
e                                     1. SURAT AL-FATIHAH1                                     a
JUZ 1

d                     Makkiah 7 ayat                     c

1. Dinamakan Al-Fatihah (Pembuka) karena Al-Qur`an dibuka atau diawali dengannya. (Ibnu Katsir) 
2. Menurut pendapat yang paling kuat seperti pendapat Ibnu Abbas, bismillah adalah ayat tersendiri untuk memisahkan antara satu surat 
dengan surat yang lainnya dan bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga kami tidak memasukkannya ke dalam surat Al-Fatihah. (Tafsir Ibnu 
Katsir, Tafsir Al-Qur`an oleh Ibnu Al-Utsaimin).  
3. Yakni dengan meminta pertolongan dan barakah kepada Allah kita memulai membaca atau bekerja. (Ibnu Katsir)
4. Pujian (alhamd) kepada Allah disertai dengan kecintaan dan pengagungan atas kesempurnaan sifat, perbuatan dan zat-Nya. (Ibnu 
Katsir)
5. Rabbb bermakna pencipta, pembimbing dan pengatur. Nama Ar-Rob tidak boleh diberikan kepada selain Allah kecuali bila disandarkan 
kepada kata setelahnya seperti rab ad dar (pemilik rumah). (Ibnu Katsir) Untuk selanjutnya kami selalu memakai kata ini sebagai nama lain 
Allah dalam terjemah bukan Tuhan karena kata Tuhan bukan bagian nama Allah yang baik, yang dalam bahasa Sansekerta berarti dewa kepala. 
Terbentuk dari akar kata tu artinya dewa dan han artinya kepala. Tentunya nama ini tidak pantas dipakai sebagai kata ganti Allah.
6. Semua makhluk selain Allah disebut alam. (Ibnu Katsir) 
7. Ar-Rahman adalah zat yang memiliki sifat kasih yang sangat luas kepada semua makhluk dan Ar-Rahim adalah zat yang menyampaikan 
kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. (Ibnu Katsir)
8. Kekuasaan Allah yang mutlak. (Ibnu Katsir)
9. Ibadah adalah mengerjakan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. (Ibnu Katsir)
10. Minta pertolongan kepada-Nya dalam semua ketaatan. (ibadah). (Ibnu Katsir)
11. Yakni ilmu (keterangan) dan bimbingan (taufik) untuk mengamalkan ilmu, artinya kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan 
amal shalih. (Ibnu Katsir)
12. Dari golongan para nabi, shiddiqin, syuhada dan orang-orang shalih. (lihat An-Nisa: 69) (Ibnu Katsir)
13. Yaitu orang-orang yang rusak niatnya, mengetahui kebenaran lalu berpaling darinya, dan mereka adalah Yahudi.
14. Orang-orang Nashara sebelum Rasulullah n diutus dan tiap orang yang beramal tanpa dasar kebenaran (Al-Qur`an dan As-Sunnah)

Dengan menyebut3 nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.
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1. Segala pujian4 hanyalah milik Allah Ta’ala Rabb5 semua alam6.
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2. Yang Maha Pengasih (Ar-Rahman)7 lagi Maha Penyayang (Ar-Rahim).
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3. Yang Menguasai8 hari pembalasan. 
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4. Hanya kepada-Mu kami beribadah9 dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan10.
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5. Tunjukilah kami kepada jalan (ash-shirath)11 yang lurus (mustaqim).
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6. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat.12
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7. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai13 dan orang-orang yang sesat.14
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Golongan Manusia Dalam Menyikapi Islam
Golongan Mukmin
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1. Alif laam miim.15
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2. Inilah kitab Al-Qur`an yang agung yang tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya sebagai cahaya 
petunjuk bagi orang-orang bertakwa.16
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3. Yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib17, menegakkan shalat,18 menginfakkan dan 
menzakati rizki19 yang Kami anugerahkan kepada mereka.
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4. Orang-orang yang beriman kepada kitab (Al-Qur`an dan As-Sunnah) yang diturunkan kepada kamu 
(Muhmmad Rasulullah n dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu.20
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5. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat hidayah, cahaya dan ilmu dari Rabb mereka dan mereka 
itulah orang-orang yang beruntung.21

