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DAFTAR TERJEMAH BAHASA ASING 
 

 

No. Bab Hal. Foot 

note 

Terjemah 

1 II 24 1 Kualitas yang berguna atau yang diinginkan 

 

2 II 34  (Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang 

menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat 

kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya 

dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. al-Baqarah/2: 

112) 

 

3 II 35 27 Agama Allah yang diwasiatkan dengan ajaran-

ajarannya sebagaimana terdapat di dalam pokok-

pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad Saw. 

dan mewajibkan kepadanya untuk menyampaikannya 

kepada seluruh  umat manusia serta mengajak 

mereka untuk memeluknya. 

 

4 II 36 30 Tuntunan Tuhan yang merupakan akhir syariat-Nya, 

dan dijadikannya sebagai tuntunan yang sempurna 

dan mencakup semua aspek kehidupan, dan diridhai-

Nya untuk mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya, alam jagat raya, segenap makhluk, urusan 

dunia dan akhirat, kemasyarakatan, perkawinan, 

keturunan, hakim dan yang dikenai hukum, serta 

untuk mengatur setiap ikatan yang dibutuhkan 

manusia sebagai tuntunan yang dibangun atas dasar 

kepatuhan kepada Allah semata serta  ikhlas 

beribadah kepada-Nya serta berpegang teguh kepada 

segenap yang dibawa oleh Rasulullah Saw. 

 

5 II 42  Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 

keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan 

Allah 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)". 

(Q.S.al-A’raf/7:172) 
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6 II 47  Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang 

lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 

mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah 

mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 

maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap 

apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah 

Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.(Q.S.Al-Ahzab/33:5) 

 

7 II 48 44 Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada 

hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah melalui 

Ruhul Amin (Jibril AS.) dengan lafal-lafalnya yang 

berbahasa Arab dan maknanya yang benar, agar ia 

menjadi hujah (dalil yang kuat) bagi Rasul, bahwa ia 

memang benar-benar seorang Rasul, menjadi 

undang-undang bagi manusia, mereka dapat 

mengambil petunjuk dengan petunjuknya, dan 

menjadi sarana pendekatan diri dan ibadah kepada 

Allah dengan membacanya. Alquran itu terhimpun 

dalam mushaf yang dimulai dengan surat al-Fatihah 

dan diakhiri dengan surat an-Naas, disampaikan 

kepada kita secara mutawatir dari generasi ke 

generasi secara tulisan maupun lisan. Ia terpelihara 

dari perubahan dan pergantian. 

 

8 II  50 Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran, 

dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. 

(Q.S. Al-Hijr/15:9) 

9 II  50 Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin 

berkumpul untuk membuat yang serupa Alquran ini, 

niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang 

serupa dengan Dia, sekalipun sebagian mereka 

menjadi pembantu bagi sebagian yang lain". (Q.S. 

Al-Isra/17:88) 

10 II  53 Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah 

utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang 

mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada 

Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang 

menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah 

kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi 

yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-

kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, 

supaya kamu mendapat petunjuk".(Q.S.Al-A’raf/7: 

158) 
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11 II 54  Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 

beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S.al-Baqarah/2: 

43) 

 

12 II 54  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang 

anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan…(Q.S.an-Nisa/4:11) 

 

13 II 54 49 Tidak mewariskan seorang muslim bagi anak 

(turunan) yang kafir. 

 

14 II 55  Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 

daging babi … (Q.S.al-Maidah/5:3) 

 

15 II 55 50 Dari Abdillah ibn Umar, Rasulullah Saw. bersabda 

dihalalkan bagi kamu dua bangkai dan dua darah. 

Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang, 

sedangkan dua darah adalah hati dan limpa. (H.R.Ibn 

Majah) 

 

16 II 63  Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari 

pada orang-orang yang bodoh. (Q.S.al-A’raf/17:199) 

 

17 II 67 60 Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai 

keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia 

secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan 

melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), diri 

manusia yang rasional, perasaan dan indera. Oleh 

karena itu pendidikan hendaknya mencakup 

pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, 

aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah 

dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif 

dan mendorong semua aspek tersebut berkembang ke 

arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir 

pendidikan muslim terletak pada perwujudan 

ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara 

pribadi, komunitas maupun seluruh umat manusia. 

 

18 III 86 4 Analisis adalah proses pemecahan data menjadi 

komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan 

elemen dan struktur tertentu. 

 

19 IV 101  Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu 

dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia 
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merasa senang kepadanya. Maka setelah 

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan 

yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan 

(beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa 

berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada 

Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika 

Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah 

kami termasuk orang-orang yang bersyukur". 

