
LAMPIRAN TERJEMAH 

 

No Terjemah Halaman 

1 

“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”.(At-Tahrim:6) 

2 

2 
“Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya 

(penopangnya) adalah shalat.” (HR. Tirmidzi) 
4 

3 

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al kitab 

(Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan 

mungkar.dansesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 

lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

5 

4 

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. 

Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah 

shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu 

adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang 

yang beriman.(An-Nisa ayat : 103) 

6 

5 

Dari „Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra., ia 

berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Perintahkanlah anak-

anakmu mengerjakan shalat, sedang berumur tujuh tahun. dan 

pukullah mereka karena meninggalkannya, sedang mereka 

umur sepuluh tahun, dan pisahkanlah di antara mereka itu dari  

tempat tidurnya.” (Abu Daud dengan sanad hasan) 

7 

6 

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al 

Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu 

mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan 

sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 

22 

7 
“Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya 

(penopangnya) adalah shalat.” (HR. Tirmidzi) 
23 

8 “Mulailah dari diri sendiri” 32 

9 “Agama itu adalah nasihat” 32 

10 

“Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan 

izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. 

Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami 

berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barang siapa yang 

menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula)kepadanya 

pahala (akhirat)itu, dan kami akan member balasan kepada 

34 



orang-orang yang bersyukur.” 

11 

Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat 

usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia 

sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka.  

38 

12 “Mulailah dari diri sendiri” 73 

13 “Mulailah dari diri sendiri” 76 

14 “Mulailah dari diri sendiri” 79 

15 “Mulailah dari diri sendiri” 82 
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