e                                  2. SURAT AL-BAQARAH                                  a
JUZ 1-3

d                              Madaniah 286 ayat                              c

15. Sebaiknya kita diam dan tidak mendalami makna huruf-huruf yang terputus-putus pada awal surat tanpa dasar dari Al-Qur`an maupun 
hadits yang shahih, dengan tetap meyakini adanya hikmah padanya dan Allah tidaklah menurunkannya dengan sia-sia. (Taisir, As-Sa’di, 28)
16. Orang-orang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman, tidak berbuat kesyirikan, berbuat ketaatan, takut akan siksa Allah, mengharap 
rahmat-Nya dan menjaga hukum-hukum-Nya. (Ibnu Katsir)
17. Yakni membenarkan kabar-kabar tentang al-jannah (surga), an-nar (neraka), hari kiamat, perhitungan amal dan yang semisalnya. (Ibnu 
Katsir)
18. Menunaikan shalat dengan menjalankan syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya dengan sempurna.
19. Rizki berupa harta, kedudukan, ilmu dan yang semisalnya. (Ibnu Katsir) 
Rizki adalah semua kemanfaatan yang Allah berikan kepada hamba. (Syarh Al-’Aqidah Al-Wasithiyah, Khalil Harras)
20. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul seperti Taurat, Injil, Zabur, lembaran-lembaran kitab dan tidak membeda-
bedakannya serta tidak menentang apa yang dibawa rasul-rasul itu. (Ibnu Katsir)
21. Beruntung mendapatkan pahala, kekal di surga dan selamat dari siksa neraka disebabkan mereka beriman kepada Allah, kitab-kitab dan 
rasul-rasul-Nya. (Ibnu Katsir)

2



Juz 1 2. Al-Baqarah

Golongan Kafir
6. Sesungguhnya orang-orang kafir22 itu sama saja 
bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri 
peringatan mereka tetap tidak beriman.
7.  Allah telah mengunci23 hati dan pendengaran, 
sedangkan penglihatan mereka ditutup24 dan mereka 
mendapat siksa yang keras.

8. Di antara manusia25 ada yang mengatakan26, ”Kami 
beriman kepada Allah dan hari kemudian”. Padahal 
mereka bukan orang-orang beriman.

Golongan Munafik
9. Mereka hendak menipu27 Allah dan orang-orang 
beriman dan mereka hanya menipu diri mereka sendiri28 
dalam keadaan mereka tidak menyadari.
10. Dalam hati mereka terdapa penyakit29 lalu Allah 
menambah penyakit30 itu dan mereka akan mendapat 
siksa yang keras disebabkan apa yang mereka 
dustakan.31

