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DAFTAR TERJEMAH 

No Terjemah Surah Ayat Halaman 

1 Barangsiapa yang bertakwa kepada 

Allah niscaya Dia akan mengadakan 

baginya jalan ke luar. Dan 

memberinya rezki dari arah yang 

tidak disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa yang bertawakkal 

kepada Allah nicaya Allah akan 

mencukupkan keperluannya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan 

urusan-Nya. Sesungguhnya Allah 

telah mengadakan ketentuan bagi 

tiap-tiap sesuatu. 

at-Thalaq 1-2 4 

2 Tidak ada sesuatu pun yang serupa 

dengan Dia 

al-Syūrā 11 11 

3 Dia adalah Maha Esa, Allah tempat 

bergantung, Dia tidak beranak dan 

tidak pula diperanakkan, dan tidak 

ada satu pun yang serupa dengan-

Nya. 

Al-Ikhlas 1-4 82 

4 Hai orang-orang beriman apabila 

kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", 

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-Mujadalah 11 95 dan 96 

5 dan mereka berkata: "Sekiranya 

Kami mendengarkan atau 

memikirkan (peringatan itu) niscaya 

tidaklah Kami Termasuk penghuni-

penghuni neraka yang menyala-nyala 

Al Mulk 10 96 

6 Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya 

dengan membawa petunjuk dan 

agama yang hak agar dimenangkan-

Nya terhadap semua agama. dan 

cukuplah Allah sebagai saksi 

Fatir 28 96 

7 Allah menganugerahkan Al Hikmah 

(kefahaman yang dalam tentang Al 

Al- Baqarah 269 97 
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Quran dan As Sunnah) kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya. dan 

Barangsiapa yang dianugerahi 

hikmah, ia benar-benar telah 

dianugerahi karunia yang banyak. 

dan hanya orang-orang yang 

berakallah yang dapat mengambil 

pelajaran (dari firman Allah). 

8 bagi mereka berita gembira di dalam 

kehidupan di dunia dan (dalam 

kehidupan} di akhirat. tidak ada 

perobahan bagi kalimat-kalimat 

(janji-janji) Allah. yang demikian itu 

adalah kemenangan yang besar. 

Yunus 64 106 

9 (ingatlah), ketika Tuhanmu 

mewahyukan kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku bersama kamu, 

Maka teguhkan (pendirian) orang-

orang yang telah beriman". kelak 

akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke 

dalam hati orang-orang kafir, Maka 

penggallah kepala mereka dan 

pancunglah tiap-tiap ujung jari 

mereka 

Al-Anfal 12 107 

10 dan carilah pada apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan. 

al-Qhashash 77 115 
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