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DAFTAR TERJEMAH 

 

No Terjemah Surah Ayat Hal. 

1 Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang 

diperintahkan. 

At-Tahrim 6 3 

2 Rasul telah beriman kepada Al 

Quran yang diturunkan kepadanya 

dari Tuhannya, demikian pula 

orang-orang yang beriman. 

semuanya beriman kepada Allah, 

malaikat-malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. 

(mereka mengatakan): "Kami 

tidak membeda-bedakan antara 

seseorangpun (dengan yang lain) 

dari rasul-rasul-Nya", dan mereka 

mengatakan: "Kami dengar dan 

Kami taat." (mereka berdoa): 

"Ampunilah Kami Ya Tuhan 

Kami dan kepada Engkaulah 

tempat kembali." 

al-Baqarah 285 25 

3 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 

al-A’raf 172 26 
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(keesaan Tuhan)", 

4 Dan mereka berkata: "Tuhan yang 

Maha Pemurah telah mengambil 

(mempunyai) anak", Maha suci 

Allah. sebenarnya (malaikat-

malaikat itu), adalah hamba-

hamba yang dimuliakan,.  

mereka itu tidak mendahului-Nya 

dengan Perkataan dan mereka 

mengerjakan perintah-

perintahNya. 

Allah mengetahui segala sesuatu 

yang dihadapan mereka (malaikat) 

dan yang di belakang mereka, dan 

mereka tiada memberi syafaat 

melainkan kepada orang yang 

diridhai Allah, dan mereka itu 

selalu berhati-hati karena takut 

kepada-Nya. 

al-Anbiyâ 26-28 29 

5 Sesungguhnya Kami telah 

mengutus Rasul-rasul Kami 

dengan membawa bukti-bukti 

yang nyata dan telah Kami 

turunkan bersama mereka Al kitab 

dan neraca (keadilan) supaya 

manusia dapat melaksanakan 

keadilan. dan Kami ciptakan besi 

yang padanya terdapat kekuatan 

yang hebat dan berbagai manfaat 

bagi manusia, (supaya mereka 

mempergunakan besi itu) dan 

supaya Allah mengetahui siapa 

yang menolong (agama)Nya dan 

rasul-rasul-Nya Padahal Allah 

tidak dilihatnya. Sesungguhnya 

Allah Maha kuat lagi Maha 

Perkasa. 

al-Hadîd 25 30 

6 Dan tatkala orang-orang mukmin 

melihat golongan-golongan yang 

bersekutu itu, mereka berkata : 

"Inilah yang dijanjikan Allah dan 

Rasul-Nya kepada kita". dan 

benarlah Allah dan Rasul-Nya. 

dan yang demikian itu tidaklah 

menambah kepada mereka kecuali 

iman dan ketundukan. 

al-Ahzab 22 38 
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7 Kemudian Dia menyempurnakan 

dan meniupkan ke dalamnya roh 

(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan 

bagi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati; (tetapi) 

kamu sedikit sekali bersyukur. 

As Sajadah 9 44 

8 Bacalah apa yang telah 

diwahyukan kepadamu, Yaitu Al 

kitab (Al Quran) dan dirikanlah 

shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan- 

perbuatan) keji dan mungkar. dan 

Sesungguhnya mengingat Allah 

(shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat 

yang lain). dan Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

Al-Ankabut 45 56 & 62 

9 Allah membuat isteri Nuh dan 

isteri Luth sebagai perumpamaan 

bagi orang-orang kafir. keduanya 

berada di bawah pengawasan dua 

orang hamba yang saleh di antara 

hamba-hamba kami; lalu kedua 

isteri itu berkhianat kepada 

suaminya (masing-masing), Maka 

suaminya itu tiada dapat 

membantu mereka sedikitpun dari 

(siksa) Allah; dan dikatakan 

(kepada keduanya): "Masuklah ke 

dalam Jahannam bersama orang-

orang yang masuk (jahannam)". 

Al Jumuah 62 59 

10 Atau lebih dari seperdua itu. dan 

bacalah Al Quran itu dengan 

perlahan-lahan. 

Al-Muzzamil 4 61 

11 Hai orang-orang yang beriman, 

diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas 

orang-orang sebelum kamu agar 

kamu bertakwa 

Al Baqarah 183 63 

12 Dan janganlah kamu serahkan 

kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka 

yang ada dalam kekuasaanmu) 

yang dijadikan Allah sebagai 

pokok kehidupan. berilah mereka 

belanja dan pakaian (dari hasil 

An-Nissa 5 70 



150 
 

harta itu) dan ucapkanlah kepada 

mereka kata-kata yang baik. 

13 Dan kawinkanlah orang-orang 

yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak 

(berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka 

dengan kurnia-Nya. dan Allah 

Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 

Maha mengetahui. 

An-Nuur 32 73 

14 Dan hendaklah takut kepada Allah 

orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka 

anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh 

sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan 

Perkataan yang benar. 

An Nisa 9 96 

15 Hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya. 

An nisa 59 99 

16 Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang 

diperintahkan. 

at-Tahrim 6 108 & 114 
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17 Dan orang orang yang berkata: 

"Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah 

kepada Kami isteri-isteri Kami 

dan keturunan Kami sebagai 

penyenang hati (Kami), dan 

Jadikanlah Kami imam bagi 

orang-orang yang bertakwa. 

Al-Furqan 74 120 
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