11. Jika mereka dilarang, ”Janganlah kamu membuat 
kerusakan32 di muka bumi!” Mereka menjawab, ”Kami 
hanyalah sedang berbuat kebaikan”.
12. Ketahuilah sesungguhnya merekalah yang berbuat 
kerusakan akan tetapi mereka, karena kebodohannya, 
tidak menyadarinya.
13. Apabila dikatakan kepada mereka, ”Berimanlah 
sebagaimana manusia (para sahabat) beriman33”, mereka 
menjawab, ”Akan berimankah kami sebagaimana orang-
orang bodoh itu34 beriman?”. Ingatlah sesungguhnya 
mereka adalah orang-orang bodoh akan tetapi mereka 
tidak mengetahui.
14. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang 
beriman, mereka berkata: ”Kami beriman35”. Dan 
bila mereka pergi ke tempat pemimpin-pemimpin 
mereka, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami bersama 
kamu, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok  
(mempermainkan orang-orang beriman)”.
15. (Kemudian Allah menjawab olok-olok mereka) 
”Allah membalas36 olok-olok mereka dan membiarkan 
mereka terombang-ambing kebingungan dalam kesesatan 
(kekafiran)”.
16. Mereka (orang-orang munafik itu) berpaling dari 
hidayah kepada kesesatan. Maka akad perniagaan 
mereka tidak menguntungkan sama sekali dan mereka 
tidak mendapatkan hidayah.37
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22  Yakni orang-orang yang ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah n.
23  Khatam dalam ayat ini bermakna pengunci yang sesuatu yang dari dalam tidak dapat keluar dan yang dari luar tidak dapat masuk. 
(Adhwaul Bayan). Dari hati mereka tidak keluar kebaikan dan tidak menerima kebaikan. (Ibnu Katsir)
24  Ghasyawah adalah sesuatu yang menutupi pandangan mata. (Adhwaul Bayan). Yakni tidak mau mendengar dan mengambil manfaat 
kebenaran, terhalang oleh penutup antara penglihatan dan pendengaran, seandainya melihatnya mereka tidak dapat mengambil manfaat 
kebenaran itu. (Ibnu Katsir)
25  Mereka adalah orang-orang munafik yang tidak tergolong muslimin. Kemunafikan ada dua: keyakinan (i’tiqady) dan amalan (amaly). Yang 
pertama kafir kekal di neraka dan yang kedua termasuk dosa besar.
26  Mengatakan dengan lisan dan Allah telah mendustakan ucapan mereka dalam ayat berikutnya, “Padahal mereka tidak beriman”.
27  Yaitu dengan menampakkan keimanan dengan menyembunyikan kekafiran menyangka yang demikian dapat menipu Allah dan orang-
orang beriman.
28  Manipu diri sendiri karena dengan menampakkan keimanan mereka menyangka dapat memperoleh apa yang mereka angankan padahal 
mereka sedang dalam marabahaya siksaan Allah.
29  Keraguan terhadap agama yang benar, riya’ dan kemunafikan.
30  Menambah kenifakan.
31  Mendustakan perkara ghaib dan kedustaan lainnya.
32  Kerusakan yang dimaksud adalah kemaksiatan dan kekafiran karena kebaikan dunia dengan ketaatan.
33  Yakni beriman dengan Allah, malaikat, hari akhir, kitab-kitab, rasul-rasul, surga dan neraka serta selain itu yang dikabarkan Rasulullah n 
dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
34  Yang dimaksudkan adalah sahabat radhiyallahu ‘anhum, menurut mereka sahabat orang yang bodoh, lemah akal, tidak mengetahui 
kemaslahatan dan kemadharatan.
35  Menampakkan keimanan agar mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi seperti ghanimah.
36  Membalas dengan balasan olok-olok dan siksaan serta kemurkaan-Nya karena mereka menipu.
37  Anda melihat mereka keluar dari hidayah menuju kepada kesesatan, dari persatuan kepada perpecahan, dari keamanan kepada ketakutan 
dan dari sunnah kepada bid’ah.
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Juz 12. Al-Baqarah
17. Permisalan mereka seperti orang yang menyalakan 
api. Ketika di sekelilingnya sudah terang dan bermanfaat 
tiba-tiba Allah memadamkan api dan meninggalkan 
mereka dalam kegelapan yang pekat38 dan tidak melihat 
(mengenal jalan kebaikan).
18. Mereka tuli (tidak mendengar kebaikan), bisu (tidak 
mengatakan yang bermanfaat), buta (dari ilmu) dan tidak 
kembali (pada jalan hidayah).39

19. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat 
dari langit disertai gelap gulita40, guruh41 dan kilat42 
mereka menyumbat telinga dengan jari karena mendengar 
petir sebab takut akan mati. Tetapi mereka tidak  selamat. 
Dan Allah meliputi43 orang-orang kafir.
20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan 
mereka44. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka 
berjalan di bawah sinar itu45 dan bila gelap menimpa 
mereka, mereka berhenti.46 Jika Allah menghendaki47 
niscaya Ia melenyapkan pendengaran dan penglihatan 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa48 atas 
segala sesuatu.

Keesaan dan Kekuasaan Allah 
Penetapan Perintah Menyembah Allah Semata
21. Hai sekalian manusia, sembahlah Rabbmu yang telah 
mencipta kamu dan orang-orang sebelum kamu agar 
kamu bertakwa.
22. Yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit 
sebagai bangunan atap, dan menurunkan air (hujan)49 
dari langit. Lalu Ia menghasilkan dengan air (hujan) itu 
buah-buahan sebagai rizki untukmu.50 Sebab itu janganlah 
kamu menyekutukan51 ibadah kepada-Nya padahal kamu 
mengetahui.

Penetapan Kenabian Muhammad Rasulullah n 
Setelah Penetapan Kalimat La Ilaha Illa Allah
23. Dan apabila kamu tetap dalam keraguan tentang 
Al-Qur`an yang Kami turunkan kepada hamba Kami 