(Q.S.al-A’raf/7:189) 

 

20 IV 103  Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. 

Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh 

sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari 

wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu 

mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila 

mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di 

tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri. (Q.S.al-Baqarah/2:222) 

 

21 IV 103 6 Dari Abu Hurairah r.a. Nabi Saw. bersabda: Wajib 

atas setiap muslim untuk mandi sekali setiap tujuh 

hari (satu minggu), satu hari mandi dimana ia 

membasuh kepala dan tubuhnya. (H.R. Bukhari 

Muslim) 

 

22 IV 111 10 Dari aisyah r.a. bahwasannya anak-anak yang baru 

lahir dibawa ke hadapan Rasulullah Saw. lalu beliau 

mendoakan agar mereka diberkahi dan mentahnik 

mereka. (H.R.Muslim) 

23 IV 111 11 Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a. ia berkata: Aku 

dianugerahi seorang anak kemudian aku bawa 

anakku tersebut kepada Rasulullah Saw. lalu beliau 

menamakan anakku dengan nama Ibrahim, lantas 

beliau melakukan tahnik dengan kurma. (H.R. 

Bukhari Muslim) 

 

24 IV 114  Dan (Inilah) suatu permakluman daripada Allah dan 

rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar 

… (Q.S.at-Taubah/9:3) 

 

25 IV 115  Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 

"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 
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Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

(Q.S.Luqman/31:13) 

 

26 IV 119 22 Sabda Nabi Saw. yang artinya: ”Jeritan bayi saat 

keluar (dilahirkan) adalah karena digoda oleh 

syaitan” (H.R. Muslim) 

27 IV 119 23 ”Tiada seorang anak Adam pun yang baru dilahirkan, 

melainkan syetan menyentuhnya saat kelahirannya, 

hingga ia menangis karena sentuhan syetan itu, 

kecuali Maryam dan putranya”. (H.R. Muslim) 

28 IV 121 25 Dari Jabir sesungguhnya Rasulullah bersabda, 

Perbedaan antara orang kafir dan orang beriman 

adalah meninggalkan salat. (H.R.Tirmidzi) 

29 IV 125 27 Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda: 

sesungguhnya di antara hak seorang anak terhadap 

bapaknya adalah membaguskan namanya dan 

membaguskan akhlaknya. (H.R. Abu Dawud) 

 

30 IV 126 28 Dari Samurah dari Rasulullah Saw. bersabda setiap 

bayi yang lahir tergadai dengan  akikahnya, maka 

sembelihlah (kambing) pada hari ketujuh, dan 

cukurlah rambutnya dan berilah nama. 

 

31 IV 129  Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan 

dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 

pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah 

kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Q.S.An-

Nisa/4:1) 

 

32 IV 130  Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan 

membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan 

hubungan kekeluargaan? Mereka Itulah orang-orang 

yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga 

mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. 

(Q.S.Muhammad/47:22-23) 

 

33 IV 130 34 Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah 

bersabda: “Pernah ada seseorang pergi mengunjungi 
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saudaranya di daerah yang lain. Lalu Allah pun 

mengutus Malaikat kepadanya di tengah 

perjalanannya. Ketika mendatanginya, Malaikat 

tersebut bertanya: “engkau mau kemana?”. Ia 

menjawab: “aku ingin mengunjungi saudaraku di 

daerah ini”. Malaikat bertanya: “apakah ada suatu 

keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya?”. 

Orang tadi mengatakan: “tidak ada, kecuali karena 

aku mencintainya karena Allah ‘Azza wa Jalla”. 

Maka malaikat mengatakan: “sesungguhnya aku 

diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan 

bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau 

mencintai saudaramu karena-Nya“. (H.R. Muslim) 

 

34 IV 131 35 Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah 

Saw. bersabda:…“Barangsiapa beriman kepada Allah 

dan hari akhir hendaklah ia bersilaturahmi”… (H.R. 

Bukhari). 

35 IV 131 36 Dari Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. 

bersabda: “Silaturahmi itu tergantung di Arasy seraya 

berkata: Barang siapa menyambungku, Allah akan 

menyambung hubungan dengannya, dan barang siapa 

memutuskanku, Allah akan memutuskan hubungan 

dengannya” (H.R. Muslim) 

36 IV 132 37 Rasulullah Saw. bersabda:  Sedekah kepada orang 

miskin bernilai satu yaitu sedekah. Sedangkan 

sedekah kepada kerabat bernilai dua, yaitu sedekah 

dan silaturrahim. (H.R.Tirmidzi). 

 

37 IV 133  Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang 

melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! 

