
LAMPIRAN TERJEMAH AL QURAN 

 

No Halaman Surah dan Ayat Terjemahan 

1 26 surah al-Baqarah :1-2 Alif laam miin 2. Kitab 

(Alquran) itu tidak ada padanya, 

ia petunjuk bagi mereka yang 

bertaqwa 

2 27 Al-„Araf:172 “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)”. 

3 28 Al-Baqarah:165 :“Dan diantara manusia ada 

orang-orang yang menyembah 

tandingan-tandingan selain 

Allah; mereka mencintainya 

sebagaimana mereka mencintai 

Allah. Adapun orang-orang yang 

beriman Amat sangat cintanya 

kepada Allah 

4 29 Al-Jumuah:10 Dan banyak-banyak kalian 

mengingat Allah 

supayakalian mendapatkan 

keberuntungan 
5 29 Al-Baqarah:165 Berdo‟alah kepada Tuhanmu 

dengan berendah diri dan suara 

yang lembut. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-

orang yang melampaui batas. 

6 29 An-Nisa:36 Dan Sembahlah Allah dan 

jangan sekutukan Dia dengan 

sesuatu yang lain, dan 

berbaktilah kepada kedua 

orangtua 

7 32 Al Anbiya:107 Dan tiadalah Kami mengutus 

kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta 

alam 

8 39 QS. An-Nisa:25 Dan barang siapa di antara kamu 



No Halaman Surah dan Ayat Terjemahan 

(orang merdeka) yang tidak 

cukup perbelanjaannya untuk 

mengawini wanita merdeka lagi 

beriman, ia boleh mengawini 

wanita yang beriman, dari 

budak-budak yang kamu miliki. 

Allah mengetahui keimananmu; 

sebahagian kamu adalah dari 

sebahagian yang lain, karena itu 

kawinilah mereka dengan seizin 

tuan mereka, dan berilah 

maskawin mereka menurut yang 

patut, sedang merekapun wanita-

wanita yang memelihara diri, 

bukan pezina dan bukan (pula) 

wanita yang mengambil laki-laki 

lain sebagai piaraannya; dan 

apabila mereka telah menjaga 

diri dengan kawin, kemudian 

mereka melakukan perbuatan 

yang keji (zina), Maka atas 

mereka separo hukuman dari 

hukuman wanita-wanita merdeka 

yang bersuami. (Kebolehan 

mengawini budak) itu, adalah 

bagi orang-orang yang takut 

kepada kemusyakatan menjaga 

diri (dari perbuatan zina) di 

antara kamu, dan kesabaran itu 

lebih baik bagimu. dan Allah 

Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

9 43 Thaha;132 Dan perintahkanlah kepada 

keluargamu mendirikan 

shalat dan bersabarlah 

kamu dalam 

mengerjakannya. Kami 

tidak meminta rezki 

kepadamu, kamilah yang 

memberi rezki kepadamu. 

dan akibat (yang baik) itu 

adalah bagi orang yang 

bertakwa 
10 46 Al-ankabut:2 Apakah manusia itu mengira 

bahwa mereka dibiarkan (saja) 

mengatakan: "Kami telah 

beriman", sedang mereka tidak 



No Halaman Surah dan Ayat Terjemahan 

diuji lagi 
11 46 Al-Mulk:2 Dia Allah yang menjadikan mati 

dan hidup, supaya Dia menguji 

kamu semua, siapa di antara 

kalian yang lebih baik amalnya 

dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 

Pengampun 
12 47 At Taghabun:11 Tidak ada suatu musibah pun 

yang menimpa seseorang kecuali 

dengan ijin Allah; dan 

Barangsiapa yang beriman 

kepada Allah niscaya Dia akan 

memberi petunjuk kepada 

hatinya dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu 
13 49 An-Nisa:36 Sembahlah Allah dan janganlah 

kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. dan berbuat 

baiklah kepada dua orang ibu-

bapa, karib-kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang dekat dan tetangga 