(Muhammad) buatlah satu surat saja yang semisal Al-
Qur`an dan ajaklah penolong-penolong kamu selain 
Allah jika kamu orang-orang yang benar.
24. Jika kamu tidak mampu melakukannya dan pasti 
kamu tidak akan mampu melakukannya, maka peliharalah 
dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia 
dan batu bara52 yang disediakan bagi orang-orang 
kafir.53
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38  Dalam keraguan dan kemunafikan
39  Tidak mendapat hidayah bersamaan dengan itu tuli, bisu dan buta terhadap kebeneran. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah beriman 
kemudian kafir.
40  Yakni dalam keraguan, kekafiran dan kenifakan
41  Rasa takut yang menggetarkan hati karena kondisi orang munafik dalam rasa takut dan gentar.
42  Iman yang menyinari hati orang munafik pada suatu waktu akan tetapi peringatan tidak memberi manfaat mereka karena Allah dengan 
kekuasaan dan kehendak-Nya meliputi mereka.
43  Maliputi maksudnya membinasakan orang-orang kafir semakna dengan surat Yusuf ayat 66, Al-Kahfi ayat 42 dab Yunus 22. (Adhwaul 
Bayan, Asy-Syinqithi)
44  Karena kuatnya cahaya kebenaran dan iman dan kelemahan mata hati dan tidak ada kekokohan iman mereka.
45  Yakni tiap kali keimanan menyinari hati, mereka bersenang-senang dengannya dan mengikutinya. Terkadang keraguan mengganggu 
mereka lalu menggelapkan hati sehingga mereka kebingungan dalam beragama.
46  Yakni mereka mengetahui dan berbicara tentang kebenaran dan menganggap istiqomah di atasnya, bila mereka kembali kafir mereka 
kebingungan.
47  Karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya.
48  Ia berkuasa untuk mengampuni dan memurkai hambaNya.
49  Hujan pada waktunya ketika manusia membutuhkannya dan mengeluarkan untuk mereka bermacam-macam tumbuhan dan buah-
buahan.
50  Dan hewan-hewan.
51  Yakni dengan berbuat syririk kecil missal ini kehendak Allah dan kehendak kamu atau kalau tidak ada anjing rumah saya sudah kecurian, 
dan berbuat syirik besar missal berdoa kepada selain Allah.
52  Yang berbau busuk.
53  Untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang semisal mereka. Al-Qur`an adalah mukjizat tak ada seorang pun yang dapat menandinginya 
baik ayat yang panjang maupun yang pendek.
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Juz 1 2. Al-Baqarah

Kondisi Wali-wali Allah dan Orang-orang yang 
Berbahagia dari Orang-orang yang Beriman 
Kepada Rasul-rasul
25. Dan sampaikanlah kepada orang-orang beriman 
dan beramal shalih bahwa bagi mereka disediakan 

surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. 
Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam 
surga itu mereka mengatakan: “Inilah yang pernah 
diberikan kepada kami sebelumnya54”. Mereka diberi 
buah-buahan yang serupa55 dan mendapatkan istri-
istri yang suci56 dan mereka kekal di dalamnya.57

26. Sesungguhnya Allah tidak malu58 membuat 
perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah 
daripada itu.59 Adapun orang-orang beriman mereka 
yakin bahwa perumpaan itu benar dari Rabb mereka. 
Adapun orang-orang kafir berkata: ”Apakah maksud 
Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?!”. Dengan 
perumpamaan itu banyak orang disesatkan60 Allah 
dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang 
diberi-Nya petunjuk61 dan tidak ada yang disesatkan-
Nya kecuali orang-orang yang fasik.62

27. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian 
Allah63 setelah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa 
yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya64 
serta membuat kerusakan65 di muka bumi. Mereka 
itulah orang-orang yang rugi (kafir).66

