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LAMPIRAN 

DAFTAR TERJEMAH 

 

No Bab Halaman Terjemah 

1 1 6 Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah 

menceritakan kepada kami Isma’il bin Ibrahim telah 

mengabarkan kepada kami Abu Hayyan at-Taimi dari Zur’ah 

dari Abu Hurairah berkata: bahwa Nabi Saw pada suatu hari 

muncul kepada para sahabat lalu datang malaikat Jibril As. 

kemudian bertanya; “Apakah iman itu”?, Nabi menjawab; 

‘Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-

malaikatnya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-

rasul-Nya, dan kamu beriman kepada hari kiamat”. (Jibril As) 

bertanya kembali: “Apakah Islam itu?” Nabi Saw menjawab 

“Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak 

menyektukannya dengan sesuatu apapun, kamu mendirikan 

shalat, menynaikan zakat, dan puasa pada bulan ramadhan”. 

(Jibril As) bertanya kembali: “Apkah Ihsan itu”? Nabi 

Sawmenjawab: “Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu 

melihat-Nya dan bila kamu tidak melihat-Nya sesungguh-

Nya Dia melihat kamu”. (Jibril As) bertanya kembali: “Kapan 

terjadinya hari kiamat”? Nabi menjawab: “yang ditanya 

masalah itu tidak lebih tahudari yang bertanya”.Tapi aku akan 

menerangkan tanda-tandanya: Jika seseorang budak telah 

melahirkan tuannya, jika para pengembala unta yang berkulit 

hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama 

lima masa yang tidak diketahui lamanya kecuali Allah Swt”. 

Kemudian Nabi Saw membaca: “Sesungguhnya hanya Allah 

pengetahuan tentang kiamat” (QS. Lukman: 34). Setelah itu 

dia (Jibril As) pergi kemudian Nabi Saw berkata, “Hadapkan 

dia kesini”. Tetapi sahabat tidak melihat sesuatupun”. Maka 

Nabi Saw berkata: “Dia adalah malaikat Jibril datang kepada 

manusia untuk mengajarkan agama mereka”. Abu Abdillah 

berkata: “Semua hal yang diterangkan beliau Saw dijadikan 

iman”. 

2 3 60 Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh 

kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah 

keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku 

pada waktu kecil. 

3 3 60 Dia (Fir‘aun) menjawab, “Bukankah kami telah mengasuhmu 

dalam lingkungan (keluarga) kami, waktu engkau masih 

kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa 

tahun dari umurmu.” 
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4 3 60 Dan perempuan yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya 

menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, 

“Marilah mendekat kepadaku.” Yusuf berkata, “Aku 

berlindung kepada Allah, sungguh, tuanku telah 

memperlakukan aku dengan baik.” Sesungguhnya orang yang 

zalim itu tidak akan beruntung. 

5 3 61 Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta 

manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan 

Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu 

maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah 

orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). 

6 3 62 Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas 

segala sesuatu. 

7 3 63 Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, 

menceritakan kepada kami Syu’bah ia berkata: mengabarkan 

kepada kami Al-Qamah bin Martsad, aku mendengar Sa’ad 

bin ‘Ubaidah dari Abdurrahman Sulami dari Utsman bin 

Affan R.A dari Nabi Saw belua bersabda; “Sebaik-baik kalian 

adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya”. 

8 3 63 Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari 

kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada 

mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Kitab dan Hikmah 

kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, 

Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” 

 

9 3 65 Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) 

semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, 

seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) 

ini, jika kamu yang benar!” 

10 3 66 Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu 

bersyukur. 

11 3 67 Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

akhlak 

12 3 71 Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepada-Ku. 

13 3 71 Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati 

kecuali dalam keadaan Muslim. 

14 3 71 Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami 

telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan 

oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka 

berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha 

Menyaksikan segala sesuatu. 
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15 3 72 Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi 

Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang 

kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) 

ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari 

makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau 

memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba 

sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka 

(kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-

sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah 

sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-

Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). 

16 3 87 Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah 

Rasul Allah 

17 4 105 Barangsiapa menjaminkan kepadaku dengan menjaga lisan 

dan kemaluannya, maka aku akan menjaminnya masuk surga 

18 4 106 Telah menceritakan kepada kami Sayyid Abu Al-Hasan bin 

Al-Husain Al-‘Alawi. menceritakan kepada kami Hasan bin 

Hasan bin Amnsur As-Simsyar, menceritakan kepada kami 

Mahmud Al-Muqri, menceritakan kepada kami Ishaq bin 

Sulaiman Ar-Razi, menceritakan kepada kami Muhammad 

bin Humaid Al-Anshari dari Musa bin Wardan dari Abu 

Hurairah. Sesungguhnya sekelompok laki-laki berdiri 

disamping Nabi Saw, diantara mereka mengatakan: “betapa 

lemahnya orang itu” Rasulullah Saw bersabda, “apakah 

kalian telah menggunjingnya? 

