
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santri PonPes Nurussalam “ Baca Yasin “ 

Santri PonPes Nurussalam “ Kelas 1 lagi belajar bahasa arab “ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santri PonPes Nurussalam  

“Kelas 2 lagi belajar kitab Qosos “ 

Santri PonPes Nurussalam  

“Istigosah” 

Santri PonPes Nurussalam “kegiatan ujian semester “ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santri PonPes Nurussalam “kegiatan ujian semester “ 

Santri PonPes Nurussalam “kegiatan ujian semester “ 



Daftar Terjemahan Kutipan 

No. HALAMAN TERJEMAHAN KET 

1 3 

Mencari ilmu itu wajib bagi 

setiap muslim laki-laki dan 

muslim perempuan 

HR. Ibnu majah, no 

224 dari sahabat nabi 

Anas bin Malik, lihat 

Shahih jamiush, no 

3913 

2 3 

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.  

QS. Al-Mujadilah/58: 

11 

3 23 

Barangsiapa yang mentaati Rasul 

itu, Sesungguhnya ia telah 

mentaati Allah. dan Barangsiapa 

yang berpaling (dari ketaatan 

itu), Maka Kami tidak 

mengutusmu untuk menjadi 

pemelihara bagi mereka. 

QS. An-Nisa/4 : 80 

4 23 

Apa saja harta rampasan (fai-i) 

yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) 

yang berasal dari penduduk kota- 

kota Maka adalah untuk Allah, 

untuk rasul, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-

orang Kaya saja di antara kamu. 

Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. dan 

apa yang dilarangnya bagimu, 

Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras 

 



hukumannya. 

6 23 

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.  

 

Al –Hasyr/59 : 7 

 

7 25 

(Alquran) itu tidak lain adalah 

peringatan bagi seluruh alam, 

 

QS. Takwir/81 :  27 

 

8 26 

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-Qashash/28: 77 

 

 29 

Hai jiwa yang tenang. 

Kembalilah kepada Tuhanmu 

dengan hati yang puas lagi 

diridhai-Nya. 

QS. Al-Fajr/89 : 27-28 

 29 

Sesungguhnya telah ada pada 

(diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) 

QS. Al-Ahzab/ 33 : 21 

 



Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah. 

 45 

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. 

 

At-taubah/ 9 : 122 : 

 

  

Shalat berjamaah melampaui 

shalat sendirian dengan 

(mendapatkan) 27 derajat. 

Diriwayatkan oleh 

Bukhori dalam 

shohihnya kitab Al 

Adzaan, Bab Fadhlu 

sholatul jama’ah no. 

609. 

 

 108 

Dan dirikanlah shalat, 

tunaikanlah zakat dan ruku'lah 

beserta orang-orang yang ruku'. 

 

Q.S Al-Baqarah/ 2 : 43 

 

 110 

Sesungguhnya Kami-lah yang 

menurunkan Al Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar 

memeliharanya. 

Q.S Al-Hijr/ 15 : 9 

  

Dan tetaplah memberi 

peringatan, karena sesungguhnya 

peringatan itu bermanfaat bagi 

orang-orang yang beriman. Dan 

aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. 

Q.S Adz-Dzariyât/ 51: 

55 



 

 

 119 

Dari Sayyidina  Umar bin Abu 

Salamah  عنهما ُ  :  berkata  رضي َّللاه

“Saya – pada ketika itu – adalah 

seorang anak yang ada di bawah 

pengawasan Rosulullah   َُصّلى هللا
م  tanganku berputar-putar عََلْيِه وسَله

ke sekitar piring – kalau makan. 

Lalu Rosulullah   َصّلى هللاُ عََلْيِه
م  bersabda kepadaku yang وسَله

maksudnya : “Hai anak, 

ucapkanlah Bismillah, makanlah 

dengan tangan kananmu dan 

makanlah dari apa-apa yang 

dekat denganmu 

Abû ‘Abd Muhammad 

ibn Ismâ’il al-Bukhâri, 

Shahìh al-Bukhâri, 

Kitab al-ath’imah, bab 

al-Tasmiyah ala al-

ta’am wa al-akla bi 

yamin, Juz 3, no 5031, 

(Beîrut: Dâr al-Fikr, 

2000), h. 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

1. Nama   :  MUHDAR 

2. Tempat, Tgl. Lahir :  Rantau Panjang, 25 Maret 1986 

3. Jenis Kelamin  :  Laki laki 

4. Bangsa / Suku  :  Indonesia / Bugis 

5. Agama   :  Islam 

6. Pekerjaan  :  SWASTA 

7. HP   :  085392026177 

8. Alamat   :  Jl. Raya Batulicin Simpang Empat  Gg. 

Rahmat 

                                       RT. II  Depan Pasar   Minggu Desa Kamp.Baru   

                                       Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. 

9. Pendidikan  :    

a. SD Tungkaran Pangeran 2  Tahun 2000 

b. MTs Nurul Hidayah Kampung Baru Tahun 

2003 

c. Paket C Tahun 2012 

d. STIT Darul Ulum Kotabaru Tahun 2016 

e. Terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Antasari 

Banjarmasin 2017 

10. Orang Tua 

a. Ayah  :  H. Muhammad (alm) 

Pekerjaan  :  - 

b. Ibu   :  Hj. Ida 

Pekerjaan  :  Ibu Rumah Tangga 

11. Alamat   : Jl. Raya Batulicin Simpang Empat  Gg. Rahmat 

                                      RT. II  Depan Pasar   Minggu Desa Kamp.Baru   

                                      Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. 

12. Istri  

Nama   : Jamilah 

13. Anak  

Nama   : Muhammad Al Jazari Abdullah   

    

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


