
Arti Ayat Al-Qur’an dan Hadits  

1. Terjemah Al-qur’an halaman 6. Artinya : "Dan (ingatlah juga), tatkala 

Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami 

akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-

Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 

2. Terjemah Hadits halaman 30 Artinya: ”Pada asalnya makna ‟aqiqah itu 

adalah rambut bawaan yang ada di kepala bayi ketika lahir. Hanya saja, istilah 

ini disebutkan untuk kambing yang disembelih ketika ‟aqiqah karena rambut 

bayi  dicukur  ketika  kambing  tersebut disembelih. Oleh karena itu, 

disebutkan dalam hadits : ”Bersihkanlah dia dari kotoran”. Kotoran yang 

dimaksud adalah rambut bayi (yang dicukur ketika itu). 

3. Terjemah Hadits halaman 32 Artinya : “Setiap anak yang lahir tergadai 

aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu ia diberi 

nama dan digunduli rambutnya.” (Hadits Sahih Riwayat Ahmad, Abu Daud, 

Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim). 

4. Terjemah Hadits halaman 34 Artinya:  “Dari Ibnu Abbas, bahwasannya 

Rasulullah SAW mengaqiqahi untuk hasan dan Husain dengan masing-

masing satu kambing (HR Abu Daud dengan riwayat yang shahih). 

5. Terjemah Al-Qur’an halaman 56 Artinya : Sesungguhnya Allah telah memilih 

Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di 

masa mereka masing-masing), (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya 

(turunan) dari yang lain. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku 



menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba 

yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu 

dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui". Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: 

"Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan 

Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki 

tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia 

Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak 

keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang 

terkutuk.". Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan 

yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah 

menjadikan Zakariya pemeliharannya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui 

Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai 

Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: 

"Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada 

siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. 

6. Terjemah Al-Qur’an halaman 62 Artinya :  mereka menanyakan kepadamu: 

"Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu 

yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah 

kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa 

yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang 

ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu 



(waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat cepat hisab-Nya.  

7. Terjemah Al-Qur’an halaman 62 Artinya : Dan janganlah kamu memakan 

binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. 

Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. 

Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka 

membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu 

tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. 

8. Terjemah kitab halaman 66 Artinya: Ungkapan syukur kepada Allah Swt atas 

diberi rezeki seorang anak. Menumbuhkan keutamaan berbagi dan sifat 

kedermawanan. Melembutkan hati keluarga, kerabat dan para sahabat dengan 

mengumpulkan mereka dengan makan bersama. Menebarkan kasih sayang, 

cinta kasih dan kebersamaan. 

9. Terjemah Al-Qur’an halaman 68 Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman 

kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 

khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya 

aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

10. Terjemah Al-Qur’an halaman 70 Artinya : dan aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 



11. Terjemah Al-Qur’an halaman 71 Artinya: barang siapa yang mengerjakan 

amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka 

sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik (di dunia) 

dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepda mereka dengan pahala, 

yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. 

12. Terjemah Al-Qur’an halaman 72 Artinya : Katakanlah: "Jika kamu (benar-

benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan 

mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

13. Terjemah Al-Qur’an halaman 75 Artinya : Katakanlah: "Jika kamu (benar-

benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan 

mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

14.  Terjemah Al-Qur’an halaman 76 Artinya : Sesungguhnya telah ada pada 

(diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah. 

15. Terjemah Al-Maidah ayat 2 : Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya. 

 

 

 