Allah Berhujjah atas Wujud dan Kekuasaan-
Nya
28. Mengapa kamu mengingkari wujud Allah dan 
menyembah selain-Nya padahal kamu tadinya tidak 
ada67 lalu Allah menghidupkan kamu68, kemudian kamu 
dimatikan lalu Ia menghidupkan kamu69, kemudian 
kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, 
kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan?
29. Dialah yang menjadikan segala apa yang di bumi 
untuk kamu dan Ia kemudian berkehendak70 menuju 
langit lalu dijadikan-Nya tujuh lapis dan Ia Maha 
Mengetahui71 atas segala sesuatu.
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54.   Maksud ‘sebelumnya’ masih diperselisihkan ulama apakah di dunia atau di surga yaitu setiap kali mereka diberi makanan sebelumnya 
maka makanan setelahnya serupa dengan makanan sebelumnya.
55.   Serupa bentuk dan warna tapi berbeda rasanya
56.   Yakni tidak dosa, haidh, kencing, berak, nifas, meludah, mani dan madzi.
57.   Kekekalan di dalam surga termasuk kesempurnaan nikmat surga.
58.   Tidak malu artinya tidak enggan atau tidak takut membuat perumpamaan baik yang besar dan yang kecil.
59.   Bahasa Arab famaa fauqaha bisa berarti yang lebih besar atau yang lebih kecil.
60.   Yakni orang-orang munafik.
61.   Yakni orang-orang beriman.
62.   Fasik secara bahasa berarti keluar dari ketaatan. Fasik meliputi kafir dan maksiat. Kefasikan kafir lebih jelek. Yang dimaksud fasik dalam 
ayat ini adalah orang-orang kafir dengan dalil ayat selanjutnya.
63.   Yaitu wasiat Allah kepada hamba-Nya, perintah untuk taat kepada-Nya, larangan yang harus dihindari dalam kitab-kitab-Nya dan ajaran 
rasul-rasul-Nya. Melanggar perjanjian itu ialah dengan tidak mengamalkannya. Atau bermakna perjanjian yang Allah ambil sejak anak-anak 
Adam di dalam tulang sulbi Adam, ”Bukankah Aku sesembahanmu dan penciptamu?” Mereka menjawab: ”Ya’. Sedangkan mereka melanggarnya 
dengan tidak mengamalkan perjanjian itu.
64.   Yaitu silaturrahim dan kerabat dekat serta apa yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya.
65.   Dengan kekafiran dan kemaksiatan.
66.   Bila dihubungkan dengan orang-orang kafir maka bermakna kafir dan bila dihubungkan dengan orang-orang beriman maka bermakna 
dosa. Khasir dalam ayat ini bermakna kafir.
67.   Yaitu ketika kamu masih di dalam rahim.
68.   Kemudian Allah ciptakan kamu dari rahim kemudian kamu dimatikan.
69.   Yakni kemudian kamu dibangkitkan dari alam kubur.
70.   Istiwa di sini bermakna berkehendak dan menghadap karena diikuti oleh huruf ila, istiwa ‘ala berarti meninggi dan istawa berarti 
dewasa.
71.   Ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
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Juz 12. Al-Baqarah
Karunia Allah Pada Anak Adam Dengan 
Menyebutkan Mereka di Langit ke Tujuh di Hadapan 
Malaikat-malaikat Sebelum Mereka Dicipta
30. Dan ingatlah (hai Muhammad) ketika Rabbmu 
berfirman kepada malaikat-malaikat: ”Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah72 di muka bumi”. 
Mereka berkata: ”Mengapa Engkau hendak menjadikan 
mereka khalifah di muka bumi itu, orang-orang yang akan 
membuat kerusakan dan menumpahkan darah, bukankah 
kami yang lebih pantas menjadi khalifah karena kami 
mahluk yang senantiasa bertasbih dengan memuji dan 
mensucikan-Mu?”73 Allah berfirman: ”Sesungguhnya 
Aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui”.74

Kemuliaan Adam Atas Malaikat75

31. Dan Ia mengajarkan kepada Adam nama-nama yang 
ada ketika itu76 kemudian mengemukakannya kepada 
para malaikat, lalu Ia berfirman: ”Sebutkanlah nama 
benda-benda itu jika kamu orang-orang yang benar77!”.
32. Malaikat-malaikat berkata: ”Maha Suci Engkau, 
tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang 
telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.78

33. Allah berfirman: ”Hai Adam, beritahukanlah kepada 
mereka nama-nama itu”. Maka setelah diberitahukannya 
nama-nama itu, Allah berfirman: ”Bukankah sudah Aku 
katakan kepadamu bahwa Aku mengetahui rahasia-
rahasia langit-langit dan bumi dan mengetahui apa yang 
kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan”.
34. Dan ingatlah ketika Kami berkata kepada para 
malaikat,”Sujudlah79 kamu kepada Adam”, maka sujudlah 
mereka kepada Adam kecuali Iblis ia enggan dan takabur80 
dan adalah ia termasuk orang-orang kafir”.81

35. Dan Kami berkata: ”Hai Adam tinggallah kamu dan 
istrimu di dalam surga82, makanlah makanannya yang 
enak, menyenangkan dan banyak di mana kamu sukai dan 
jangan kamu dekati pohon ini83 yang dapat menyebabkan 
kamu termasuk orang-orang zhalim.
36. Lalu keduanya digelincirkan oleh syetan84 dari 

surga dan dikeluarkan dari keadaan semula85 dan kami 
berfirman,”Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi 
musuh bagi yang lain86 dan bagi kamu ada tempat 
menetap, (rizki dan ajal) dan kesenangan hidup di bumi 
sampai waktu yang ditentukan”.87

