
LAMPIRAN TERJEMAH ALQURAN 

 

No Hal. Surah Ayat Terjemahan 

1 1 Al-Baqarah 31 Dia mengajarkan kepada Adam nama-

nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia 

memperlihatkannya kepada para malaikat, 

seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku 

nama-nama (benda) ini jika kamu benar!” 

2 40 Al-Tahrim 6 Wahai orang-orang yang beriman, jagalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat 

yang kasar dan keras. Mereka tidak 

durhaka kepada Allah terhadap apa yang 

Dia perintahkan kepadanya dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

 

3 41 Az-Zaariyat 56 Tidaklah Aku menciptakan jin dan 

manusia kecuali untuk beribadah kepada-

Ku. 

4 42 Luqman 12-

19 

Sungguh, Kami benar-benar telah 

memberikan hikmah kepada Luqman, 

yaitu, “Bersyukurlah kepada Allah! Siapa 

yang bersyukur, sesungguhnya dia 

bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa 

yang kufur (tidak bersyukur), 

sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha 

Terpuji.” (Ingatlah) ketika Luqman berkata 

kepada anaknya, saat dia menasihatinya, 

“Wahai anakku, janganlah 

mempersekutukan Allah! Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) itu benar-benar 

kezaliman yang besar.” Kami mewasiatkan 

kepada manusia (agar berbuat baik) 

kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah dan menyapihnya 

dalam dua tahun.598) (Wasiat Kami,) 

“Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 

kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku 

(kamu) kembali. 598) Selambat-lambat 

waktu menyapih ialah sampai anak 

berumur 2 tahun. Jika keduanya 

memaksamu untuk mempersekutukan-Ku 



dengan sesuatu yang engkau tidak punya 

ilmu tentang itu, janganlah patuhi 

keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di 

dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang 

yang kembali kepada-Ku. Kemudian, 

hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku 

beri tahukan kepadamu apa yang biasa 

kamu kerjakan. (Luqman berkata,) “Wahai 

anakku, sesungguhnya jika ada (suatu 

perbuatan) seberat biji sawi dan berada 

dalam batu, di langit, atau di bumi, niscaya 

Allah akan menghadirkannya (untuk diberi 

balasan). Sesungguhnya Allah 

Mahalembut599) lagi Mahateliti. 599) 

Allah Mahalembut artinya ialah ilmu Allah 

itu meliputi segala sesuatu, betapapun 

kecilnya. Wahai anakku, tegakkanlah salat 

dan suruhlah (manusia) berbuat yang 

makruf dan cegahlah (mereka) dari yang 

mungkar serta bersabarlah terhadap apa 

yang menimpamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk urusan yang (harus) 

diutamakan. 

Janganlah memalingkan wajahmu dari 

manusia (karena sombong) dan janganlah 

berjalan di bumi ini dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

setiap orang yang sombong lagi sangat 

membanggakan diri. 

Berlakulah wajar dalam berjalan600) dan 

lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya 

seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” 

600) Ketika berjalan, janganlah terlampau 

cepat dan jangan pula terlalu lambat. 

5 46 at-Tahrim 6 Wahai orang-orang yang beriman, jagalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat 

yang kasar dan keras. Mereka tidak 

durhaka kepada Allah terhadap apa yang 

Dia perintahkan kepadanya dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

6 46 Taha 132 Perintahkanlah keluargamu melaksanakan 

salat dan bersabarlah dengan sungguh-

sungguh dalam mengerjakannya. Kami 

tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah 



yang memberi rezeki kepadamu. 

Kesudahan (yang baik di dunia dan 

akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa. 

7 46 asy-syua’ra 214 Berilah peringatan kepada keluargamu 

yang terdekat. 

8 48 Luqman 13 (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai 

anakku, janganlah mempersekutukan 

Allah! Sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) itu benar-benar kezaliman yang 

besar.” 

9 107 An-nahl 64 Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur’an) 

ini kepadamu (Nabi Muhammad), kecuali 

agar engkau menjelaskan kepada mereka 

apa yang mereka perselisihkan serta 

menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum 

yang beriman. 

10 110 QS. An-Nisa 30 Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), 

maka sungguh telah menaati Allah. Siapa 

yang berpaling, maka Kami tidak 

mengutus engkau (Nabi Muhammad) 

sebagai pemelihara 159) mereka. 159) 

Rasul tidak bertanggung jawab atas 

perbuatan-perbuatan mereka dan tidak 

menjamin agar mereka tidak berbuat 

kesalahan. 

