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A. QS. AR-RUM :41-42

KANDUNGAN AYAT

Allah SWT membiarkan sebagian manusia merasakan dampak negatif atas

apa yang diperbuatanya sendiri.

1.

 2. Sudah Kewajiban kita sebagai manusia untuk berikhtiar menjaga, 
 3. melindungi, dan melestarikan seluruh ekosistem baik di darat maupun laut.
 4. Bencana yang terjadi, adalah salah satu cara Allah SWT untuk       

 menjadikan hambanya kembali ke jalan yang benar.

 5. Penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari sejarah masa lampau untuk

menghindari kerusakan yang sama di kemudian hari.

 6. Allah SWT sesungguh dzat yang sangat penyayang terhadap para hambanya.
 
 

*SEBELUM DIPELAJARI KANDUNGANNYA, BACALAH TERLEBIH DAHULU AYAT DAN TERJEMAHNYA!

MAULIDAH ZAKKIYAH,S.Pd



 Allah menciptakan bumi dengan
sangat sempurna
Larangan merusak bumi yang
telah Allah ciptakan dengan
sangat bagus
Perintah untuk berdoa kepada
Allah
Adab berdoa adalah dengan
penuh harap dan rasa takut
kepada Allah
Dalil yang menunjukkan bahwa
orang yang berbuat kebaikan
dangat dengan dengan rahmat
Allah

Kandungan ayat 56 :
 
1.

2.

3.

4.

5.

 

 

B. QS. AL-A'RAF : 56-58
*SEBELUM DIPELAJARI KANDUNGANNYA, BACALAH TERLEBIH DAHULU AYAT DAN TERJEMAHNYA!

 Ayat ini menjelasakn tentang
proses turunnya hujan
Hujan turun karena kehendak
dan kuasa dari Allah
Hujan yang Allah turunkan
mengandung harmat karena
dapat membuat tumbuhan
jadi hidup
Pada proses turun hujan
dapat kita ambil
pembelajaran atas kuasa dan
rahmat Allah

Kandungan ayat 58:
 
1.

2.

3.

4.

 
 
 

 
Kandungan ayat 58 
 
Ayat ini menjelakan
bahwasannya tumbuhan
tumbuh sumur karena izin
Allah
Tanda kesuburan dan tidak
suburnya tanaman
merupakan salah satu tanda
kebesaran Allah
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Bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Allah SWT.
Allah SWT tidak menciptakan langit juga bumi secara sia-sia, ada hikmah atau pelajaran
di baliknya.
Anggapan bahwa bumi dan langit diciptakan tanpa hikmah ini datangnya dari orang kafir.
Orang kafir ini akan mendapatkan siksa pedih dari Allah SWT.

Kandungan QS.Shad:27
 
1.
2.

3.
4.

 
 

 

QS. SHAD: 27 & QS. AL.BAQARAH:29

Kandungan QS. AL-BAQARAH:29
 

Allah SWT adalah maha kuasa, maha pencipta, maha besar dan maha tahu. Karena, Tuhan yang menciptakan kita
adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Langit dan bumi diciptakan agar manusia dapat
mengambil kemanfaatan demi kehidupan dunia dan akhirat.

MAULIDAH ZAKKIYAH,S.Pd
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kandungan surat an-nisa: 34
       Ada dua Alasan Allah  menjadikan laki-laki sebagai pengurus Bagi Perempuan,
Yaitu: Pertama , KARENA Pemberian. Dan kedua, karena pekerjaan . Sedang nashnya
berhasil dalam bentuk mubalaghoh "qawwamun", untuk memberi nasihat tentang
tuntasnya kepemimpinan dan kekuasaan suami atas isterinya, . Karena itu berhak dan
disetujui, disetujui dan dididik. Namun, mereka juga memiliki tanggung jawab besar
dalam pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan. kedua, Laki-laki berkedudukan
sebagai kepala, sedang perempuan berkedudukan sebagai badan. Karena itu tidak
layak jika satu anggota itu super terhadap anggota lain, sebab masing-masing
memiliki tugas dalam hidup. 
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KANDUNGAN SURAT AN-NISA' : 58

