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DAFTAR TERJEMAH 

 

 

1. Terjemah Alquran halaman. 1 Artinya:“…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”. (QS. 

Al-Mujadilah: 11) 

2. Terjemah Alquran halaman. 3 Artinya: “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka 

itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu 

bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang 

sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat 

bagi kaum yang beriman”. (QS. Yusuf: 111)   

3. Terjemah Alquran halaman. 6 Artinya: “Dan tetaplah memberi peringatan, 

karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang 

beriman”. (QS. Adz-dzariyat: 55)  

4. Terjemah Alquran halaman. 6 Artinya: “…Mereka menjawab: "Agar kami 

mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya 

mereka bertakwa”. (QS. Al-A’raf: 164) 

5. Terjemah Alquran halaman. 19 Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan 

kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat 

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

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat 



 

 

yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ankabut: 

45) 

6. Terjemah Alquran halaman. 20 Artinya: “Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag 

ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-

rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman". (QS. 

Yunus: 101) 

7. Terjemah Alquran halaman. 20 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”. (QS. Al-Qashas: 77) 

8. Terjemah Alquran halaman. 23 Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, 

supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan 

Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (QS. Al-Mulk: 13) 

9. Terjemah Alquran halaman. 23 Artinya: ”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”. (QS. Al-Hujurat: 13) 



 

 

10. Terjemah Alquran halaman. 24 Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-

Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna 

kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi orang-orang yang mengetahui”. (QS. Ar-Rum: 22) 

11. Terjemah Alquran halaman. 27 Artinya: “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”. (QS. At-

Taubah: 122) 

12. Terjemah perkataan Sayyidina Ali halaman. 27 Artinya: “Tidaklah mendapatkan 

ilmu kecuali dengan enam pengorbanan, akan aku beritahukan semuanya dengan 

penjelasan: 1) cerdas 2) thama‟ 3) sabar 4) Ongkos 5) petunjuk guru 6) masa 

yang lama. 

13. Terjemah Alquran halaman. 38 Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-

negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka 

berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, 

maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (QS. Al-A’raf: 96) 

14. Terjemah Hadis halaman. 46 Artinya: …”Pada hari itu (Senin) merupakan hari 

aku dilahirkan dan hari aku di utus. 



 

 

15. Terjemah Hadis halaman. 47 Artinya: “Ketika Rasulullah SAW sampai ke Kota 

Madinah Nabi bertemu dengan sekelompok orang-orang Yahudi yang 

melaksanakan puasa Asyura. Lalu Rasulullah SAW bertanya hari apakah ini, 

sehingga kalian melaksanakan puasa. Lalu mereka menjawab hari ini merupakan 

hari yang agung dimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari 

kejaran Fir‟aun dan di tenggelamkannya Fir‟aun dan bala tentaranya, maka 

berpuasalah Nabi Musa sebagai rasa syukur dan kami juga berpuasa selanjutnya 

Rasulullah SAW bersabda: kami lebih berhak dan lebih utama dengan Nabi Musa 

daripada kalian. Maka Rasulullah berpuasa dan menganjurkan untuk berpuasa. 

16. Terjemah Alquran halaman. 48 Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut 

Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat 

dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang 

ma´ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan 

bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang 

buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada 

pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, 

menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al 

Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Al-A’raf: 157) 

17. Terjemah Alquran halaman. 82 Artinya:”…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”. (QS. An-Nisa: 1) 

18. Terjemah Hadis halaman. 83 Artinya: “Dari Zubair bin Muth‟im radhiyallahu 

„anhu berkata: “tidak akan masuk surga orang yang memutus, yakni memutus 

silaturrahim”. 

19. Terjemah Alquran halaman. 84 Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-

lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras 

lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena 

itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 

159) 

20. Terjemah Alquran halaman. 85 Artinya: “setiap jiwa akan dimintai 

pertanggungjawaban pada setiap perbuatannya”. (QS. Al-Mudatssir: 38) 

21. Terjemah Alquran halaman. 87 Artinya: “…Dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2) 

22. Terjemah Alquran halaman. 88 Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman 

kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka 



 

 

Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 

yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-

Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah: 245) 

23. Terjemah Alquran halaman. 88 Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang 

membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan 

meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan 

(pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”. (QS. 

Al-Hadid: 18) 

24. Terjemah Hadis halaman. 91 Artinya: “apabila amanah diserahkan pada orang 

yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Bagaimana maksud 

penyerahannya Nabi berkata: apabila perkara di serahkan kepada yang bukan 

ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. 

25. Terjemah Hadis halaman. 94 Artinya: “Dari Aisyah Radhiyallahu „anha, beliau 

berkata: Rasulullah SAW menyuruh untuk membangun masjid pada suatu 

kampung dan membersihkannya serta mengharumi”. 

26. Terjemah Alquran halaman. 94 Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang 

haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah 

kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu 

mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka 

campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 



 

 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-

orang yang mensucikan diri”. (QS. Al-Baqarah: 222) 

27. Terjemah Alquran halaman. 95 Artinya: “…Dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS Al-Maidah: 2) 

28. Terjemah Alquran halaman. 97 Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. (QS. Azd Zdariyat: 

56) 

29. Terjemah Hadis halaman. 99 Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib bagi yang 

beragama Islam”. 

30. Terjemah Hadis halaman. 101 Artinya: “Barang siapa yang berjalan untuk 

menuntut ilmu, maka akan allah mudahkan jalan menuju surga”. 

