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Lampiran 1 

DAFTAR TERJEMAH 

NO Halaman Bab Terjemah 
1. 2 I 30. Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya 

kami telah mendengarkan kitab (Al Qur’ân) yang telah 
diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-
kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada 
kebenaran dan kepada jalan yang lurus Q.S Al-Ahqâf 
ayat 30 
 

2. 20 II 30. Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya 
kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah 
diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-
kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada 
kebenaran dan kepada jalan yang lurus Q.S Al-Ahqâf 
ayat 30 

3. 30 II 122. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 
semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari 
tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama 
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu 
dapat menjaga dirinya Q.S. At-Taubah ayat 122 

4.  30 II 11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka 
lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 
maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan Q.S. Al-
Mujâdalah ayat 11 

5.  76 IV 17. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang 
menyalakan api, maka setelah api itu menerangi 
sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) 
mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, 
tidak dapat melihat 
18. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka 
akan kembali (ke jalan yang benar) 
Q.S. Al-Baqarah  ayat 17-18 

6. 77 IV 171. Dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) 
orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang 
memanggil binatang yang tidak mendengar selain 
panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, 
maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti 
Q.S Al-Baqarah  ayat 171 

7. 77 IV 24. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah 
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membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon 
yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke 
langit 
25. pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim 
dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-
perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu 
ingat 
26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon 
yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari 
permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun 
Q.S. Ibrâhim ayat 24-26 

8.  77 IV 35. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. 
Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah 
lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita 
besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-
akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang 
dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, 
(yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur 
(sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang 
minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun 
tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-
lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa 
yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat 
perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu 
Q.S. An-Nûr ayat 35 

9. 77 IV 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil 
pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-
laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah 
yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka 
mengetahui 
Q.S. Al-Ankabût ayat 41 

10. 83 IV “Barangsiapa yang mengirimkan infak di jalan Allah 
Swt dan ia tinggal di rumah (maksudnya tidak ikut 
berperang), maka baginya setiap satu dirham pahalanya 
dilipatkan menjadi tujuh ratus dirham. Dan barangsiapa 
yang ikut berperang sekaligus berinfak untuk keperluan 
peperangan itu, maka baginya setiap satu dirham 
dilipatkan menjadi tujuh ratus ribu dirham.”Kemudian 
belia membaca, “ Wallââhu yudhââ’ifu liman yasyââ.” 

11. 83 IV “Barangsiapa yang menginfakkan hartanya yang lebih di 
jalan Allah Swt maka pahalanya dilipatkan hingga tujuh 
ratus. Dan barangsiapa yang menafkahkan hartanya 
untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya atau 
menjenguk orang sakit atau membuang dari jalan 
sesuatu yang bisa mengganggu orang lewat, maka 
setiapa satu kebaikan pahalanya dilipatkan hingga 
sepuluh kali lipat. Puasa adalah perisai selama orang 
yang berpuasa tidak merusaknya (dengan melakukan 
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kemaksiatan). Barangsiapa yang ditimpa musibah pada 
tubuhnya, maka orang itu bisa menghapus dosa dan 
kesalahannya.” 

12. 93 IV Sesungguhnya serapuh-rapuh rumah/sarang adalah 
sarang laba-laba. Q.S Al-Ankabût ayat 41 

 13.  97 IV 31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 
(benda-benda) seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda 
itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar! 
32. Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada 
yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau 
ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" 
Q.S. Al-Baqarah ayat 31-32 

14. 97 IV 260. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya 
Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau 
menghidupkan orang-orang mati". Allah berfirman: 
"Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab: "Aku 
telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap 
mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau 
demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah 
semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan 
diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian 
itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang 
kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Q.S. Al-Baqarah 
ayat 260 

15. 97 IV 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu 
(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan 
rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa 
mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang 
mengandung) keselamatan Q.S. Al-Furqân ayat 63 

16 98 IV 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian 
palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-
orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang 
tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga 
kehormatan dirinya Q.S. Al-Furqân ayat 72 

17 98 IV 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak 
bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka 
berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-
amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin 
bergaul dengan orang-orang jahil" 
Q.S. Al-Qashash ayat 55 

18 98 IV 20. Dan mereka berkata: "Aduhai celakalah kita!" Inilah 
hari pembalasan 
21. Inilah hari keputusan yang kamu selalu 
mendustakannya 
22. (kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah 
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orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka 
dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah 
23. selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka 
jalan ke neraka 
Q.S. Ash-Shaffat ayat 20-23 

