritakan kepada kami Zakariya, dari 

Sa’bi, dari Nu’man bin Basyir dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: “orang-orang 

mukmin dalam hal saling mencintai, 

menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu 

tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh 

yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut 

terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut 

merasakan sakitnya). 

16 IV 107 Dari Aisyah RA istri Rasulullah SAW 

berkata: Sekelompok Yahudi masuk ke 

rumah Rasulullah saw, mereka mengucapkan: 

kematian atasmu. Aisyah RA berkata: Aku 

memahaminya, lalu aku menjawab: Dan atas 

kalian semua kematian dan kutukan. Aisyah 

berkata: Maka Rasulullah saw bersabda: 

Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya 

Allah swt mencintai kelembutan dalam segala 

urusan. Lalu aku berkata: Ya Rasulullah 

tidakkah engkau dengar apa yang mereka 

katakan? Rasulullah saw menjawab: Aku 

sudah jawab: dan atas kamu semua. 

17 IV 107 Dari Anas radhiallahu’anhu berkata, ketika 

saya berjalan bersama Rasulullah 

sallallahu’alaihi wa sallam dan beliau 

(memakai) selendang kasar dari Najran. 

Kemudian bertemu dengan orang Badui dan 

menarik kuat selendangnya. Kemudian saya 

melihat lempangan pundak Nabi 

sallallahu’alaihi wa sallam (yaitu antara leher 

dan pundak) ada bekas (tarikan kuat) 



 
 

selendang kasarnya. Kemudian (orang Badui) 

mengatakan, “Wahai Muhammad, 

perintahkan untukku harta Allah yang ada 

pada anda. Kemudian Nabi sallallahu’alaihi 

wa sallam menolehnya dan tertawa. 

Kemudian beliau memerintahkan untuk 

memberikan (harta) kepadanya. 

18 IV 108 “Dan Kami turunkan Kitab (Al–Quran) 

kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, 

sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar 

gembira bagi orang yang berserah diri 

(muslim).” (QS. An-Nahl [16]: 89).   

19 IV 108 “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang 

mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah 

dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-

A’raf [7]: 199). 
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