37. Kemudian Adam menerima dan mengambil beberapa 
kalimat88, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya 
Allah Maha Menerima taubat89 dan Maha Penyayang”.
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72.   Yakni suatu kaum yang saling menggantikan, satu masa ke masa lain dan satu generasi ke generasi lain.
73.   Ucapan malaikat ini bukan timbul dari rasa hasad pada manusia karena malaikat adalah makhluk yang tidak meminta sesuatu apa pun yang 
tidak diijinkan Allah. Pertanyaan ini bermakna minta keterangan dan pengetahuan tentang hikmahnya.
74.   Yakni: Aku lebih mengetahui kemaslahatan dalam penciptaan makhluk ini daripada kerusakan yang kalian sebutkan. Aku akan menjadikan di 
antara mereka para nabi, syuhada, shalihin, ahli ibadah, wali-wali, ahli zuhud, ulama, orang-orang baik, ahli khusyu, saling mencintai karena Allah dan 
mengikuti para rasul-Nya.
75.   Disebabkan Allah memberikan pengetahuan khusus kepadanya. Hal terjadi sebelum Allah memerintahkan malaikat sujud kepadanya.
76.   Yaitu semua nama segala sesuatu baik dzat, sifat dan perbuatannyai.
77.   Yakni Aku tidak akan mencipta makhluk kecuali jika kamu lebih mengetahui dari pada makhluk itu (manusia) maka beritahukan nama-nama 
itu jika kamu orang-orang yang benar. Atau jika kamu mengetahui bahwa Aku tidak akan menjadikan khalifah di bumi orang yang akan merusak maka 
beritahukan nama-nama itu.
78.   Ia Maha Mengetahui atas segala sesuatu dan bijaksana (hakim) dalam penciptaan, perintah, dan pengajaran yang Ia kehendaki. Bagi-Nya 
hikmah dan keadilan yang sempurna. 
79.   Pada dasarnya sujud kepada manusia dilarang akan tetapi terkadang diperbolehkan pada sebagian syariat untuk penghormatan dan pemuliaan 
sesuai dengan kemaslahatan. Ayat ini menunjukkan kemuliaan Adam yang Allah sebutkan kepada anak cucunya.
80.   Iblis hasad (dengki) atas karunia Allah kepada Adam lalu ia menyombongkan diri tidak mau sujud.
81.   Abul Aliah seorang tabiin berkata: Yakni ia temasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah.
82.   Yakni surga yang di langit bukan yang di bumi. Dan ini adalah kabar tentang karunia Allah kepada Adam setelah malaikat diperintah sujud 
kepadanya.
83.   Perintah ini merupakan ujian dari Allah. Yang dimaksudkan adalah pohon yang ada di surga dan tidak kita ketahui pohon apa karena Allah tidak 
memberikan keterangan tentang nama pohonnya.
84.   Setelah memakan buah pohon itu.
85.   Yakni dari kenikmatan surga. Menurut Ibnu Abbas c Adam dan Hawa tinggal di surga hanya selama antara ashar sampai maghrib.
86.   Yakni Adam dan anak keturunannya menjadi musuh Iblis. (As-Sa`di)
87.   Kemudian kiamat.
88.   Yakni kalimat pengakuan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah untuk bertaubat yang disebutkan dalam surat Al-Araf ayat 23. (Ibnu 
‘Utsaimin)
89.   Menerima taubat bagi orang yang bertaubat.
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Juz 1 2. Al-Baqarah

Berita Dari Allah Bahwa Akan Diutus Para Rasul dan 
Turun Kitab-kitab Kepada Anak Adam Setelah Adam dan 
Hawa Diturunkan Dari Surga.
38. Kami berfirman: ”Turunlah kamu (Adam dan Hawa) 
semua dari surga. Kemudian jika petunjuk-Ku datang kepadamu, 
maka barangsiapa mengikuti petunjukKu90 niscaya tidak ada 
kekhawatiran terhadap perkara yang akan datang dan mereka 
tidak bersedih hati terhadap perkara duniawi yang terluput dari 
mereka”.
39. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami dengan menentang, mereka itu 
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perintah dan Dorongan Allah Kepada Bani Israil Agar 
Masuk Islam dan Mengikuti Muhammad n Dengan 
Menyebutkan Keutamaan Ayah Mereka, Ya’qub91