yang jauh dan teman sejawat, 

Ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-

banggakan diri 
14 54 Al-Isra:24 Dan rendahkanlah dirimu 

terhadap mereka berdua dengan 

penuh kesayangan dan 

ucapkanlah: Wahai Tuhanku, 

kasihilah mereka keduanya, 

sebagaimana mereka berdua 

telah mendidik aku waktu kecil 

15 57 Adh-Dhuha: 9 Maka terhadap anak yatim 

janganlah kamu berlaku 

sewenang-wenang 

16 58 An-Nisa: 58 Kaum laki-laki itu adalah 

pemimpin bagi kaum wanita, 

oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka 

(laki-laki) atas sebahagian 

ya18ng lain (wanita), dan karena 

mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta 

mereka 

17 64 Luqman:17 Hai anakku, dirikanlah shalat 

dan suruhlah (manusia) 
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mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan 

yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa 

kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu Termasuk hal-hal 

yang diwajibkan 

18  QS al-Baqarah 282 Hai orang-orang yang beriman, 

apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya dan 

hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya 

dengan benar dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang 

itu mengimlakkan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah 

ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya 

19 67 Al-Ahzab: 21 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 

20 72 Al-Maidah;8 Hai orang-orang yang beriman 

hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. dan 

janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk 

Berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih 

dekat kepada takwa. dan 

bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu 

kerjakan 

21 78 An-Nisa:81 Dan mereka (orang-orang 

munafik) mengatakan: 

"(Kewajiban Kami hanyalah) 
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taat". tetapi apabila mereka telah 

pergi dari sisimu, sebahagian 

dari mereka mengatur siasat di 

malam hari (mengambil 

keputusan) lain dari yang telah 

mereka katakan tadi. Allah 

menulis siasat yang mereka atur 

di malam hari itu, Maka 

berpalinglah kamu dari mereka 

dan tawakallah kepada Allah. 

cukuplah Allah menjadi 

Pelindung. 

22 79 An-Nisa:80 Barangsiapa yang mentaati Rasul 

itu, sesungguhnya ia telah 

mentaati Allah dan barang siapa 

yang berpaling (dari ketaatan 

itu), maka Kami tidak 

mengutusmu untuk menjadi 

pemelihara bagi mereka 

23 81 Ali Imaran:160 Jika Allah menolong kamu, 

Maka tak adalah orang yang 

dapat mengalahkan kamu; jika 

Allah membiarkan kamu (tidak 

memberi pertolongan), Maka 

siapakah gerangan yang dapat 

menolong kamu (selain) dari 

Allah sesudah itu? karena itu 

hendaklah kepada Allah saja 

orang-orang mukmin 

bertawakkal 

24 83 at-Taubah:129 Jika mereka berpaling (dari 

keimanan), maka katakanlah: 

cukuplah Allah bagiku; tidak ada 

Tuhan selain Dia. hanya kepada-

Nya aku bertawakkal dan Dia 

adalah Tuhan yang memiliki 

'Arsy yang agung 

25 84 Ali-Imran: 159 Maka apabila kamu teguhkan 

hati, hendaklah bertawakkal 

kepada Allah. Sungguh Ia sangat 

mencintai orang-orang yang 

bertawakkal 

26 85 Al-Anfal:2 Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman ialah mereka yang bila 

disebut nama Allah gemetarlah 

hati mereka, dan apabila 

dibacakan ayat-ayatNya 

bertambahlah iman mereka 

(karenanya), dan hanya kepada 
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Tuhanlah mereka bertawakkal. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

86 An-Nisa:95 Tidaklah sama antara mukmin 

yang duduk (yang tidak ikut 

berperang) yang tidak 

mempunyai 'uzur dengan orang-

orang yang berjihad di jalan 

Allah dengan harta mereka dan 

jiwanya. Allah melebihkan 

orang-orang yang berjihad 

dengan harta dan jiwanya atas 

orang-orang yang duduk satu 

derajat. Kepada masing-masing 

mereka Allah menjanjikan 

pahala yang baik (surga) dan 

Allah melebihkan orang-orang 

yang berjihad atas orang yang 

duduk dengan pahala yang besar. 

