
 

DAFTAR TERJEMAH 

 

NO HALAMAN TERJEMAH 

1 29 Mereka (perempuan) adalah pakaian bagi kalian (laki-laki) 

dan kalian (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka 

(perempuan) 

2 30 Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma´ruf.  

 

3 30 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 

memperkembang biakkan 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. 

4 30 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

5 31 Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak 

akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. 

Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki 

maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka 

mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya 

tanpa hisab 

6 31 Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-

laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan 

yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang 

benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan 

perempuan yang khusyu´, laki-laki dan perempuan yang 

bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-

laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-

laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, 

Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala 

yang besar 

7 32 Dari Ummu Salamah RA dia berkata kepada nabi SAW 

wahai nabi Allah aku sering mendengar penyebutan kata 

untuk laki-laki dan aku tidak pernah mendengar penyebutan 

kata untuk perempuan di dalam Al-Qur‟an. maka kemudian 

Allah menurunkan ayat ini. 

8 32 jika kelompok laki-laki berkumpul dengan kelompok 

perempuan maka cukup menggunakan kata mudzakar 

kepada kelompok tersebut 



 

NO HALAMAN TERJEMAH 

9 32 Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan 

10 33 

 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan 

11 33 Dari Abi Hurairah: Nabi bersabda: “berwasiatlah tentang 

perempuan, karena sesungguhnya mereka tercipta dari 

tulang, dan tulang yang paling bengkok adalah yang 

tertinggi. Jika engkau berusaha meluruskan berarti engkau 

merusaknya, jika dibiarkan maka akan tetap bengkok, maka 

berwasiatlah tentang perempuan”. (Sahih bukhari, Kitab 

Ahadis al-Anbiya, bab Khalq Adam wa dzurriyatuh, no. 

3084) 

12 35 Dari Bakrah diriwayatkan bahwa ketika Nabi mendengar 

bahwasanya Kaisar Persia diganti dengan perempuan maka 

Nabi bersabda: “Tidak akan sukses suatu kaum yang 

dipimpin oleh perempuan” (Sahih Bukhari Kitab al-

Maghazim, bab kitab al-Nabi ila kisra wa Qaishar no 4073) 

13 36 “Demi Allah, dulu ketika masa Jahiliah. Kami tidak pernah 

menganggap wanita sebagaimana mestinya hingga Allah 

menurunkan ayat yang berbicara tentang mereka dan 

bersumpah untuk mereka 

14 37 “Barangsiapa yang memiliki seorang anak perempuan, lalu 

ia tidak menyakiti (menguburnya hidup-hidup) dan 

menghinanya serta tidak membedakannya dengan anak laki-

lakinya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga” 

15 47 Netralitas gender (bentuk kata sifat: netral-gender), juga 

dikenal sebagai netralitas gender atau gerakan netralitas 

gender, menggambarkan gagasan bahwa kebijakan, bahasa, 

dan lembaga sosial lainnya harus menghindari peran yang 

membedakan menurut jenis kelamin atau jenis kelamin 

orang, untuk menghindari diskriminasi yang timbul dari 

kesan bahwa ada peran sosial yang mana satu gender lebih 

cocok daripada yang lain 

16 47 bahasa yang netral gender bahasa yang menghindari bias 

terhadap jenis kelamin tertentu atau jenis kelamin sosial. 

Dalam bahasa Inggris, ini termasuk penggunaan kata benda 

yang tidak mengkususkan jenis kelamin untuk merujuk pada 

peran atau profesi, serta penghindaran kata ganti dia, 

dia(laki-laki) dan dia(perempuan) untuk merujuk pada 



 

orang-orang yang tidak dikenal atau tidak jelas jenis 

kelamin 

NO HALAMAN TERJEMAH 

 119 Dan saf terbaik untuk perempuan adalah paling belakang 

(HR Muslim kitab Sholat, bab susunan saf, h. 664) 

 119 "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam 

adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban 

atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang 

isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga 

suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas 

urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah 

pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai 

pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya 

tersebut.\" Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan 

seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan 

akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian 

adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."(Hr Bukhari) 

 120 Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan 

 

 122 Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 

dia banyak menyebut Allah 

 122 Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya 

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula 

 

 126 Sholat berjamaah lebih utama dari pada sholat sendiri 27 

derajat 

 127 Janganlah kalian melarang perempuan kalian ke mesjid, 

walau rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. 

 128 Maka sholatlah karena tuhan mu dan berkurbanlah 

 128 Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 

kamu agar kamu bertakwa 

 129 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 



 

 130 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan 

 131 Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan 

perempuan. 

 132 Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 

menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam 

membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah 

akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu 

 134 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 

kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 

agar mereka kembali (kejalan yang benar). (Ar-Rum : 41) 

 135 Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran.  

 136 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah 

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 

"ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia 

24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai 

Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka 

berdua telah mendidik aku waktu kecil" 

 139 “Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, 

dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena 

sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia 

benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun 

terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan 

tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. 

Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan 

tinggalkan yang haram.” (HR. Ibnu Majah no. 2144, 

dikatakan shahih oleh Syaikh Al Albani). 

 141 Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 

shalat Jum´at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat 

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih 

baik bagimu jika kamu mengetahui 

 141 Shalat Jum‟at wajib bagi setiap muslim dalam jama‟ah, 

kecuali empat, (yaitu) hamba sahaya, wanita, anak-anak atau 

orang sakit. 

 148 Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma‟il berkata, 

telah menceritakan kepada kami „Abdul Wahid berkata, 

telah menceritakan kepada kami Al A‟masy berkata, aku 

mendengar Abu Shalih berkata, Aku mendengar Abu 



 

Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 

bersabda: “Shalat seorang laki-laki dengan berjama‟ah 

dibanding shalatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama 

(dilipat gandakan) pahalanya dengan dua puluh lima kali 

lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudlu dengan 

menyempurnakan wudlunya lalu keluar dari rumahnya 

menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan 

shalat berjama‟ah, maka tidak ada satu langkahpun dari 

langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat, dan akan 

dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan 

shalat, maka Malaikat akan turun untuk mendo‟akannya 

selama dia masih berada di tempat shalatnya, „Ya Allah 

ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia‟. Dan seseorang dari 

kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama dia 

menanti palaksanaan shalat.” (BUKHARI – 611) 

 150 Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan 

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang 

(biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka 

menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, 

atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-

putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau 

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara 

lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan 

mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang 

mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak 

yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah 

mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan 

yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian 

kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 

beruntung 

 151 Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa 

bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian 

bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah 

mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan 

nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi 

maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan 

ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan 

makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari 

benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa 

itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri 

mereka itu, sedang kamu beri´tikaf dalam mesjid. Itulah 

larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 

manusia, supaya mereka bertakwa 

 

 159 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu 



 

sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 

kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu 

junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam 

perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau 

menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, 

maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); 

sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah 

tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 

bagimu, supaya kamu bersyukur 
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