19. 108 IV “Apabila ia berpaling (meninggalkan kamu), ia berjalan 
di bumi untuk melakukan kerusakan padanya”. QS. al-
Baqarah [1]: 205 

20. 111 IV “Apabila kamu melihat orang-orang memperolok-
olokkan ayat-ayat Kami, Maka tinggalkanlah mereka 
sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. 
dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan 
ini), Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang 
yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).” QS. 
al-An’âm [6]: 68: 

21. 112 IV “Dan apabila mereka mendengar al-laghw (perkataan 
yang tidak bermanfaat), mereka berpaling darinya dan 
mereka berkata: “bagi kami amal-amal kami dan bagi 
kamu amal-amal kamu, ‘Salamun ‘alaikum’, kami tidak 
ingin bergaul dnegan orang-orang jahil” (QS. Al-
Qashash [28]: 55). 

22. 113 IV “Lalu seorang penyeru mengumbandangkan di antara 
mereka itu: ‘Kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang 
zhalim (yaitu) orang-orang yang menghalang-halangi 
dari jalan Allah dan menginginkannya menjadi bengkok, 
dan mereka menyangkut akhirat adalah orang-orang 
kafir” (Q.S Al-A’râf [7]: 44-45). 

23. 118 IV 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 
yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung Q.S. Ãli-Imrân 
ayat 104 

24. 118 IV 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma´ruf, dan 
mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik 
bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik Q.S. 
Ãli-Imrân ayat 110 

25. 118 IV 108. Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan 
orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada 
Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan 
aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik" 
Q.S. Yûsuf ayat 108 

26. 119 IV 25. Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku 
dadaku 
26. dan mudahkanlah untukku urusanku 
27. dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku 
28. supaya mereka mengerti perkataanku 
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Q.S. Thaha ayat 25-28 
27. 119 IV 87. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat 

menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, 
sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah 
mereka kepada (jalan) Tuhanmu, dan janganlah sekali-
sekali kamu termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Tuhan 
Q.S Al-Qashash ayat 87 

28. 119 IV 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada 
orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal 
yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang menyerah diri? 
Q.S. Fushshilat ayat 33 

29. 122 IV “Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi 
petunjuk, maka Dia (Allah) melapangkan dadanya untuk 
memeluk agama Islam (menyerahkan diri secara bulat 
kepada Allah Swt)” QS. Al-An’âm [6]: 125: 

30. 123 IV “Bukankah Kami telah melapangkan untukmu 
dadamu?” (QS. asy-Syarh [94]: 1). 

31. 123 IV “Dan Kami memudahkanmu ke jalan yang mudah” (QS. 
al-A’lâ [87]: 8) 

32. 124 IV “Barangsiapa di antara kalian yang melihat 
kemungkaran, maka ia harus mengubahnya dengan 
tangannya, namun jika tidak mampu dengan tangannya, 
maka dengan lidahnya, namun jika tidak mampu dengan 
lidahnya, maka dengan hatinya dan ini adalah selemah-
lemahnya (amal) keimanan. 

33. 124 IV “Dan tidak ada setelah itu, sebiji sawipun dari 
keiamanan 

34. 125 IV “ Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam genggaman-
Nya, sungguh kalian harus memerintahkan kepada 
ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau jika 
tidak, maka sungguh Allah Swt akan segera menurunkan 
siksaan-Nya kepada kalian, kemudian sungguh kalian 
akan memanjatkan do’a kepada-Nya, namun Dia tidak 
memperkenankan do’a kalain tersebut.” 

35. 127 IV 135. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka 
ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-
dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni 
dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak 
meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 
mengetahui 
136. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan 
mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah 
sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal 
Q.S. Ãli-Imrân ayat 135-136 

36. 127 IV 145. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan 
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dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah 
ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala 
dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia 
itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami 
berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami 
akan memberi balasan kepada orang-orang yang 
bersyukur Q.S. Ãli-Imrân ayat 145 

37. 127 IV 148. Karena itu Allah memberikan kepada mereka 
pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan 
Q.S. Ãli-Imrân ayat 148 

38. 127 IV 134. Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia 
saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala 
dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat Q.S. An-Nisâ ayat 134 

39. 128 IV 9. Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat 
(nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut 
daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak 
berterima kasih 
10. Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan 
sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan 
berkata: "Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku"; 
sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga 
11. kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), 
dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh 
ampunan dan pahala yang besar 
Q.S. Hûd ayat 9-11 

40. 132 IV “Sesungguhnya semua amal sesuai dengan niat dan 
sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa 
yang sesuai dengan niatnya.” 

