
DAFTAR TERJEMAHAN 

 

NO HAL BAB TERJEMAH 

1 2 I 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", 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.”                

(Al-Mujadallah : 11) 
 

2 2 I 

Umar bin Khatab r.a. berkata bahwa sesungguhnya anak-

anakmu itu dijadikan untuk generasi yang lain dari 

generasi yang ada sekarang ini, dan dijadikan untuk 

menghadapi jaman yang lain dari jaman anda      

sekarang ini. 
 

3 15 II 

 

Akhlak itu adalah sifat-sifat manusia yang beradab 

(terdidik) 
 

4 16 II 

 

Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau 

buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.  
 

5 16 II 

 

Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.  
 

6 18 II 

 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 

yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk”. (An-Nahl :125) 
 

7 20 II 
 



Berkata Hisyam ibnu Umar, berkata Hafiz ibnu 

Sulaiman, berkata Katsir ibnu Sinjir, dari Muhammad 

ibnu Syairani, dari Anas ibnu Malik berkata Rasulullah 

Saw Bersabda: Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap 

muslim. (HR. Ibnu Majah) 
 

 

 

NO HAL BAB TERJEMAH 

8 20 II 

 

Ajarkan anak-anakmu tentang kebaikan dan budi pekerti 

yang baik (HR. Muslim) 
 

9 21 II 

 

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang 

mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan 

Dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab : 21) 
 

10 20 II 

7 

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: bersabda Nabi 

Muhammad Saw: Tiada anak yang terlahir kecuali ia 

dilahirkan dalam keadaan suci maka kedua orang tualah 

yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi               

(HR. Bukhari) 
 

11 35 II 

 

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". (QS. Luqman : 13). 
 

12 33 II 

 

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. (QS.At-Tahrim: 6) 
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