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LAMPIRAN TERJEMAHAN AYAT AL-QUR’AN 

 

Halaman  2  : “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja 

yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala 

nya pada sisi Allah.Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang 

kamu kerjakan”.
 
(QS Al-Baqarah /2: 110) 

 

Halaman 4 :“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar 

dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar 

memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-

halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan 

emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka 

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa 

yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka 

Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan 

punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta 

bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah 

sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."(QS At-Taubah /9: 

34-35). 

 

 

Halaman 32 :“Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 

gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (Q.S An-Nahl/16: 89) 

 

  :“Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian 

kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.(QS Al-An’ām/6: 38) 

 

Halaman 41  : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”(Q.S al-Baqarah 

/2: 208) 

:“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.”(Q.S an-Nisā’/4: 59) 
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:“Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil 

kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di 

antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh". 

dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa 

yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan 

bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah orang- orang yang 

mendapat kemenangan.” (Q.S An-Nūr /24: 51 dan 52) 

 

Halaman 83 : Artinya: “Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual 

beli dari mengingati Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan 

zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi 

goncang (hari kiamat)”. (Q.S An-Nūr/24: 37) 

 

 :“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya sebahagian besar 

dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar 

memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-

halangi (manusia) dari jalan Allah.dan orang-orang yang menyimpan 

emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka 

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa 

yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka 

Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan 

punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta 

bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah 

sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.(Q.S At-Taubah/9: 

34-35). 

 

 :“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang 

Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa 

kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah 

buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan 

dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-

lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Āli ‘Imrān/3: 180) 

 

Halaman 84 :“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 

bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai 

apa-apa (yang tidak mau meminta). (QS Al-Ma’ārij/70: 24-25) 
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Halaman 108  :“…Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(QS An-Nisā’/4: 

34). 
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LAMPIRAN TERJEMAHAN HADIS 

 

Halaman 5 :“Aku (Nabi) diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai 

mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat.” 

 

Halaman 85 :“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji 

mereka dengan kekeringan dan kelaparan”. 

 

 :“Jika mereka enggan mengeluarkan zakat harta, hujan tidak akan 

diturunkan untuk mereka dari langit. Kalau bukan karena binatang, 

mereka tidak akan menikmati hujan.” (HR Ibnu Majah, al-Bazar, dan 

Baihaqi) 

 

 :“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak 

harta itu.” 

 

:“Siapa yang mengeluarkan zakat karena mengharapkan imbalan 

maka ia akan mendapat imbalan itu, dan siapa yang enggan 

mengeluarkannya maka saya akan mengambil zakat itu darinya 

beserta separuh hartanya. Ini adalah salah satu ketentuan Rabb kita, 

dan keluarga Muhammad tidak boleh menerima zakat (sedekah) itu 

sedikitpun.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasa’i) 

 

Halaman 101  :“Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada 

dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin 

merusak tongkat (persatuan) atau memecah belah kalian, maka 

bunuhlah orang tersebut”. (HR Muslim) 

 

:“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan 

selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah satu dari 

tiga sebab ini, yaitu qishash pembunuhan, pezina muhsan dan orang 

yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah”. (HR. 

Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud) 

  

Halaman 109  :“Siapa yang mengeluarkan zakat karena mengharapkan imbalan 

maka ia akan mendapat imbalan itu, dan siapa yang enggan 

mengeluarkannya maka saya akan mengambil zakat itu darinya 

beserta separuh hartanya. Ini adalah salah satu ketentuan Rabb kita, 

dan keluarga Muhammad tidak boleh menerima zakat (sedekah) itu 

sedikitpun.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasa’i) 
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Halaman 177  :“Bagaimana bisa Allah memberkati suatu bangsa di mana rakyat 

yang lemah tidak bisa mendapatkan hak-haknya dari yang kuat tanpa 

harus bersusah payah”. (Musnad Ibn Abi Syaibah) 

 

 :“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka; zakat 

tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan 

diserahkan kepada orang-orang miskin di antara mereka”. (H.R. Al-

Bukhari)  
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