       Ayat ini diturunkan pada saat Fathu Makkah (penaklukan Makkah) mengenai ‘Utsman bin Thalhah
yang mengunci pintu Ka’bah, dan dia enggan memberikan kuncinya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam, dan berkata, “Kalau saya mengetahui dia seorang Rasul, niscaya saya tidak akan mencegahnya
untuk masuk kedalam Ka’bah”, maka ‘Ali radhiallahu ‘anhu mengambil kunci Ka’bah dengan paksa,
kemudian Rasulullah masuk kedalam Ka’bah dan sholat dua raka’at kemudian memerintahkan para
sahabat untuk menghancurkan dan menyingkirkan patung-patung.Ketika beliau keluar dari Ka’bah,
‘Abbas meminta kepada Rasulullah untuk diberikan kunci Ka’bah supaya beliau menggabungkan
antara tugas pemberi minum kepada jama’ah haji dan menjadi penjaga Ka’bah, lalu
Allah Ta’ala menurunkan ayat ini. Rasulullah kemudian memerintahkan kepada ‘Ali radhiallahu
‘anhu untuk mengembalikan kunci Ka’bah kepada ‘Utsman dan meminta maaf—karena telah
mengambil dengan paksa, Utsman Bin Thalhah berkata, “Kamu mengambil dengan paksa, menyakiti,
kemudian sekarang datang meminta belas kasih”, lalu ‘Ali radhiallahu ‘anhu berkata, “Allah telah
menurunkan ayat tentangmu.”, kemudian ‘Ali membacakan (ِإنَّ هللاَ يَأُْمرُُكْم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاِت ِإَىل أَْهِلَها ),
maka terbukalah hati ‘Utsman untuk menerima Islam.Pengertian ‘amanat’ pada QS. An-Nisa ayat 58
ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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Kandungan surat an-nisa: 105

1) Kitab yang dimaksud adalah al-Qur’an. Meskipun pada waktu itu al-Qur’an belum berbentuk sebagai sebuah Kitab atau buku atau mushaf,
wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Rasul-Nya, Kitab namanya. Sebab arti kitab bukan saja buku, tetapi berarti juga perintah. 
2) Di dalam ayat ini Nabi Muhammad Saw sudah diperingatkan bahwa di dalam mengambil suatu kebijaksanaan, hendaklah selalu                
 berpedoman kepada wahyu yang telah diturunkan kepadanya. 
3) Di dalam “Kitab itu” bahwa jika datang orang fasiq membawa suatu berita, hendaklah cari keterangan, selidiki nilai berita yang dibawanya itu
(QS.Al Hujurat:6). Juga dijelaskan bahwa “kalau hendak menghukum dengan adil (QS. An-Nisa’:57). Dengan dasar-dasar yang tersebut di dalam
Kitab itulah hendaklah engkau menghukum.
 4) Ayat ini memberikan bimbingan yang tegas kepada kita bahwasannya Rasul sebagai pemegang hukum, dengan memegang dasar al-Kitab al-
Hakim, boleh memakai ijtihadnya, boleh mengambil keputusan yang telah diperlihatkan Allah Swt kepadanya. Tetapi tidak boleh berburu-buru
mengambil keputusan, sebelum terlebih dahulu bersandar kepada dasar yang kuat, yaitu Kitab Allah Swt. sebagaimana yang menjadi asbab an-
Nuzul ayat ini.
 5) Nilai-nilai agama adalah haq karena nilai-nilai itu selalu mantap, tidak dapat diubah-ubah. Sesuatu yang tidak berubah, sifatnya pasti, dan
sesuatu yang pasti, menjadi benar, dari sisi bahwa ia tidak mengalamai perubahan. Nilai-niai yang diajarkan al-Qur’an adalah haq. Dia diturunkan
dengan haq, dalam arti tidak disentuh oleh kebatilan tidak juga dapat dibatalkan atau dilenyapkan oleh kenyataan. 6) Segala yang berkaitan
dengan al-Qur’an adalah haq. Yang menurunkannya, yaitu Allah Swt, adalah al-Haq yang maha Mutlak. Dan yang membawanya turun, yang
menerimanya, cara turunnya, redaksinya dan gaya bahasanya, kandungan dan pesan-pesannya, semuanya haq dan benar, tidak boleh diubah dan
tidak akan berubah
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KANDUNGAN SURAT AN-NISA: 135

    Pemahaman yang terkandung dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang
beriman, jadilah kalian orang-orang yang teguh dalam menegakkan keadilan
dalam perkaramu sekalian, di setiap situasi dan kondisi, bukan karena sesuatu
yang mengalihkan perhatian kalian. Tapi jadilah para saksi Allah, yang
menegakkan kesaksian yang benar untuk mencari Ridho Allah, bukan untuk
tujuan-tujuan duniawi, bukan juga seperti urusan perut saja. Keimanan yang
sesugguhnya adalah kalian bersikap adil dalam setiap hukum dan keputusan,
dan juga mengembalikan kesaksiannya kepada Allah.
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