11 112 QS. Al-Hasr 49 Apa saja (harta yang diperoleh tanpa 

peperangan) yang dianugerahkan Allah 

kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa 

negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat 

(Rasul), anak yatim, orang miskin, dan 

orang yang dalam perjalanan. (Demikian) 

agar harta itu tidak hanya beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. 

Apa yang dilarangnya bagimu 

tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah sangat keras 

hukuman-Nya.  

12 113 QS. Az-Zariyat 56 Tidaklah Aku menciptakan jin dan 

manusia kecuali untuk beribadah kepada-

Ku. 

13 113 QS. Al-Anbiya  37 Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. 

Kelak Aku akan memperlihatkan 

kepadamu (azab yang menjadi) tanda-

tanda (kekuasaan)- Ku. Maka, janganlah 



kamu meminta Aku menyegerakannya. 

14 122 (Q.S. Lukman 13-

17) 

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai 

anakku, janganlah mempersekutukan 

Allah! Sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) itu benar-benar kezaliman yang 

besar.” 

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar 

berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. 

Ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah 

dan menyapihnya dalam dua tahun.598) 

(Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku 

dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya 

kepada-Ku (kamu) kembali. 598) 

Selambat-lambat waktu menyapih ialah 

sampai anak berumur 2 tahun. 

Jika keduanya memaksamu untuk 

mempersekutukan-Ku dengan sesuatu 

yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, 

janganlah patuhi keduanya, (tetapi) 

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik 

dan ikutilah jalan orang yang kembali 

kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku 

kamu kembali, lalu Aku beri tahukan 

kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. 

(Luqman berkata,) “Wahai anakku, 

sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan) 

seberat biji sawi dan berada dalam batu, di 

langit, atau di bumi, niscaya Allah akan 

menghadirkannya (untuk diberi balasan). 

Sesungguhnya Allah Mahalembut599) lagi 

Mahateliti. 599) Allah Mahalembut artinya 

ialah ilmu Allah itu meliputi segala 

sesuatu, betapapun kecilnya. 

Wahai anakku, tegakkanlah salat dan 

suruhlah (manusia) berbuat yang makruf 

dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar 

serta bersabarlah terhadap apa yang 

menimpamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk urusan yang (harus) 

diutamakan. 

15 123 (Q.S al-Ashr 3 kecuali orang-orang yang beriman dan 

beramal saleh serta saling menasihati 

untuk kebenaran dan kesabaran. 

16 126 QS. At-taubah 2 Berjalanlah kamu (kaum musyrik) di bumi 



 selama empat bulan dan ketahuilah bahwa 

kamu tidak dapat melemahkan Allah. 

Sesungguhnya Allah menghinakan orang-

orang kafir. 

17 140 QS. Al-Ankabut 

 

45 Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-

Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu 

dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat 

itu mencegah dari (perbuatan) keji dan 

mungkar. Sungguh, mengingat Allah 

(salat) itu lebih besar (keutamaannya 

daripada ibadah yang lain). Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

18 145 QS. An-Nisa 36 Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa 

pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang 

tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, 

orang-orang miskin, tetangga dekat dan 

tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, 

serta hamba sahaya yang kamu miliki. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang 

yang sombong lagi sangat membanggakan 

diri.  

19 147 QS. Al-Isra 23 Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu 

jangan menyembah selain Dia dan 

hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. 

Jika salah seorang di antara keduanya atau 

kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah engkau mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah” dan janganlah 

engkau membentak keduanya, serta 

ucapkanlah kepada keduanya perkataan 

yang baik.426) 426) Sekadar 

mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar 

lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan 

oleh agama, apalagi memperlakukan 

mereka dengan lebih kasar. 

 
 



LAMPIRAN TERJEMAHAN HADITS 

No Hal. Kitab Terjemahan 

1 28 Shahih Bukhari 

Muslim (Bab 

Iman/54 & Bab 

Buyuk/1599). 

 

Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu 

ada segumpal danging, apabila dia baik maka 

baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk, 

maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah, dia 

adalah hati 

2 128 Sunan al-Tirmizi, 

Juz 4 

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, 

telah mengkhabarkan kepada kami Hafs bin 

Sulaiman, dari Katsir bin Zadnan, dari ‘Ashim 

bin Dhamrah, bin Ali bin Abi Thalib telah 

berkata, Rasulullah saw telah bersabda, 

bersabda,”Barangsiapa yang membaca 

Alquran dan menghafalkannya, lalu ia 

menghalalkan apa-apa yang dihalalkannya dan 

mengharamkan apa-apa yang diharamkannya, 

niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam 

surga dengan (sebab) Aquran itu, dan Allah 

akan menerima permohonan syafaatnya 

kepada sepuluh orang dari keluarganya yang 

semuanya telah diwajibkan masuk ke dalam 

neraka. 

