
TERJEMAH AYAT ALQURAN 

 

No Halaman Surah/Ayat Terjemah 

1 30 Q.S. 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 kezaliman yang besar. 

2 36 Q.S. Luqman:  

13-17   
 13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya,  pada 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, jangan 

lah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya memper- 

sekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

 14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)  

kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandung- 

nya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan  

menyapihnya dalam dua tahun.Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu. 

 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan de- 

ngan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, ma- 

ka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah ke- 

duanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang  

kembali kepadaKu, kemudian hanya kepadaKulah kembalimu 

, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 

 16. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada  

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu  

atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan menda- 

tangkannya(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha  

Halus lagi Maha Mengetahui. 

 17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia)  

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatanm 

buatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang me- 

nimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (olehAllah). 

3 37 Q.S. Luqman: 19   Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suara- 

mu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 

4 37 Q.S. Luqman: 12   Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, ya- 

itu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyu- 

kur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk diri 

nya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka se- 

sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

5 38 Q.S. Qaf: 37 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringa- 

tan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan 

pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. 

6 52 Q.S. at-Tahrim: 

6 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga 

mu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan  

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 



 mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya ke- 

pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

7 53 Q.S. al-Baqarah:  

233 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua  

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusu- 

an. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada  

para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melain- 

kan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu me- 

nderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena  

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila kedua- 

nya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan ke- 

duanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas kedua- 

nya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,  

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pemba- 

yaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

8 79 Q.S. Al- 

Muddatsir: 4 

dan pakaianmu bersihkanlah 

9 80 Q.S. Al-Baqarah: 

195 

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan jangan- 

lah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang- 

orang yang berbuat baik. 

10 81 Q.S. Ar-Ra’d: 28 Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana)  

yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan 

menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hing 

ga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk- 

Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu  

meyakini pertemuan(mu) dengan Tuhanmu. 

 82 QS. Al-Isra: 23- 

24: 
 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik  

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 

di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu me 

ngatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah ka- 

mu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perka 

taan yang mulia. 

 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihi- 

lah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah me- 

ndidikmu waktu kecil". 
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