41. 133 IV “Di dalamnya (syurga) terdapat apa yang tidak pernah 
dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan 
tidak pernah terbesit di dalam hati manusia.” 

42. 143 IV 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda 
dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak 
(siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan 
bakar api neraka 
11. (keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum 
Fir´aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka 
mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa 
mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat 
keras siksa-Nya 
12. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu 
pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke 
dalam neraka Jahannam. Dan itulah tempat yang 
seburuk-buruknya" 
13. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua 
golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan 
berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain 
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kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) 
orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah 
menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang 
dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai 
mata hati 
Q.S. Ãli-Imrân ayat 10-13 

43. 143 IV 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) 
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana 
39. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-
pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan 
memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima 
taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang 
Q.S. Al-Mâidah ayat 38-39 

44. 143 IV 12. (Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada 
para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu, 
maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah 
beriman". Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke 
dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala 
mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka 
13. (Ketentuan) yang demikian itu adalah karena 
sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; 
dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka 
sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya 
14. Itulah (hukum dunia yang ditimpakan atasmu), maka 
rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-
orang yang kafir itu ada (lagi) azab neraka 
Q.S. Al-Anfâl ayat 12-14 

45. 144 IV 74. Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah 
dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan 
(sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka 
telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah 
menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang 
mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak 
mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah 
dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada 
mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih 
baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya 
Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di 
dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah 
mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di 
muka bumi 
Q.S. At-Taubah ayat 74 

46. 144 IV 16. Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang 
tertinggal: "Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum 
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yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan 
memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk 
Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya 
Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan 
jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling 
sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan 
azab yang pedih" 
Q.S. Al-Fath ayat 16 

47. 163 IV “Serulah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat ketika 
mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah bila ia 
membangkang (meninggalkan shalat) jika mereka telah 
berusia sepuluh tahun serta pisahkan tempat tidurnya.” 
(HR. Abu Daud). 

48. 169 IV 138. (Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh 
manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang 
yang bertakwa 
Q.S. Ãli-Imrân ayat 138 

49. 169 IV 120. Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan 
kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami 
teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang 
kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan 
bagi orang-orang yang beriman 
Q.S. Hûd ayat 120  

50 170 IV 13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 
anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 
"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-
benar kezaliman yang besar" 
14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 
baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu 
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu 
15. Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada 
pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu 
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia 
dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 
kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah 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 mendatangkannya (membalasinya). 
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui 
Q.S. Luqmân ayat 13-16 

51. 170 IV “Dia tidak dijangkau oleh pandangan mata, dan Dia 
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menjangkau segala penglihatan (karena) Dia Lathîf lagi 
Khabîr”. (QS. al-An’âm [6]: 103). 

52. 172 IV “Seandainya aku disuruh untuk memilih antara kalah 
atau menang pada perang Uhud, maka aku akan memilih 
kalah.” 

53. 192 IV 197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang 
dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam 
bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh 
rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam 
masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan 
berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. 
Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal 
adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-
orang yang berakal 
Q.S. Al-Baqarah ayat 197 

54. 192 IV 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya 
160. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang 
yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan 
kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah 
gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah 
sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja 
orang-orang mukmin bertawakkal 
Q.S. Ãli-Imrân ayat 159-160 

55. 192 IV 25. Dan di antara mereka ada orang yang 
mendengarkani (bacaan)mu, padahal Kami telah 
meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga 
mereka tidak) memahaminya dan (Kami letakkan) 
sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat 
segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau 
beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang 
kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu 
berkata: "Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan 
orang-orang dahulu" 
Q.S. Al-An’âm ayat 25 

56. 192 IV 71. Ia berkata: "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa 
azab dan kemarahan dari Tuhanmu". Apakah kamu 
sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-
nama (berhala) yang kamu beserta nenek moyangmu 
menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak 
menurunkan hujjah untuk itu? Maka tunggulah (azab 
itu), sesungguhnya aku juga termasuk orang yamg 
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menunggu bersama kamu" 
Q.S. Al-A’râf ayat 71 

