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DAFTAR TERJEMAH 

NO HAL BAB KUTIPAN TERJEMAH 

1.  I Alquran Dan Sesungguhnya kamu benar-

benar berbudi pekerti yang agung. 
 

 

2.  III Kitab Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin 

„Ali bin Abi Thalib, cucu 

Rasulullah shallAllahu ‘alaihi wa 

sallam dan 

kesayangannya radhiyAllahu 

‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal 

(sebuah hadits) dari 

Rasulullah shallAllahu ‘alaihi wa 

sallam, „Tinggalkanlah yang 

meragukanmu lalu ambillah yang 

tidak meragukanmu.‟” (HR. 

Tirmidzi, An-Nasa‟i. Tirmidzi 

mengatakan bahwa hadits ini hasan 

shahih) [HR. Tirmidzi, no. 2518; 

An-Nasa‟i, no. 5714. Al-Hafizh 

Abu Thahir mengatakan bahwa 

sanad hadits ini shahih] 

1.   III Kitab Dari Abu Hurairah radhiyAllahu 

‘anhu ia berkata, Rasulullah 

shallAllahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda “Termasuk 

kesempurnaan Islam seseorang 

yaitu meninggalkan sesuatu yang 

tidak bermanfaat baginya.‟‟ (HR. 

Turmudzi dan lainya) 

2.   III Kitab Dari Abu Hurairah radhiyAllahu 

‘anhu, Rasulullah shallAllahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa 

saja yang beriman kepada Allah 

dan hari akhir, hendaklah ia 

berkata baik atau diam. Siapa saja 

yang beriman kepada Allah dan 

hari akhir, hendaklah ia 

memuliakan tetangganya. Siapa 

saja yang beriman kepada Allah 

dan hari akhir, hendaklah ia 

memuliakan tamunya.” 
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3.   III Kitab Dari Abu Hurairah radhiyAllahu 

‘anhu berkata, seorang lelaki 

berkata kepada Nabi shallAllahu 

‘alaihi wa sallam, “Berilah aku 

wasiat.” Beliau menjawab, 

“Janganlah engkau marah.” Lelaki 

itu mengulang-ulang 

permintaannya, (namun) 

Nabi shallAllahu ‘alaihi wa 

sallam (selalu) menjawab, 

“Janganlah engkau marah.”  

4.   III Kitab Dari Abu Mas‟ud „Uqbah bin „Amr 

Al Anshari Al-Badri radhiyAllahu 

‘anhu, ia berkata, 

“Rasulullah shallAllahu ‘alaihi wa 

sallambersabda, „Sesungguhnya di 

antara perkataan kenabian 

terdahulu yang diketahui manusia 

ialah jika engkau tidak malu, maka 

berbuatlah sesukamu!‟” 

5.   III Kitab Dari Abu Hurairah radhiAllahu 

'anhu, ia berkata : “Rasulullah 

ShallAllahu 'alaihi wa Sallam 

bersabda : “Kamu sekalian, satu 

sama lain Janganlah saling 

mendengki, saling menipu, saling 

membenci, saling menjauhi dan 

janganlah membeli barang yang 

sedang ditawar orang lain. Dan 

jadilah kamu sekalian hamba-hamba 

Allah yang bersaudara. Seorang 

muslim itu adalah saudara bagi 

muslim yang lain, maka tidak boleh 

menzhaliminya, menelantarkannya, 

mendustainya dan menghinakannya. 

Taqwa itu ada di sini (seraya 

menunjuk dada beliau tiga kali). 

Seseorang telah dikatakan berbuat 

jahat jika ia menghina saudaranya 

sesama muslim. Setiap muslim 

haram darahnya bagi muslim yang 

lain, demikian juga harta dan 

kehormatannya” 

6.   III Kitab Ibnu „Umar ra. berkata, Rasulullah 

Saw. memegang pundakku seraya 

berkata: “Dia dunia ini, jadilah 
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kamu seperti orang asing atau 

penyeberang jalan.” Ibnu Umar 

berkata, „Jika kamu di soren hari, 

jangan menunggu pagi hari; dan jika 

berada di pagi hari jangan 

menunggu sore hari. Manfaatkan 

waktu sehatmu  

7.  84 III Alquran Dan bagi tiap-tiap umat ada 

kiblatnya (sendiri) yang ia 

menghadap kepadanya. Maka 

berlomba-lombalah (dalam 

membuat) kebaikan. di mana saja 

kamu berada pasti Allah akan 

mengumpulkan kamu sekalian 

(pada hari kiamat). Sesungguhnya 

Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. 

 

 

 

 

10 88 III Alquran 1. apabila telah datang pertolongan 

Allah dan kemenangan, 

2. dan kamu Lihat manusia masuk 

agama Allah dengan berbondong-

bondong, 

3. Maka bertasbihlah dengan 

memuji Tuhanmu dan mohonlah 

ampun kepada-Nya. Sesungguhnya 

Dia adalah Maha Penerima taubat. 

 96 III Alquran  Dan bagi tiap-tiap umat ada 

kiblatnya (sendiri) yang ia 

menghadap kepadanya. Maka 

berlomba-lombalah (dalam 

membuat) kebaikan. di mana saja 

kamu berada pasti Allah akan 

mengumpulkan kamu sekalian 

(pada hari kiamat). Sesungguhnya 

Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. 
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