
Terjemahan ayat 

No Nama Surah Terjemah 

1 al-baqarah ayat 31 “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-

nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian 

mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama 

benda-benda itu jika kamu mamang benar 

orang-orang yang benar!" 

2 al-qamar ayat 17 “Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan 

Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah 

orang yang mengambil pelajaran?” 

3 al-baqarah ayat 33 "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka 

Nama-nama benda ini." Maka setelah 

diberitahukannya kepada mereka Nama-nama 

benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah 

Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya 

aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa 

yang kamu sembunyikan?" 

4 al-baqarah ayat 238 “peliharalah semua shalat(mu), dan 

(peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk 

Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.” 

 

5 Qs. An Nisa  : 105 Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab 

kepadamu dengan membawa kebenaran, 

supaya kamu mengadili antara manusia 

dengan apa yang telah Allah wahyukan 

kepadamu, dan janganlah kamu menjadi 

penantang (orang yang tidak bersalah), karena 

(membela) orang-orang yang khianat 

6 QS Al-An‟am:114 Maka Patutkah aku mencari hakim selain 

daripada Allah, Padahal Dialah yang telah 

menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu 

dengan terperinci? orang-orang yang telah 

Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka 

mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan 

dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka 

janganlah kamu sekali-kali Termasuk orang 

yang ragu-ragu. 

7 Dari Muadz Nabi bertanya: “ Dengan apa engkau 

menghukum?” jawab Mu‟adz: “Dengan kitab 

Allah”, Nabi berkata:”Jikalau tidak engkau 

dapati?” jawab Mu‟adz:”Dengan sunnah 

Rasulullah”, nabi berkata: “Jika tidak engkau 



dapati?” jawab Mu‟adz: “ saya berijtihad 

dengan pikiran saya”. 

8 QS. Ali Imran:103 Dan berpeganglah kamu semuanya kepada 

tali (agama) Allah, dan janganlah kamu 

bercerai berai, ... 

9 Dari Abi Sa‟id Al-

Khudry r.a 

Dari Abi Sa‟id Al-Khudry r.a berkata: 

Rasulullah Saw pernah bersabda: “Kitab 

Allah (Al-Quran) itu ialah tali Allah yang 

diulurkan dari langit ke bumi” (HR. Ibnu Abi 

syaibah dan Ibnu Jarier Ath-Thobari). 

10 QS.Al-Baqarah:2 Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan 

padanya; petunjuk bagi mereka yang 

bertaqwa. 

11 QS Al Alaq : 1-5 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

yang Menciptakan.  Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

12 Utsman bin hasan Amal taat/ibadah umatku yang terutama 

adalah baca Al-Quran  

13 Matan Bukhari “ orang mukmin yang pandai membaca dan 

mengamalkannya seperti buah lemon yang 

rasanya enak dan baunya sedap. Dan orang 

mukmin yang tidak pandai membaca dan 

memahami Al-Quran bagai buah kurma yang 

manis rasanya tetapi tidak berbau sedap. 

Perumpamaan orang munafik yang pandai 

membaca Al-quran dan memahami Al-Quran 

seperti buyah yang baunya harus tetapi 

rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik 

yang tidak pandai membaca dan memahami 

Al-Quran seperti buah labu yang rasanya 

pahit dan berbau tidak sedap. 

13 Aisyah RA “Diriwayatkan dari „Aisyah r.a, dia berkata: 

Rasulullah Saw pernah bersabda : “Orang 

yang membaca Al-Quran dengan fasih dan 

lancar akan dikelompokkan dengan orang-

orang yang mulia. Orang yang membaca Al-

Quran dengan tidak lancar nnamun dia tetap 

bersusah payah untuk membacanya maka dia 

mendapat dua pahala.” (HR. Muslim) 

14  “siapa mengharap akan menemui Allah, maka 

agungkanlah ahlullah! Ditanyakan: Ya Rasul, 

adakah Allah punya ahli? Jawabnya: Ahli 



Allah di dunia yaitu orang-orang yang suka 

membaca Al-Quran. Ketahuilah siapa yang 

mengagungkan mereka berarti ia telah 

mengagungkan Allah dan Allah memberi 

surga padanya. Sebalinya siapa yang 

menghina mereka, berarti ia telah menghina 

Allah dan ia dimasukkan neraka. Hai Abu 

Hurairah tidak seorangpun yang mulia di sisi 

Allah melebihi penghafal Al-Quran di sisi 

Allah sangat mulia tiada seorangpun yang 

melebihi kecuali para nabi.” 

15  Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “ 

Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia 

akn datang pada hari kiamat untuk member 

syafaat kepada yang membacanya.” (HR. 

Muslim) 

16 Dari Ustman “siapa yang membaca Al-Quran lalu 

menghafalnya/menyatakannya dan 

menghalalkan yang halal serta 

mengaharamkan yang haram, maka Allah 

memasukkan ke surge dan member syafaat 

kepada sepuluh orang ahli /keluarganya yang 

telah ditentukan masuk neraka.” 

17 Dari Ustman “ siapa membaca Al-Quran dalam shalat 

maka setiap huruf pahala baginya 100 

kebaikan dan siapa membaca di luar shalat 

dalam keadaan berwudhu (suci dari hadas), 

maka setiap huruf pahala baginya 25 kebaikan 

dan siapa membacanya tanpa wudhu, maka 

pahala setiap hurufnya 10 kebaikan.” 

 


