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Artinya:  “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu”.1 

 
 

 
 
Artinya:  “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”2 

 
 

 
                                                 

1  Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah  ayat: 168, Yayasan Penyelenggara Peterjamah/ Pentafsir 
al-Qur‟an, Depag RI, al-Qur’an dan Terjamahanya, PT. Thoha Putra, Semarang, 1989, hlm. 26. 

2  Al-Qur‟an Surat Al-Qashash  ayat: 77, Yayasan Penyelenggara Peterjamah/ Pentafsir 
al-Qur‟an, Depag RI, al-Qur’an dan Terjamahanya, PT. Thoha Putra, Semarang, 1989, hlm. 395. 
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