40. Allah berfirman: ”Hai Bani Israil92 ingatlah akan nikmat-
Ku kepadamu93 dan penuhilah janji-Ku94 niscaya Aku penuhi 
janjimu kepadamu95 dan hanya kepada-Ku lah kamu takut96.
41. Dan berimanlah kamu kepada Al-Qur`an yang telah 
Aku turunkan, yang membenarkan (Taurat dan Injil) yang ada 
padamu, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir 
kepadanya (Al-Qur`an atau Muhammad n dan janganlah 
kamu mengganti iman dengan ayat-ayat Kami dan pembenaran 
terhadap rasul Kami dengan harga yang rendah (dunia dan 
kesenangannya). Dan hanya kepada-Ku lah kamu harus 
bertakwa.97

Larangan Mencampuradukkan Kebenaran dengan 
Kebatilan atau Menyembunyikan Kebenaran dan 
Menampakkan Kebatilan.
42. Janganlah kamu campuradukkan antara hak dengan yang 
batil98 dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu 
mengetahuinya99.
43. Dirikanlah shalat,100 bayarlah zakat kepada (Muhammad  
Rasulullah n dan shalatlah bersama-sama (orang-orang yang 
ruku’) umat Muhammad n.101

Celaan Allah Atas Orang Yang Memerintahkan Kebaikan 
Tetapi Tidak Melakukannya dan Peringatan Akan 
Kesalahan Mereka 
44. Mengapa kamu (ahli kitab) memerintah orang lain 
mengerjakan al-birr102 sedang kamu sendiri menimggalkan 
dirimu103 padahal kamu membaca al-kitab (Taurat)104 
maka tidakkah kamu memahami (mengetahui kesesatan dan 
kesalahanmu)?
Perintah Minta Pertolongan Untuk Mendapatkan Kebaikan 
Dunia dan Akhirat Melalui Sabar dan Shalat.  
45. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran105 dan 
shalat106 dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat 
kecuali bagi orang-orang yang taat kepada Allah107.
46. Yaitu orang-orang yang meyakini108 bahwa mereka akan 
bertemu Allah dan segala urusan mereka akan kembali kepada-
Nya.109

