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Daftar Terjemah 

No  Surah  Terjemah  

1.  Al-Kahfi: 110 Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku ini 

hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah 

menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan 

kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa." Maka 

barangsiapa mengharap pertemuan dengan 

Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan 

kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan 

dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada 

Tuhannya." 

2.  Al-Baqarah: 282 Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang 

diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) dari Tuhannya, 

demikian pula orang-orang yang beriman. Semua 

beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka 

berkata), "Kami tidak membeda-bedakan seorang 

pun dari rasul-rasul-Nya." Dan mereka berkata, 

"Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Ya 

Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) 

kembali." 

3.  Al-An’am: 115 Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al-Qur'an) 

dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat 

mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui. 

4.  An-Najm 3-4 Dan tiadalah apa yang diucapkannya itu) apa yang 

disampaikannya kepada kalian (menurut kemauan 

hawa nafsunya) menurut kehendaknya sendiri (3) 

Tiada lain) tidak lain (ucapannya itu hanyalah 

wahyu yang diwahyukan) kepadanya (4) 

5.  An-Nisa: 59 Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri 

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-



188 

 

Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih  utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. 

6.  An-Nisa: 115 Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) 

setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti 

jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, 

Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah 

dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke 

dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk 

tempat kembali. 

7.  Al-Qashash: 77 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. 

8.  Luqman :13 Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada 

anaknya, ketika dia memberi pelajaran 

kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezhaliman yang besar 

9.  Luqman :14-15 (14) Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar 

berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya 

telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 

dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 

kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku 

kembalimu. (15) Dan jika keduanya memaksamu 

untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu 

yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, 

maka janganlah engkau menaati keduanya, dan 

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 
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ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. 

Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, 

maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan. 

10.  Al-Baqarah:151 Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan 

nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus 

kepadamu Rasul diantara kamu yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan 

mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al 

Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada 

kamu apa yang belum kamu ketahui. 

11.  Al-Ahzab:21 Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. 
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