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DAFTAR TERJEMAH
No

Bab

Hal

Terjemah

1

II

27

“ Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain
Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan
tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya
kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa
tidak akan memikul dosa orang lain . Kemudian kepada
Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya
kepadamu apa yang kamu perselisihkan”
(QS. Al-An’am/6 ayat 164)

2

II

30

”Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama
Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah
Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui”
(QS. Ar-Rum/30 ayat 30)

3

II

42

”Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan
penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku,
kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua
telah mendidik aku waktu kecil".
(QS. al-Israa/17 ayat 24)

4

II

43

”Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (bendabenda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada
para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama
benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang
benar!"
(QS. al-Baqarah/2 ayat 31)
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5

II

85

” Dari Saidina Umar ra, katanya: Sedang kami duduk di
dalam majelis bersama Rasulullah Saw. pada suatu hari,
tiba-tiba muncul di dalam majelis itu seorang laki-laki yang
berpakaian serba putih, berambut hitam pekat, tiada kesan
bahwa ia seorang musafir, dan tiada antara kami yang
mengenalinya, lalu dia duduk bersama Rasulullah, dan
ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah,
serta diletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua paha
Rasulullah, lalu ia berkata: Ya Muhammad, kabarkan
kepadaku tentang Islam? Rasulullah menjawab: Islam itu
ialah kamu bersaksi (bersyahadah) tiada ilah melainkan
Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan
hendaklah kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat,
berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke
Baitullah jika kamu mampu mengerjakannya. Lelaki itu
berkata: benar katamu. (Berkata Umar ra. : Kami merasa
heran kepada tingkah laku lelaki itu, dia yang bertanya dan
dia pula yang membenarkannya). Lelaki itu berkata lagi:
Kabarkanlah kepada ku tentang iman? Rasulullah
menjawab: Hendaklah kamu beriman kepada Allah,
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya,
hari akhirat dan hendaklah engkau beriman kepada takdir
Allah yang baik dan yang buruk. Lelaki itu berkata: Benar
katamu! Lelaki itu berkata lagi: Khabarkanlah kepadaku
tentang Ihsan? Rasulullah bersabda: Hendaklah kamu
beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya. Jika
pun kamu tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Allah
sentiasa melihat kamu. Lelaki itu berkata lagi: Kabarkan
kepadaku tentang hari kiamat?. Rasulullah menjawab:
Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada
orang yang bertanya. Lelaki itu berkata lagi: Kabarkan
kepadaku tentang tanda-tandanya? Rasulullah bersabda:
Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, apabila
engkau melihat orang tidak berhijab, tidak berpakaian,
pengembala ternak berlomba-lomba membina bangunan
yang tinggi. Kemudian lelaki tersebut pergi meninggalkan
majelis. Rasulullah bersabda: “tahukah kamu wahai Umar
siapakah orang yang bertanya tadi? Aku (Umar) menjawab :
Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui. Rasulullah
berkata: Itulah Jibril yang telah mendatangi aku untuk
mengajarkan kamu pelajaran tentang agama (dien) kamu..”
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6

II

88

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman
di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh
bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka
berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan
orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia
akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar
(keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi
aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan
tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan
barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka
mereka itulah orang-orang yang fasik”
(QS. al-Nur/24 ayat 55)

7

II

89

‘kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran
dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.
(QS. al-‘Ashr/103 ayat 3)

II

102

“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan)
kefasikan dan ketakwaannya”
(QS. As-Syams/91 ayat 8)

8

II

119

”Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka
kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha
Mengetahui”
( QS. Al-Baqarah/2 ayat 115)

9

II

119

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang
Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku
mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia
memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka
beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam
kebenaran”
( QS. Al-Baqarah/2 ayat 186)

10

II

119

”Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan
mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami
lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya ”
(QS. al-Qaf/50 ayat 16)
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11

II

141

”Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan
hati yang puas lagi diridhai-Nya”
(QS. Al-Fajr/89 ayat 27-30.)

12

IV

240

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya
pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil
Aqsha”
(QS. Al-Isra/17 ayat 1)

13

IV

244

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari
suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan
saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang
kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan
segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan
tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus
dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang
(berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang
Paling Baik. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal
darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang
belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan
daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang
(berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang
Paling Baik.’’
(QS. Al-Mu’minun/23 ayat 12-15)

14

IV

254

”Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam
bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan
dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).”
(QS. At-Tiin/95 ayat 4-5)

15

IV

255

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan),
karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada
kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha
Penyanyang”
(QS. Yusuf/12 ayat 53)
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16

IV

256

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebutnyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti
orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada
manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin
yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan
lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka
tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan;
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang
kafir.”
(QS. Al-Baqarah/2 ayat 264)

17

IV

265

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil
kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):
"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul
(Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan
yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang
lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."

(QS. al-A’raaf/7 ayat 172)
18

IV

281

“Dan Kami turunkan (Alquran) itu dengan sebenar-benarnya
dan Alquran itu telah turun dengan (membawa) kebenaran.
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.”
(QS. Al-Israa/17 ayat 105).

19

IV

292

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri
(dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia
sembahyang.”
(QS. al-A’la/87 ayat14-15)

20

IV

297

“Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan
bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. Al-Hasyr/59 ayat 1)
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21

IV

299

“Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah
yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang
hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang
yang belum menyusul mereka , bahwa tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati.”
(QS. Ali Imran/3 ayat 170)

22

IV

305

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan
sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.”
(QS. Al-Baqarah/2: 147)

23

IV

312

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan
(saja) mengatakan : "Kami telah beriman", sedang mereka
tidak diuji lagi?”

24

IV

334

(QS. Al-Ankabuut/29 ayat 2)
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami
ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian
mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan
mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa
sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah
dijanjikan Allah kepadamu".
(QS. Fushilat/41 ayat 30)

25

IV

342

“Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang
diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata:
"Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian
dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya,
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada
Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)”.
(QS. at-Taubah/9 ayat 59).

26

IV

347

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.”
(QS. An-Nisa/4 ayat 58)
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27

IV

353

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada
di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah
akan membuat perhitungan dengan kamu tentang
perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang
dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendakiNya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
(QS. al-Baqarah/2 ayat 284)

28

IV

406

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang
bodoh”
(QS. al-A’raaf/7 ayat 199).

29

IV

406

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab
itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua
saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu
mendapat rahmat.”
(QS. al-Hujurat/49 ayat 10)

30

IV

409

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan
yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak
akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.”
(QS. al-Baqarah/2 ayat 256).
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