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DAFTAR TERJEMAHAN AYAT AL-QURAN 

No Terjemah Surah Ayat Hal. 

1 janganlah kamu bersembahyang dalam 

mesjid itu selama-lamanya. 

Sesungguh- nya mesjid yang didirikan 

atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak 

hari pertama adalah lebih patut kamu 

sholat di dalamnya. di dalamnya 

mesjid itu ada orang-orang yang ingin 

membersihkan diri. dan Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang 

bersih. 

At-Taubah  108 2 

2 Kamu adalah umat yang terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah 

dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan 

kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik. 

Ali Imran 110 36 

3 Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang 

telah diperintahkan untuk dimuliakan dan 

disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu 

pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak 

dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) 

oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) 

mendirikan sembahyang, dan (dari) 

membayarkan zakat. mereka takut kepada 

suatu hari yang (di hari itu) hati dan 

penglihatan menjadi goncang. 

An-Nuur 36-37 38 

4 “Wahai orang-orang yang beriman, 

maukah kamu aku tunjukkan suatu 

perniagaan yang dapat menyelamatkan 

kamu dari azab yang pedih? (yaitu) 

kamu beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah 

dengan harta dan jiwamu. Itulah yang 

lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui. 

As-Saff  10-11 82 

5 Bertasbih kepada Allah di masjid-

masjid yang telah diperintahkan untuk 

dimuliakan dan disebut nama-Nya di 

dalamnya, pada waktu pagi dan waktu 

petang, laki-laki yang tidak dilalaikan 

oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh 

jual beli dari mengingati Allah, dan 

An-Nur  36-37 104 
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(dari) mendirikan sembahyang, dan 

(dari) membayarkan zakat. mereka 

takut kepada suatu hari yang (di hari 

itu) hati dan penglihatan menjadi 

goncang. 

6 dan mereka menyembah selain 

daripada Allah apa yang tidak dapat 

mendatangkan kemudharatan kepada 

mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, 

dan mereka berkata: "Mereka itu 

adalah pemberi syafa'at kepada Kami 

di sisi Allah". Katakanlah: "Apakah 

kamu mengabarkan kepada Allah apa 

yang tidak diketahui-Nya baik di langit 

dan tidak (pula) dibumi?" Maha suci 

Allah dan Maha Tinggi dan apa yang 

mereka mempersekutukan (itu). 

At-Taubah  18 104 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1.  Nama Lengkap : Husin 

2.  Tempat/tanggal lahir  :  Banjarmasin, 10 Maret 1973 

3.  Agama : Islam 

4.  Kebangsaan : Indonesia 

5.  Status perkawinan : Kawin 

6.  Alamat : Jl. Antasan Kecil Barat  Rt.012 /  002       

                                          Kelurahan Pasar Lama Kecamatan 

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.  

 

7.  Pendidikan  :  

a.  TK aisyiyah Banjarmasin th 1979  

b.  SD Muhammadiyah 1 S.Parman  

Banjarmasin th 1985 

c.  MTSN Mulawarman Banjarmasin  

d.  PGAN Banjarmasin 1988 

e.  S1 IAIN Antasari  Fak Dakwah 

Banjarmasin 1996 

8.  Pengalaman Organisasi :  Ketua Lajnah Dakwah PW Al -Irsyad Al 

Islamiyah Banjarmasin 

Ketua Masjid An-Nur di Jl. Antasan 

Kecil Barat.  

9.  Orang Tua   

Ayah  

Nama : Musa 

Pekerjaan : Wiraswasta 

10.  Alamat : Jl. Sulawesi Rt.16 Kelurahan Pasar  

                                    Lama,Kecamatan Banjarmasin Tengah,  

Kota Banjarmasin 

Ibu  

Nama : Fauziah 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

11.  Alamat : Jl .Sulawesi Kelurahan Pasar Lama 

                                    Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota 

Banjarmasin.  

12.  Saudara : 6 orang 

 

 

 

 



136 
 

13.  Istri  

Nama  : Rusdah 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

14.Anak  : Zainab 

  Muhammad Ilyas 

  Muhammad Habi Ash-shidqi 

  Fatimah Azzahra 

  Muhammad Yusuf Qardhawi 

 

 