57. 192 IV 32. Mereka berkata "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah 
berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang 
bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada 
kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika 
kamu termasuk orang-orang yang benar" 
Q.S. Hûd ayat 32 

58. 192 IV 1. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan 
wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang 
suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan 
Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat 
Q.S. Mujâdalah ayat 1 

59. 198 IV “Tidak ada sikap lembut yang lebih disenangi oleh Allah 
Swt dari sikap lembut dan murah hati seorang pemimpin 
dan tidak ada sikap keras dan angkuh yang lebih dibenci 
oleh Allah Swt dari sikap kasar dan arogansi seorang 
pemimpin.” 

60. 199 IV “Sesungguhnya Allah Swt memerintahkanku untuk 
bersikap lembut (untuk membujuk) kepada orang-orang 
seperti hanya Allah Swt juga memerintahkanku untuk 
menegakkan hukum.” 

61. 199 IV “Suatu kaum tidak bermusyawarah kecuali merekan 
akan ditunjukkan kepada perkara mereka yang paling 
tepat dan lurus.” 

62. 218 IV 101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit 
dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan 
Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi 
orang-orang yang tidak beriman" 
Q.S. Yûnus ayat 101 

63. 218 IV 20. Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka 
perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) 
dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya 
sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu 
Q.S. Al-Ankabût ayat 20 

64. 218 IV 17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta 
bagaimana dia diciptakan 
18. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan 
19. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan 
20. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan 
Q.S. Al-Ghasyîyah ayat 17-20 

65. 230 IV 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera 
Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, 
ketika keduanya mempersembahkan korban, maka 
diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) 
dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata 
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(Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: 
"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari 
orang-orang yang bertakwa" 
28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu 
kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak 
akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk 
membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, 
Tuhan seru sekalian alam" 
29. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan 
(membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, 
maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang 
demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang 
zalim" 
30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap 
mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, 
maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang 
merugi 
31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak 
menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya 
(Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat 
saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, 
mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak 
ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" 
Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang 
menyesal 
32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi 
Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh 
seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) 
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan 
dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 
manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul 
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu 
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 
kerusakan dimuka bumi 
Q.S. Al-Mâidah ayat 27-32 

66. 230 IV 120. Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan 
kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami 
teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang 
kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan 
bagi orang-orang yang beriman 
Q.S. Hûd ayat 120 

67. 230 IV 23. Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di 
rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya 
(kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya 
berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku 
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berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah 
memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya 
orang-orang yang zalim tiada akan beruntung 
24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud 
(melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun 
bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu 
andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. 
Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya 
kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu 
termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih 
25. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan 
wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang 
hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami 
wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: "Apakah 
pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat 
serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau 
(dihukum) dengan azab yang pedih? 
26. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk 
menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi 
dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: 
"Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu 
benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta 
27. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka 
wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-
orang yang benar" 
28. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis 
Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya 
(kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, 
sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar" 
29. (Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini, dan (kamu hai 
isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu 
sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat 
salah" 
Q.S. Yûsuf ayat 23-29 

68. 230 IV 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat 
pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al 
Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi 
membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan 
menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan 
rahmat bagi kaum yang beriman Q.S. Yûsuf ayat 111 

69. 231 IV 83. Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang Dzulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan 
kepadamu cerita tantangnya" 
84. Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan 
kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan 
kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu 
85. maka diapun menempuh suatu jalan 
86. Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam 
matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut 
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yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ 
segolongan umat. Kami berkata: "Hai Dzulkarnain, 
kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan 
terhadap mereka 
87. Berkata Dzulkarnain: "Adapun orang yang aniay 
a, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia 
kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya 
dengan azab yang tidak ada taranya 
88. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai 
balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) 
yang mudah dari perintah-perintah kami" 
89. Kemudian dia menempuh jalan (yang lain) 
90. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit 
matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu 
menyinari segolongan umat yang Kami tidak 
menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya 
dari (cahaya) matahari itu 
91. demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi 
segala apa yang ada padanya 
92. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi) 
93. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah 
gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu 
kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan 
94. Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya 
Ya´juj dan Ma´juj itu orang-orang yang membuat 
kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami 
memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya 
kamu membuat dinding antara kami dan mereka? 
95. Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan 
oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, 
maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-
alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan 
mereka 
96. berilah aku potongan-potongan besi". Hingga 
apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) 
gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". 
Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) 
api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang 
mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu" 
97. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka 
tidak bisa (pula) melobanginya 
98. Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat 
dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, 
Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji 
Tuhanku itu adalah benar" 
99. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk 
antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi 
sangkakala, lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya 
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Q.S. Al-Kahfi ayat 83-99 
70. 231 IV 30. Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia 

adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat 
(kepada Tuhannya) 
31. (ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-
kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu 
berlari pada waktu sore 
32. maka ia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai 
kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga 
aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang 
dari pandangan" 
33. "Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku". Lalu ia 
potong kaki dan leher kuda itu Q.S. Sad ayat 30-33 

71. 234 IV “Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah 
bulan”. (QS. Al-Qamar [54]: 1). 

72. 234 IV Dia memberitahukan kepadamu apa yang tadinya kamu 
telah perbuat” (QS. al-An'âm [6]:60). 

73. 235 IV “Hingga apabila dibukakan Ya’jûj dan Ma’jûj dan 
mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang 
tinggi”. (QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 96). 

74. 235 IV Orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah 
telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan 
beriman kepada seseorang Rasul, sebelum dia 
mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api” 
(QS. Ȃli ‘Imrân [3]: 183). 

75. 241 IV “Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin 
dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal 
ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 
mengutukinya serta menyediakan azab yang besar 
baginya” (QS. An-Nisâ’ [4]: 93) 

76. 248 IV “Allah Swt berfirman, “ Apabila hambaku berkehendak 
terhadap sebuah kebaikan, maka tulislah baginya satu 
kebaikan, dan jika dia mengamalkannya maka tulislah 
baginya sepuluh kebaikan. Dan jika hambaku 
berkehendak terhadap kejahatan dan tidak melakukanya 
maka tulislah baginya satu kebaikan, karena 
sesungguhnya dia meninggalkan karena-Ku. Dan jika 
dia melakukanya maka tulislah sesuai kejahatannya.” 

77. 273 IV 21. 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 Q.S. Al-Ahzâb ayat 21 

78. 273 IV 4. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik 
bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama 
dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: 
"Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari 
daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami 
ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan 
kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya 
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sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali 
perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya 
aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku 
tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) 
Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya 
kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada 
Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah 
kami kembali" Q.S. Mumtahanah ayat 4 

79. 273 IV 6. Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan 
umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi 
orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan 
(keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan barangsiapa 
yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah yang 
Maha kaya lagi Maha Terpuji Q.S. Mumtahanah ayat 6 

80. 274 IV 2. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu 
mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan 
3. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 
mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan 
4. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang 
dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan 
mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh 
Q.S. As-Saff ayat 2-4 

81. 279 IV Muhammad tidak lain kecuali Rasul” (QS. Ȃli ‘Imrân 
[3]: 144 

82. 289 IV 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, 
dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu 
sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu 
tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan 
tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 
supaya kamu bersyukur Q.S. Al-Mâidah ayat 6 

83. 298 IV 30. 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" Q.S. Al-
Baqarah ayat 30 

84. 298 IV 172. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 
keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 
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mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka 
menjawab: "Betul (Engkau Tuhan 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 (keesaan Tuhan)" 
173. atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya 
orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan 
sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak 
keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah 
Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan 
orang-orang yang sesat dahulu? 
174. Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu, 
agar mereka kembali (kepada kebenaran) 
Q.S. Al-A’râf ayat 172-174 

85. 298 IV 16. Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" 
Jawabnya: "Allah". Katakanlah: "Maka patutkah kamu 
mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, 
padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak 
(pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". 
Katakanlah: "Adakah sama orang buta dan yang dapat 
melihat, atau samakah gelap gulita dan terang 
benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu 
bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya 
sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan 
mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala 
sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha 
Perkasa" Q.S. Ar-Ra’ad ayat 16 

86. 299 IV 84. Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan 
semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? 
85. Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". 
Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak ingat? 
86. Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang 
tujuh dan Yang Empunya ´Arsy yang besar? 
87. Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". 
Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak bertakwa? 
88. Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada 
kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, 
tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, 
jika kamu mengetahui? 
89. Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". 
Katakanlah: "(Kalau demikian), maka dari jalan 
manakah kamu ditipu?Q.S. Al-Mu’minûn ayat 84-89 
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