19 4 109 Telah menceritakan kepada kami Hasan, menceritakan 

kepada kami Ibnu Luhai’ah, menceritakan kepada kami 

Darraj, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Jubair 

dari Abdillah bin ‘Amar. Sesungguhnya ia bertanya kepada 

Rasulullah Saw: Apa yang menjauhkan ku dari kemarahan 

Allah Ajja Wajallaa, Nabi Saw menjawab: “Jangan Marah” 

20 4 111 Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Shalih Al-

Bag’dadi, menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari 

Ibrahim bin Abi Sa’id dari kakeknya dari Abi Hurairah. 

Sesungguhnya Nabi Saw bersabda; “Untukmu dan dengki, 

Sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana 

api memakan kayu bakar 

21 4 111 Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Khalid, ia 

berkata: menceritakan kepada kami Abu Wa’il Shan’Ani 

Muradi, ia berkata: Kami duduk bersama ‘Urwah bin 

Muhammad ia berkata: tiba-tiba masuk bersamanya seorang 

laki-laki ia berbicara dengan dengan marah, ia berkata: 

manakala ia marah, ia berdiri. Kemudian ia kembali kepada 

kami dan sungguh ia dalam keadaaan berwudhu. Maka ia 

berkata: Menceritakan kepada kami dari ‘Atiyah dan sungguh 
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ia Suhbah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: 

“Sesungguhnya marah itu dari syaitan dan syaitan itu 

diciptakan dari api. Sesungguhnya api itu dipadamkan hanya 

dengan air, maka jika salah seorang diantara kalian marah 

maka segerlah berwudhu” 

21 4 113 Dan barangsiapa dipelihara dari kekiran dirinya, mereka 

itulah orang-orang yang beruntung 

22 4 116 Aku berlindung kepada-Mu dari sifat sombong 

23 4 119 Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang 

paling mengetahui tentang orang yang bertaqwa 

24 4 123 Dan bertaubatlah kalian kepada Allah sekalian 

25 4 125 Petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang takut kepada 

Tuhannya 

26 4 126 Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada 

kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa 

golongan dari mereka, (sebagai) bunga kehidupan dunia agar 

Kami uji mereka dengan (kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu 

lebih baik dan lebih kekal. 

27 4 128 Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 

berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan 

kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta 

orang-orang sabar. 

28 4 131 Doa mereka di dalamnya ialah, “Subhanakallahumma” 

(Mahasuci Engkau, ya Tuhan kami), dan salam 

penghormatan mereka ialah, “Salam” (salam sejahtera). Dan 

penutup doa mereka ialah, “Al-hamdu lillahi Rabbil ‘alamin” 

(segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam). 

29 4 135 Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang 

menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan 

di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada 

(pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak 

mengubah (janjinya), 

30 4 137 Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, 

istri-istrimu, kelaurgamu, harta kekayaaan yang kamu 

usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya 

dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu cintai adalah 

lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad 

di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan 

keputusan-Nya. 

31 4 137 Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ibrahim ia 

berkata, menceritakan kapada kami ‘Ulayyah bin Shuhaib 

dari Anas dari Nabi Saw. Telah menceritakan kepada kami 

Adam ia berkata, menceritakan kepada kami Syu’bah dari 

Qatadah dari Anas dari Nabi Saw ia bersabda: Tidak 

sempurna iman salah seorang diantara kamu sehingga aku 
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lebih dicintainya dari dirinya sendiri, kedua orangtuanya, 

anak-anaknya dan manusia sekalian. 

32 4 139 .....Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada-

Nya ..... 

         

33 

4 139 “Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan 

mengujinya. Jika hamba itu sabar, Allah memilihnya dan bila 

ridha dia mengutusnya. 

34 4 141 Katakanlah: Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari 

padanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang gaib 

dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah 

kamu kerjakan 

35 4 141 Barangsiapa yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah, 

Allah pun tidak suka bertemu dengan-Nya 

36 4 156 Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, 

ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni 

dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

37 4 156 Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras 

hukuman-Nya. 

38 4 157 Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya 

menyembah kepadaku 
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