31. Terjemah Hadis halaman. 101 Artinya: “Barang siapa yang masuk ke Mesjid 

kami untuk menuntut ilmu dan kebaikan atau mengajarkan ilmu, maka dia seperti 

orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang masuk masjid bukan 

karena yang demikian, maka seperti orang yang tidak memandang dan 

menganggap penting yang demikian (jihad fi sabilillah) 

32. Terjemah Hadis halaman. 101 Artinya: “Apabila berwudhu seseorang 

dirumahnya kemudian pergi ke Mesjid”. 



 

 

33. Terjemah Hadis halaman. 101 Artinya: “Dari Abdullah bin Mas‟ud radhiyallahu 

„anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang membaca satu 

huruf dari Alquran maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan sama dengan 

sepuluh kali lipat, aku tidak mengatakan  alif lam mim satu huruf melainkan alif 

satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. 

34. Terjemah Alquran halaman. 102 Artinya: “Dan apabila dibacakan Al Quran, 

maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu 

mendapat rahmat”. (QS. Al-A’raf: 204) 

35. Terjemah Alquran halaman. 102 Artinya: “…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”. (QS. An-Nisa: 1) 

36. Terjemah Alquran halaman. 103 Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-

malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, 

bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan 

kepadanya” (QS. Al-Ahzab: 56) 

37. Terjemah Hadis halaman. 104 Artinya: “Barang siapa yang bershalawat 

kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali”. 

38. Terjemah Hadis halaman. 106 Artinya: “Dari Abi Qatadah radhiyallahu „anhu  

berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila masuk salah satu dari kalian ke 



 

 

dalam Mesjid, maka janganlah duduk sebelum melaksanakan Shalat sunnah 

(tahiyyatul masjid) dua rakaat”. 

39. Terjemah Alquran halaman. 107 Artinya: “…(tetapi) janganlah kamu campuri 

mereka itu, sedang kamu beri´tikaf dalam masjid…”(QS. Al-Baqarah:187) 

40. Terjemah perkataan Al-Qurtubi halaman. 107 Artinya: “Telah sepakat para 

ulama bahwasanya i‟tikaf tidak boleh dilakukan kecuali di dalam Mesjid”. 

41. Terjemah perkataan Ibnu Rusyd halaman. 107 Artinya: “Telah sepakat para 

ulama bahwasanya syarat i‟tikaf adalah di dalam Mesjid, kecuali  menurut 

pendapat Ibnu Lubabah yang menyatakan bahwa sah saja i„tikaf tidak di Mesjid. 

42.  Terjemah perkataan Az-Zarkasy halaman. 108 Artinya: “Sujud merupakan 

pekerjaan yang paling mulia di dalam Shalat karena merupakan waktu terdekat 

seorang hamba terhadap tuhannya. Di ambil dari isim makan, maka di sebut 

masjid (tempat sujud), bukan marka‟ (tempat ruku‟)”. 

43. Terjemah perkataan Az-Zarkasy halaman. 108 Artinya: “kemudian istilah yang 

biasa disebut yakni Masjid yang digunakan untuk Shalat lima waktu, sehingga 

tanah lapang yang digunakan untuk Shalat Hari Raya tidak termasuk Masjid”. 

44. Terjemah Alquran halaman. 111 Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya 

kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 

akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-

musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 

nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi 



 

 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (QS. Ali 

‘Imran: 103) 

45. Terjemah Alquran halaman. 115 Artinya: “dan tidaklah kami utus engkau 

(Muhammad SAW), melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam”. (QS. Al-

Anbiya:107) 

46. Terjemah do’a Abu Darda halaman. 119 Artinya: “Ya Allah, Engkau adalah 

Tuhanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Kepada-Mu aku bertawakal, dan Engkau 

Tuhan Pemilik Ársy yang agung. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan 

apa yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak akan terjadi. Tiada daya dan 

kekuatan kecuali di sisi Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar. Aku tahu bahwa 

Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan bahwa ilmu Allah meliputi segala 

sesuatu. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, dan dari 

kejahatan segala makhluk yang berada dalam kekuasaan-Mu. Sesungguhnya 

Tuhanku selalu menunjukkan ke jalan yang lurus.” 

47. Terjemah Alquran halaman. 131 Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang 

dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. 

Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al Baqarah: 

261) 



 

 

 

 



PHOTO MESJID DAN MUSHALLA (TEMPAT PENELITIAN) 
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(Mushalla Al-Munawwarah) 
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Wawancara dengan H. Muhammad Taher, HD 

  



PHOTO PELAKSANAAN PERINGATAN MAULID 

(MUSHALLA AL-MUBARAKAH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHOTO PELAKSANAAN PERINGATAN MAULID 

(MESJID AT-TAQWA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHOTO PELAKSANAAN PERINGATAN MAULID 

(MUSHALLA AL-MUNAWWARAH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHOTO PELAKSANAAN PERINGATAN MAULID 

(MESJID ASH-SHABIRIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHOTO PELAKSANAAN PERINGATAN ISRA MI”RAJ 

(MUSHALLA AL-MUBARAKAH) 

  



PHOTO PELAKSANAAN PERINGATAN ISRA MI’RAJ 

(MESJID AT-TAQWA) 

  



PHOTO PELAKSANAAN PERINGATAN ISRA MI’RAJ 

(MUSHALLA AL-MUNAWWARAH) 

  



PHOTO PELAKSANAAN PERINGATAN ISRA MI’RAJ 

(MESJID ASH-SHABIRIN) 

 

 