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya Allah Mengampuni dosa-dosa 

semuanya. Sungguh, Dia-lah Yang Maha Pengampun 

dan Maha Penyayang.” (Q.S.Az-Zumar/39:53) 

 

38 IV 134  Hai anak-anakku, pergilah kamu, Maka carilah berita 

tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu 

berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum 

yang kafir". (Q.S. Yusuf/12:87) 

 

39 IV 138  … dan tolong-menolonglah kamu dalam 

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

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S.al-

Maidah/5:2) 

 

40 IV 140  Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka 

bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-

ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang 

menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) 

nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat 

balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 

(Q.S.al-A’raf/7:180) 

 

41  141 47 Dari Ibn Umar berkata Rasulullah Saw., 

Sesungguhnya nama yang paling disukai Allah 

adalah Abdullah dan Abdurrahman. (H.R.Muslim) 

 

42  145  Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada 

Rasulullah. Kalau dia menuruti (kemauan) kamu 

dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan 

kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta 

kepada keimanan dan menjadikan (iman) itu indah 

dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada 

kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah 

orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. 

(Q.S.al-Hujurat/49:7) 

 

43  155 61 Dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah 

Saw. bersabda: “Nabi Ibrahim As. Kekasih Tuhan 

yang Maha Pengasih melakukan syariat khitan 

setelah umurnya melampaui 80 tahun, dan ia 

melaksanakan khitan tersebut di (atau) dengan 

qadum”. 

 

44  162  Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): 

"Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan 

bukanlah dia termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan Tuhan. (Q.S.an-Nahl/16:123) 

 

45  162 75 Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw., beliau 

bersabda, :Fithrah itu ada lima : 1. Khitan, 2. 

Mencukur rambut kemaluan, 3. Mencabut bulu 

ketiak, 4. Memotong kumis, dan 5. Memotong 

kuku”. (H.R.Muslim) 
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46  163 76 Dari 'Utsaim bin Kulaib dari Ayahnya dari kakeknya 

bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW 

seraya berkata; Saya masuk Islam. Maka Nabi SAW 

bersabda kepadanya, "Buanglah rambut kafirmu". 

Maksudnya, "Cukurlah". Dan (ayahnya ‘Utsaim) 

berkata : Shahabat yang lain telah mengkhabarkan 

kepadaku bahwasanya Nabi Saw.  bersabda kepada 

orang lain yang bersamanya, "Cukurlah rambut 

kafirmu dan berkhitanlah". (H.R.Abu Dawud) 

 

47  169  Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan 

dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 

pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah 

kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S.an-

Nisa/4:1) 

 

48  170 84 Dari Aisyah, bahwasannya Rasulullah Saw. 

bersabda: “Perkawinan itu merupakan sunnahku, 

barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia 

tidak termasuk ke dalam golonganku” (H.R. Ibn 

Majah) 

49  175 90 Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Saw. telah bersabda: 

Sesungguhnya perempuan itu dinikahi karena 

agamanya, hartanya dan kecantikannya, maka 

pilihlah yang beragama”. (H.R. Bukhari) 

50  176  Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 

Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(Q.S.al-Maidah/5:8) 

 

51  179  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar. 

(Q.S.al-Ahzab/33:70) 
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52 IV 188 106 Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah Saw. bersabda 

“Pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengan itu 

kalian dapat menyambung tali silaturahim. Sebab 

menyambung tali silaturahim dapat mendatangkan 

kasih sayang dalam keluarga, mendatangkan harga 

dan memanjangkan umur”.  

 

53 IV 191  … dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. … (Q.S.al-Maidah/5:2) 

 

54 IV 196 110 Sesungguhnya Rasulullah Saw. tidak pernah 

seorangpun yang mengadukan tentang sakit kepala 

kepada beliau, kecuali beliau berkata : 

"Berbekamlah!" Dan tidak seorang pun yang 

mengadukan tentang sakit pada kedua kakinya 

kepada beliau, kecuali beliau bersabda: Balutlah 

(lumurkanlah/ oleskanlah) dengan "daun 

inai".(H.R.Abu Dawud) 

55 IV 196 111 Dari Salma Ummu Rafi' seorang pelayan rumah 

tangga Nabi Saw. ia berkata : "Tidaklah pernah Nabi 

kena tertusuk duri dan ditumbuhi kutil, kecuali ia 

meletakkan "daun inai" di atasnya (sebagai 

obat)".(H.R.Turmudzi) 

56 IV 205 114 Dari Ibnu Mas’ud ra. Rasulullah Saw. bersabda: 

“Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah, 

maka baginya satu hasanah (kebaikan). Dan satu 

hasanah itu sama dengan sepuluh kali lipatnya. Aku 

tidak mengatakan bahwa alif laam miim satu huruf, 

tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu 

huruf” (H.R.Turmudzi) 

 

57 IV 205 115 Dari Utsman ra. Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-

baik kamu adalah orang yang belajar Alquran dan 

mengajarkannya”. (H.R.Tirmidzi). 