28 87 At-Taubah:20 Orang-orang yang beriman dan 

berhijrah serta berjihad di jalan 

Allah dengan harta, benda dan 

diri mereka, adalah lebih Tinggi 

derajatnya di sisi Allah; dan 

Itulah orang-orang yang 

mendapat kemenangan 

29 90 Ali Imran:102 Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-

Nya; dan janganlah sekali-kali 

kamu mati melainkan dalam 

Keadaan muslim 

30 90 Al-Ankabut: 69 Dan orang-orang yang berjihad 

untuk (mencari keridhoan) Kami, 

benar-benar akan Kami 

tunjukkan kepada mereka jalan-

jalan Kami. Dan sesungguhnya 

Allah benar-benar beserta orang-

orang yang berbuat baik”. 

31 91 Al-Maidah:35 Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekatkan 

diri kepada-Nya, dan berjihadlah 

pada jalan-Nya, supaya kamu 

mendapat keberuntungan. 

32 92 Al-zalzalah:7 Siapa yang beramal shalih ia 

akan melihat hasilnya 

33 94 Yusuf:53 Dan aku tidak membebaskan 

diriku (dari kesalahan), karena 

Sesungguhnya nafsu itu selalu 

menyuruh kepada kejahatan, 
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kecuali nafsu yang diberi rahmat 

oleh Tuhanku. Sesungguhnya 

Tuhanku Maha Pengampun lagi 

Maha Penyanyang 

34 95 An- Naziat: 40-41 Dan orang-orang yang takut 

kepada kebesaran Tuhannya dan 

menahan diri dari keinginan 

hawa nafsunya. Maka 

Sesungguhnya syurgalah tempat 

tinggal(nya). 

35 95 Ali Imran:104 “Dan hendaklah ada di antara 

kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang 

beruntung.” 

36 96 An-Nahl: 125 Serulah (manusia) kepada jalan 

Tuhan-mu 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 

37 97 Ali Imran:134 Mereka orang-orang yang 

menafkahkan (hartanya), baik di 

waktu lapang maupun sempit, 

dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan mema'afkan 

(kesalahan) orang. Allah 

menyukai orang-orang yang 

berbuat kebajikan. 

38 98 An-Nisa:147 Mengapa Allah akan 

menyiksamu, jika kamu 

bersyukur dan beriman? dan 

Allah adalah Maha Mensyukur 

lagi Maha mengetahui 

39 98 An-Nisa:147 Mengapa Allah akan 

menyiksamu, jika kamu 

bersyukur dan beriman? dan 

Allah adalah Maha Mensyukuri 

lagi Maha mengetahui, yakni 

Allah mensyukuri hamba-

hamba-Nya dengan memberi 

pahala terhadap amal-amal 
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hamba-hamba-Nya, mema'afkan 

kesalahannya, dan menambah 

nikmat-Nya 

40 99 An-Nisa:146 Kecuali mereka bertaubat dan 

Mengadakan perbaikan dan 

berpegang teguh pada (agama) 

Allah dan tulus ikhlas 

(mengerjakan) agama mereka 

karena Allah. Maka mereka itu 

adalah bersama-sama orang yang 

beriman dan kelak Allah akan 

memberikan kepada orang-orang 

yang beriman pahala yang besar 

41 101 An-Nahl:53 apapun yang ada padamu berupa 

ni`mat semua dari Allah 

42 102 Adh-Dhuha:11 Dan terhadap nikmat Tuhanmu, 

Maka hendaklah kamu siarkan 

43 102 Ibrahim:7 Dan (ingatlah juga), tatkala 

Tuhanmu memaklumkan: 

Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, 

dan jika kamu mengingkari 

(nikmat-Ku), Maka 

Sesungguhnya azab-Ku sangat 

pedih 

44 102 An-Naml:15 Dan Sesungguhnya Kami telah 

memberi ilmu kepada Daud dan 

Sulaiman; dan keduanya 

mengucapkan: Segala puji bagi 

Allah yang melebihkan Kami 

dari kebanyakan hamba-

hambanya yang beriman 

45 104 Ar-Ra‟at:28 Mereka orang-orang yang 

beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat 

Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingat Allah-lah hati 

menjadi tenteram 

46 104 AL-Baqarah:152 Maka ingatlah kalian kepada-Ku 

niscaya aku ingat (pula) kepada 

kalian, dan bersyukurlah kepada-

Ku, dan jangan kalian 

mengingkari (nikmat)-Ku 

47 104 Al-Ghafir:60 Dan Tuhanmu berfirman: 

Berdoalah kepada-Ku, niscaya 

akan Kuperkenankan bagimu. 

Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari 
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menyembah-Ku akan masuk 

neraka Jahannam dalam Keadaan 

hina dina 

48 106 An-Nisa:149 Jika kamu melahirkan sesuatu 

kebaikan atau menyembunyikan 

atau memaafkan sesuatu 

kesalahan (orang lain), Maka 

Sesungguhnya Allah Maha 

Pema'af lagi Maha Kuasa. 

49 111 Ali Imran:134 orang-orang yang menafkahkan 

(hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang 

yang menahan amarahnya dan 

mema'afkan (kesalahan) orang. 

Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat kebajikan 

50 114 Al-Maidah:13 Maka maafkanlah mereka dan 

biarkan mereka, Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik. 

51 116 An-Nisa:25 siapa yang belum ada 

kemampuan diantara kalian 

memberikan nafkah, (mahar, 

biaya hidup) pada wanita 

merdeka 

52 118 Al-Ankabut:45 di antara hikmah shalat adalah 

mampu menghindarkan 

sipelakunya dari berbuat fahsya‟ 

dan munkar (perbuatan keji dan 

jahat) 

53 119 Al-Maidah:90 Hai orang-orang yang beriman, 

Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban 

untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah Termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu mendapat keberuntungan. 

54 120 An-Naziat:40-41 Dan Adapun orang-orang yang 

takut kepada kebesaran 

Tuhannya dan menahan diri dari 

keinginan hawa nafsunya, Maka 

Sesungguhnya syurgalah tempat 

tinggal(nya). 
 

55 121 At-Taghabun:11 Tidak ada suatu musibah pun 

yang menimpa seseorang kecuali 

dengan ijin Allah; dan Barang 

siapa yang beriman kepada Allah 
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niscaya Dia akan memberi 

petunjuk kepada hatinya dan 

Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu. 

56 122 Al-Hadid:22 Tiada suatu bencanapun yang 

menimpa di bumi dan (tidak 

pula) pada dirimu sendiri 

melainkan telah tertulis dalam 

kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum 

Kami menciptakannya. 

Sesungguhnya yang demikian itu 

adalah mudah bagi Allah 

57 124 An-Nisa:36 Sembahlah Allah dan janganlah 

kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun dan berbuat 

baiklah kepada dua orang ibu-

bapa, karib-kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang dekat dan tetangga 

yang jauh, dan teman sejawat, 

Ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-

banggakan diri. 

60 143 At-Taubah:20 Orang-orang yang beriman dan 

berhijrah serta berjihad di jalan 

Allah dengan harta, benda dan 

diri mereka, adalah lebih Tinggi 

derajatnya di sisi Allah; dan 

Itulah orang-orang yang 

mendapat kemenangan 

61 144 Al Baqarah:218 Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman, orang-orang yang 

berhijrah dan berjihad di jalan 

Allah, mereka itu mengharapkan 

rahmat Allah, dan Allah Maha 

Pengampun lagi Maha 

Penyayang 

62 149 An-Naml:15 Dan Sesungguhnya Kami telah 

memberi ilmu kepada Daud dan 

Sulaiman; dan keduanya 

mengucapkan: "Segala puji bagi 

Allah yang melebihkan Kami 

dari kebanyakan hamba-

hambanya yang beriman 

63 150 Ar-Ra‟ad:28 Mereka orang-orang yang 

beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat 
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Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingat Allah-lah hati 

menjadi tenteram 

64 152 Ali Imran:134 Orang-orang yang beriman itu 

sifatnya menafkahkan 

(hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang 

yang menahan amarahnya dan 

mema'afkan (kesalahan) orang. 

Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat kebajikan 

65 152 Asyura:40 Balasan suatu kejahatan adalah 

kejahatan yang serupa, Maka 

barang siapa memaafkan dan 

berbuat baik, maka pahalanya 

atas (tanggungan) Allah. 

Sesungguhnya Dia tidak 

menyukai orang-orang yang 

zalim. Adapun yang dimaksud 

berbuat baik di sini adalah 

berbuat baik kepada orang yang 

telah berbuat jahat kepadanya 

66 153 Al-Furqan:63 Dan hamba-hamba Tuhan yang 

Maha Penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di atas 

bumi dengan rendah hati dan 

apabila orang-orang jahil 

menyapa mereka, mereka 

mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan 

 



LAMPIRAN TERJEMAHAN HADITS 

 

No halaman Kitab Terjemah 

1 1 Sunan at-tirmizi jilid 3 Malu itu bagian dari iman, dan 

iman itu menyebabkan 

seseorang masuk surga 

2 2 Sunan At Tirmizi jilid 3 Dari Abi Darda` dan ibunya, Ia 

berkata’’ Telah bersabda nabi 

saw” Tiada sesuatu apapun 

yang lebih berat timbangan 

amalnya nanti pada hari kiamat 

dibandingkan dengan akhlak 

yang mulia, dan Allah sangat 

murka kepada mereka yang 

suka berbuat keji dan kotor 
3 3 Sunan At Tirmizi jilid 3 Dari Abu Hurairahra. berkata’’ 

rasul saw pernah ditanya 

tentang sebab apa yang banyak 

menjadikan orang masuk 

kesurga, nabi menjawab, 

sebabnya adalah karena 

ketaqwaan dan berakhlak 

mulia 
4 8 DairatulMaa`rif akhlak adalah sifat-sifat 

manusia yang terdidik 
5 19  Akhlak adalah ungkapan dari 

sebuah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan 

macam-macam perbuatan 

dengan gampang dan mudah 

dengan tidak memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan 
6 21 Tahzib Al Akhlaq wa 

Tathhir A’raq 

Keadaan jiwa yang mengajak 

atau mendorong seseorang 

untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tanpa difikirkan dan 

diperhitungkan sebelum-nya 
7 45 Sunan at-Tirmizi Orang yang lemah itu adalah 

orang yang selalu mengikuti 

hawa nafsunya 
8 45  Sebaik-baik nilai keislaman 

seseorang adalah mampu 

meninggalkan sesuatu hal atau 

apa-apa yang bukan 



kepentinagannya 
9 47 Bukhari Muslim Siapa yang selalu berusaha 

untuk bersabar, niscaya akan 

Allah berikan sifat mulia 

tersebut kepadanya, dan tidak 

ada orang yang mendapatkan 

karunia lebih besar dari sifat 

sabar 
10 53 Riyadush Shalihin amal apakah yang paling 

disukai Allah? Beliau 

menjawab, “shalat pada 

waktunya.” Aku bertanya, 

“lalu apa?” Beliau menjawab, 

“berbuat baik kepada 

orangtua.” Aku bertanya lagi, 

“lalu apa?” Beliau menjawab, 

“berjihad di jalan Allah) 
11 55 Sunan ibnu Majah jilid 3 Seorang anak tidak akan bisa 

membalas jasa orangtuanya, 

kecuali mereka menjadi 

tawanan lalu dibeli dan 

dibebaskan oleh anaknya 
12 57 Konsep Tazkiyatun-Nafs 

terj. Aunur Rafiq Shalih 
Sesungguhnya Allah telah 

mewasiyatkan kepada kalian 

agar berbuat baiklah kepada 

ibumu dan bapakmu, kemudian 

orang yang terdekat (nasab) 

denganmu 
13 57 Sunan Ibnu Majah Jilid 4 Dari Abu Hurairah ra berkata’’ 

Bahwa Nabi swt bersabda “ 

sebaik-baik rumah seorang 

muslim adalah yang ada anak 

yatim didalam rumahnya dan ia 

berbuat baik terhadap mereka 
14 58 Ibnu Majaj jilid 4 Barang siapa beriman kepada 

