
DAFTAR TERJEMAH

BAB HALAMAN TERJEMAH
I 2 Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu

selama-lamanya. Sesungguh-nya mesjid yang
didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari
pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya.
di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin
membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bersih. (Q.S. At-Taubah:
108)

II 11 Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah
diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-
Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.
(Q.S.an-Nuur : 36)

II 12 Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari
Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan
zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada
Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan
Termasuk golongan orang-orang yang mendapat
petunjuk. (Q.S at-Taubah : 18)

II 12 Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu
selama- lamanya. Sesungguhnya masjid yang
didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari
pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya.
di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin
membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah:
108)

II 17 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: 122)

II 19 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Q.S.
Ad-Dzariat: 56)

II 24 Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui
(Q.S. at-Taubah: 103)



II 30 Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertaqwalah
kepada  Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan
janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam
Keadaan beragama Islam. (Q.S. Ali Imran: 102).

II 34 Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya
adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan  apa  yang
diperintahkan. (Q.S. Al-Tahrim: 6).

II 36 Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu
yang terdekat”. (Q.S. Asy-Syu’ara’: 214).

IV 92 Dari Anas r.a. berkata: Saya mendengar Rasullah Saw.
mengucapkan, Labbaika, aku sengaja mengerjakan
umrah dan haji. (HR. Muslim).

IV 94 Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata,
Rasulullah Saw. bersabda, “Saya adalah sayyid
(penghulu) anak adam pada hari kiamat. Orang
pertama yang   bangkit   dari   kubur,   orang   yang
pertama memberikan syafaa’at dan orang yang
pertama kali diberi hak untuk memberikan syafa’at.”
(HR. Muslim)

IV 96 Sesungguhnya Nabi Saw. Pernah melakukan qunut
selama satu bulan; Beliau mengutuk mereka (orang-
orang kafir). Kemudian beliau meninggalknanya
(tidak melakukan lagi). Akan tetapi, dalam sholat
subuh Beliau senantiasa melakukan qunut sampai
beliau wafat. (HR. Ahmad).

IV 100 Pembuka sholat adalah bersuci (wudhu),
pengharamannya adalah takbir, dan pengahalalannya
(penutupnya) adalah salam (HR. At-Tirmidzi, Abu
Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad).

IV 100 Semoga keselamatan dan Rahmat Allah senantiasa
dilimpahkan kepada kalian.

IV 100 Nabi Saw. Membaca salam (dalam sholat) sambil
menengok ke kanan, “Semoga keselamatan dan
Rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada
kalian,” lalu membaca lagi salam seraya menengok ke
kiri, “Semoga keselamatan dan Rahmat Allah
senantiasa dilimpahkan kepada kalian,” hingga
pipinya yang putih tampak terlihat, bagian kanan
maupun bagian kiri. (HR. Muslim, An-Nasa’i, Ibn
Majah, dan Ad-Darimi).

IV 108 Dari  Abu  Hurairah  ra.  katanya:  telah  bersabda
Raslulullah  SAW : “Shalatlah sebagaimana kalian



melihat aku shalat”. (HR. Bukhari).
IV 110 Dari  Abu  Hurairah  ra.  katanya: telah  bersabda

Raslulullah  SAW : “Shalatlah sebagaimana kalian
melihat aku shalat”. (HR. Bukhari).

IV 113 Dari Anas ra.: Bahwasanya Nabi Saw. melakukan
qunut selama sebulan, dan mendoa'akan mereka,
kemudian beliau meninggalkanya, sedangkan qunut
pada shalat subuh selalu Nabi lakukan sampai beliau
meninggal. (HR. Muslim).

IV 113 Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah berqunut satu
bulan penuh tetapi kemudian   beliau   meninggalkan
(tidak   mengekali)   qunut   itu.(HR Ahmad)

IV 116 Wail bin Hajar beliau berkata: “Aku mengerjakan
sholat bersama Rasulullah Saw. Beliau mengucapkan
salam (sambil menoleh) ke arah kanan, ‘Assalāmu
‘alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh. Dan ke arah
kiri ‘Assalāmu ‘alaikum wa rahmatullahi wa
barakātuh. (HR. Abu Dawud)
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Jumrani

Barito Kuala, 23 Juni 1996

Islam

Indonesia

Belum Kawin

Komplek Kenaungan Jaya 2

RT. 36 Gatot Subroto

Banjarmasin

SDN Roham Raya  Tahun 2008

SMPN 3 Belawang Tahun 2011

MAN 1 Marabahan Tahun

2014

Sarwani

Tani

Jalan Desa Roham Raya RT.04

RW.01  Kec. Wanaraya

Kabupaten Barito Kuala

Ernawati

Ibu Rumah Tangga

Jalan Desa Roham Raya RT.04

RW.01  Kec. Wanaraya

Kabupaten Barito Kuala

4 (empat) Orang

Banjarmasin, 9 Maret 2018

Jumrani