 

58 IV 209  Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari 

hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 

miskin Allah akan memampukan mereka dengan 

kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) 

lagi Maha Mengetahui. (Q.S.an-Nur/24:32) 



 

 

385 

59 IV 210 123 Rasulullah Saw. bersabda: "Ada empat perkara yang 

termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai 

wewangian, bersiwak, dan menikah." (H.R.Tirmidzi) 

60 IV 213 127 Dari Abdillah, sabda Rasulullah: Hai pemuda-

pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu 

serta berkeinginan hendak menikah, hendaknya dia 

menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat 

merundukkan pandangan mata terhadap orang  yang 

tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari 

godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak 

mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena 

dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan 

akan berkurang. (H.R. Muslim) 

61 IV 204  Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat 

kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka 

semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan 

dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya 

manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Q.S.al-

Ahzab/33:72) 

 

62 IV 222 137 Dari Abu Bakrah ra., ia berkata bahwa Rasulullah 

Saw. bersabda:  “Dosa yang lebih layak untuk 

dipercepat oleh Allah Swt. siksaannya, disamping 

azab yang telah Allah Swt. simpan untuknya di 

akhirat, adalah kezaliman dan memutuskan 

silaturahmi”.(H.R.Tirmidzi) 

 

63 IV 231 148 Dari Mu’az bin Jabal, Rasulullah Saw. bersabda 

“Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan Laa 

ilaha illallah,  maka ia masuk kedalam syurga”. (H.R. 

Abu Dawud) 

 

64 V 237  Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati 

kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran.(Q.S.al-Ashr/103:3) 

 

65 V 260 167 Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah Saw. bersabda: 

”Seorang hamba (manusia) apabila sudah diletakkan 

tubuhnya dalam kubur dan para sahabatnya berpaling 

darinya, sesungguhnya ia mendengar bunyi langkah 

sandal mereka. Lalu datang padanya dua orang 

malaikat.....”(H.R.Muslim) 
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66 V 267  Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai 

Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". 

(Q.S.al-Isra/17:24) 

 

67 IV 268  Dan orang-orang yang datang sesudah mereka 

(Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb 

kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami 

yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan 

janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam 

hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya 

Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun 

lagi Maha Penyayang."(Q.S.al-Hasyr/59:10) 

 

68 V 270  Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka 

bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. kepada-

Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal 

yang saleh dinaikkan-Nya. dan orang-orang yang 

merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang 

keras. dan rencana jahat mereka akan hancur. 

(Q.S.al-Fathir/35:10) 

 

69 V 270 176 Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah Saw. bersabda 

barang siapa yang melapangkan kesempitan seorang 

mukmin dari kesempitan dunia, maka Allah akan 

melapangkan  darinya kesempitan hari kiamat. Dan 

barang siapa yang memudahkan dari kesulitan maka 

Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di 

akhirat. Barang siapa menutupi kekurangan seorang 

muslim,  maka Allah akan menutupi kekurangannya 

di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong 

hambanya, selama seorang hamba itu menolong 

sesama saudaranya. Barang siapa berjalan di jalan 

untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 

baginya jalan menuju syurga. Dan tidak ada suatu 

kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah Allah 

dan mereka membaca kitab Allah dan 

mempelajarinya, maka Allah akan menurunkan 

kepada mereka ketenangan dan melimpahkan mereka 

dengan rahmat. 

 

70 V 320 32 Dari Abdullah ibn Mas’ud, Rasulullah  Saw. 

bersabda, “tidak akan masuk surga seseorang yang 

ada di dalam hatinya sekecil biji zarrah dari 

kesombongan. Bahwa seorang laki-laki senang 
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memakai pakaian yang bagus dan sandal yang bagus, 

Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah itu indah dan 

mencintai keindahan. Sedangkan kesombongan itu 

mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia. 

(H.R.Muslim)  

 
71 V 323 33 Rasulullah Saw. bersabda, Kamu semua adalah 

pemimpin, dan kamu semua adalah bertanggung 

jawab dengan pimpinannya. Maka seorang imam 

(pemimpin) adalah sebagai penggembala yang akan 

ditannya tentang pimpinannya. Dan seorang laki-laki 

(suami) adalah sebagai pemimpin dalam keluarganya 

dan ia akan ditanyakan tentang pimpinannya. Dan 

seorang wanita (istri) adalah pemimpin di rumah 

suaminya yang ia akan ditanyakan tentang hasil 

pimpinannya. Seorang pembantu (pelayanan asisten) 

adalah menjadi pemimpin dalam mengawasi harta 

benda tuannya, dan ia bertanggung jawab (akan 

ditanyakan) dari hal pimpinannya. Dan seorang anak 

adalah pengawas harta benda ayahnya yang ia akan 

ditanyakan tentang hal pengawasannya. Maka kamu 

semua adalah pemimpin dan kamu semua akan 

ditanyakan tentang perhatiannya”. (H.R. Bukhari). 
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