Allah dan hari kiamat, maka 

hendaklah ia berbuat baik 

terhadap jiran/tetangganya 
15 58 Sunan  At-Terimizi  Sebaik-baik sahabat disisi 

Allah adalah orang yang baik 

terhadap kawan / temannya 
16 66 TarjamahShahihBukhari Jilid 

VIII 
Dari Abu Hurairah berkata, 

Rasulullah swt bersabda: setiap 

bayi itu dilahirkan atas fitrah 

maka kedua orang tuanyalah 

yang menjadikannya Yahudi, 



Nasrani 
17 74 al-Mu’jam al-Awsath li al-

Thabrani 
Jika kalian menentukan hukum 

maka berlaku adillah, dan jika 

kalian membunuh, maka 

berlakulah baik dalam hal 

tersebut, karena Allah Maha 

Baik dan menyukai kebaikan 
18 82 Sunan  At-Terimizi jilid iii Sekiranya kalian bertawakal 

dengan tawakal yang 

sebenarnya kepada Allah, 

niscaya Dia akan memberi 

kalian rezeki sebagaimana Dia 

memberii rezeki kepada 

burung yang pergi dalam 

keadaan kosong perutnya dan 

kembali lagi dalam keadaan 

kenyang 
19 85 Imam Muslim Janganlah salah satu di antara 

kalian meninggal dunia kecuali 

dia berprasangka baik kepada 

Allah 
20 92 Ihyaulum-ad-Diin Mujahadah adalah kunci 

(pintu) hidayah, tidak ada 

kunci hidayah selain 

mujahadah 
21 94 RiadhusShalihin Barang siapa shalatbardaini 

(subuh dan ashar) niscaya 

masuk surga 
22 95 RiadhusShalihin Dari Abu Hurairahra. Nabi 

bersabda Neraka itu ditutupi 

oleh syahwat, dan surga itu 

tertutupi oleh kesukaran(berat) 
23 96 Musnad Imam Ahmad Mujahid adalah orang yang 

berjihad memerangi jiwanya 

dalam ketaatan kepada Allah 

dan Muhajir adalah orang yang 

berhijrah dari larangan Allah 
24 97 Sahih Muslim Siapa yang menempuh jalan 

untuk mencari ilmu, maka 

Allah akan mudahkan baginya 

jalan menuju surga 
25 112 . Riadhus–Shalihin Bukanlah orang yang kuat itu 

karena kuat dalam bergulat 

(berkelahi), tetapi orang kuat 

itu adalah seseorang yang 

mampu menahan emosi 



marahnya 
26 123 syarh al-Arbain an-

Nawawiyah 

Ihsan adalah keikhlasan dan 

keyakinan dalam beribadah 

kepada Allah dengan 

mentauhidkan-Nya 
27 124 Tafsir al-Munir al-ihsan adalah al-birr, yakni 

berkhadam atau mengabdi 

kepada kedua orangtua. 
28 125 Sunan at-Tirmizi jilid 3 Dari Ibni Mas`ud, aku bertanya 

kepada rasullullah tentang 

amal apa yang paling afdhal, 

beliau menjawab shalat tepat 

pada waktunya, lalu akupun 

bertanya lagi apa sesudahnya? 

beliau saw menjawab berbakti 

kepada kedua ornagtua, 

kemudian akupun bertanya 

lagi, apa lagi ? nabipun 

menjawabnnya, berjihad 

dijalan Allah 
39 127 Sunan at-Tirmizi jilid 3 Dari Abdullah bin Umar ra. 

Rasul saw bersabda’’ 

keridhaan Tuhan terletak pada 

keridhaannyaorangtua, dan 

kemurkaan Tuhan juga 

tergantung pada kemurkaan 

orangtua 
30 129 Sunan tirmizi jilid 3 Bahwa aku nanti disurga 

bersama-sama dengan orang 

memelihara anak yatim, beliau 

memberi isyarat dengan 

telunjuk tengah dengan jarinya 
31 141 Sunan Ibnu Majah jilid 4 janganlah kalian mati kecuali 

dalam keadaan sangka baik 

kepada Allah swt 

 