3 134  Telah mengabarkan kepada kami Bakar bin 

Muḥammad telah bercerita pada kami ‘Abd al-

Samad bin Fadl al-Balkhi telah bercerita pada 

kami Makki bin Ibrahim telah bercerita pada 

kami Basyir bin Muhajir dari ‘Abdullah bin 

Buraidah al-Aslami dari bapaknya. 

Rasululllah bersabda, “Barangsiapa yang 

membaca Alquran, mempelajarinya, dan 

mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota 

dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya 

seperti cahaya matahari, dan kedua orang 

tuanya dipakaikan dua jubah (kemuliaan) yang 

tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya 

bertanya, “Mengapa kami dipakaikan jubah 

ini?” Dijawab,”Karena kalian berdua 

memerintahkan anak kalian untuk 

mempelajari Alquran.” 

4 135 Sunan al-Tirmidzi, 

Jilid 1 

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin 

Ali telah menceritakan kepada kami 

Abdushshamad bin Abdul Warits telah 

mengabarkan kepada kami Syu'bah dari 

'Ashim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 



bersabda: "Pada hari kiyamat, Al Qur`an akan 

datang kemudian berkata; "Wahai Rabb 

berilah dia pakaian, " maka dipakaikanlah 

kepadanya mahkota kemuliaan, kemudian Al 

Qur`an berkata lagi; "Wahai Rabb, 

tambahkanlah kepadanya, "Maka dipakaikan 

kepadanya pakaian kemuliaan, kemudian 

berkata lagi; "Wahai Rabb ridlailah dia, " 

akhirnya dia pun diridlai, kemudian dikatakan 

kepada ahli Alquran; "Bacalah dan naiklah, 

niscaya akan ditambahkan kepadamu satu 

pahala kebaikan pada setiap ayat. 

5 139 Shahih Muslim Juz 

3 

Dan telah menceritakan kepada kami Abu 

Bakar bin Abi Syaibah dan Aabu sa’id al-

Asyajju, keduanya dari Abu Khalid. Abu 

bakar berkata, telah menceritakan kepada 

kami Abu Khalid al-Ahmar dari A’masy dari 

Isma’il bin Raja’ dari Aus bin Dom;aj dari 

Abu Mas’ud al-Ansari berkata, Rasulullah 

telah bersabda, “Yang menjadi Imam pada 

kaum adalah orang yang paling pandai 

membaca Alquran di antara mereka. Apabila 

dalam bacaan mereka sama, maka yang paling 

banyak mengetahui tentang Sunnah diantara 

mereka. Apabila dalam Sunnah mereka sama, 

maka yang paling dahulu berhijrah di antara 

mereka. Apabila dalam berhijrah mereka 

sama, maka yang paling dahulu masuk Islam 

di antar mereka.” Dalam suatu riwayat, ”Yang 

paling tua”. dan janganlah seorang 

mengimami orang lain di tempat 

kekuasaannya dan janganlah ia duduk di 

rumahnya di tempat kehormatannya kecuali 

dengan seizinnya.” 

6 166 Sunan at-Tirmidzi, 

Kitab Fadhail al-

Qur’an 

Diriwayatkan dari Anas ra., Rasulullah saw 

bersabda: Telah diperlihatkan kepadaku semua 

pahala amalan umatku hingga kotoran yang 

dikeluarkannya dari masjid. Aku juga telah 

ditunjukkan dosa-dosa umatku, maka tidak 

akulihat dosa yang lebih besar dari orang yang 

mengetahuiayat dan surat Alquran kemudian 

melupakannya. 

7 169 Shahih al-Bukhari, 

Juz IV 

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. ia berkata, 

Rasulullah SAW. pernah mendengar 

seseorang membaca suatu surat (Alquran) di 

malam hari, maka beliau pun bersabda: 



Semoga Allah merahmat si Fulan, sungguh ia 

telah mengingatkanku ayat ini dan ini aku 

dilupakan dari surat ini dan ini” 

 

 
 



LAMPIRAN RESPONDEN KELUARGA JAMA’AH TABLIGH    

1. Keluarga Muhammad Nahrawi (MH) dari Kabupaten Hulu Sungai Utara 

2. Ibu Norainun ( NA) Istri bapa MH 

3. Keluraga ibu Fatimah (FT) dari Kabupaten Hulu Sungai Utara 

4. Keluarga bapak Dadang (DD) dari Kabupaten Balangan 

5. Ibu Ummi Minah (UM) istri bapak DD 

6. Hendra Resnawan (HS) anak bapak DD 
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