47. Hai Bani Israil ingatlah akan nikmat-Ku110 kepadamu dan 
ingat pula bahwa Aku telah melebihkan kamu atas segala umat 
(pada jaman mereka).
Peringatan Terhadap Siksa Neraka
48. Dan hati-hatilah terhadap siksa hari kiamat yang pada hari 
itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit dan 
begitu pula tidak diterima syafaat111 dan tebusan112 daripadanya 
dan tidaklah mereka ditolong113.
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90.   Menerima kitab-kitab dan para rasul.
91.   Maknanya, ”Hai anak-anak hamba yang shalih dan taat, jadilah kalian seperti ayahmu dalam mengikuti kebenaran”.
92.   Israil adalah Nabi Ya`qub berdasarkan pengakuan Yahudi dan disetujui Rasulullah n yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud Thayalisi dan Ahmad 
dari hadits Ibni Abbas dengan sanad shahih
93.   Seperti dipancarkan air dari batu, turunnya manna dan salwa, keselamatan dari perbudakan Fir`aun, dijadikan para nabi dari kalangan mereka dan 
diturunkan kitab-kitab kepada mereka.
94.   Yakni janji yang telah Allah ambil dari mereka berupa keharusan mengikuti Muhammad n (Ibnu Katsir). Termasuk janji itu adalah perintah menegakkan 
shalat, membayar zakat, beriman dan menolong rasul- rasul dan membelanjakan harta di jalan Allah. (Lihat surat Al-Maidah: 12, Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi) 
95.   Dengan menghilangkan keberatan-keberatan dan kesusahan-kesusahan yang dahulu kamu alami dengan sebab dosa mereka.
96.   Takutlah akan kemurkaanKu seperti dirubah wajah menjadi wajah kera.
97.   Takwa adalah taat kepada Allah dengan mengharap rahmat-Nya di atas cahaya ilmu dan meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya ilmu karena takut akan 
siksaNya. (Ibnu Katsir dari Thalaq bin Habib).
98.   Juga dilarang mencampur kedustaan dengan kejujuran, mencampurkan antara agama Nasrani dan Yahudi dengan Islam karena agama selain Islam 
adalah agama bid’ah.
99.   Atau bermakna kamu tahu bahwa menyembunyikan kebenaran itu berakibat madharat yang besar seperti kesesatan yang mengantarkan manusia ke 
neraka.
100.   Shalat bersama Rasulullah n 
101.   Ada Ulama yang berdalil dengan ayat ini atas wajibnya shalat lima waktu dengan berjama’ah. 
102.   Albirru adalah kumpulan segala kebaikan.
103.   Yakni tidak mengerjakan apa yang mereka perintahkan.
104.   Sedangkan kamu orang alim. (Syaukani, Fathul Qadir)
105.   Sabar terhadap musibah, ketaatan dan kemaksiatan dengan berhenti darinya. (Syaujany, Fathul Qadir).
106.   Keduanya membantu menurunkan rahmat Allah.
107.   Juga bermakna orang yang rendah hati dan takut kepada Allah.
108.   Atau mengetahui.
109.   Allah akan mengadili mereka dengan adil. Ketika mereka meyakini adanya hari kebangkitan dan balasan maka mudah bagi mereka melakukan ketaatan 
dan meninggalkan kemungkaran.
110.   Di antara nikmat-Nya kepada mereka: pengutusan para rasul, diturunkannya kitab-kitab dan lain-lain.
111.   Maksudnya syafaat dari orang-orang kafir tidak diterima.
112.   Tebusan sepenuh langit dan bumi sekalipun tidak diterima dari orang-orang kafir.
113.   Tidak ditolong dari murka Allah.
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Juz 12. Al-Baqarah
49. Ingatlah hai bani Israil, ketika Kami 
menyelematkan kamu dari Fir’aun dan anak 
buahnya, dengan menjadikan kamu pengikut 
Musa, mereka menimpakan siksaan kepadamu 
yang jelek, menyembelih anak-anak lelakimu dan 
membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. 
Dan pada yang demikian114 itu terdapat nikmat 
(bala’) yang besar dari Rabbmu.
50. Dan ingatlah ketika Kami belah laut 
untukmu lalu Kami selamatkan kamu dan Kami 
tenggelamkan Fir’aun dan pengikut-pengikutnya 
sedangkan kamu melihatnya.
51. Ingatlah (akan pemaafan Allah atas 
penyembahan berhala olehmu) ketika Kami 
berjanji kepada Musa empat puluh hari lalu kamu 
menjadikan berhala dari emas yang dibuat oleh 
Samiri (‘Ijl) sepeninggalnya di tempat perjanjian 
dengan Allah sedangkan kamu orang-orang 
zhalim.
52. Kemudian sesudah itu Kami maafkan 
kesalahanmu agar kamu bersyukur.
53. Dan ingatlah ketika Kami memberikan Al-
Kitab (At-Taurat) kepada Musa dan keterangan 
yang membedakan antara hak dan batil agar kamu 
mendapat petunjuk.115

54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada 
kaumnya: ”Hai kaumku sesungguhnya kamu 
telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu 
telah menjadikan ‘Ijl itu sesembahan selain Allah, 
maka bertaubatlah kepada penciptamu yang telah 
menjadikanmu dan bunuhlah dirimu. Hal itu lebih 
baik bagimu di sisi Rabbmu, maka Allah menerima 
taubatmu. Sungguh Ia Maha Menerima Taubat lagi 
Penyayang.”
55. Dan ingatlah ketika kamu berkata: ”Hai Musa 
kami tidak aka beriman kepadamu sebelum kami 
melihat Allah dengan mata sendiri”, karena itu 
kamu disambar api116 sedang kamu melihatnya.

56. Setelah itu Kami membangkitkan kamu 
setelah mati agar kamu bersyukur.
57. Dan Kami menaungi kamu dengan awan 
putih (yang menghalangi terik matahari) dan Kami 
menurunkan kepadamu manna117 dan salwa 
(sejenis burung). Makanlah118 dari makanan yang 
baik-baik yang Kami berikan kepadamu. Dan 
tidaklah mereka menganiaya Kami akan tetapi 
mereka yang menganiaya diri mereka.119
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114.   Keselamatan dari siksa Fir’aun.
115.   Terjadi setelah menyeberang laut Merah.
116.   Atau suara keras sehingga (Ibnu Katsir dan As-Sa’di)
117.   Al-Manna adalah kenikmatan-kenikmatan berupa makanan, minuman dan lain-lain yang diperoleh tanpa dengan bersusah payah.
118.   Perintah yang bersifat arahan dan bimbingan.
119.   Kami memerintahkan mereka makan dari rizki yang Kami berikan dan agar mereka beribadah akan tetapi mereka menyelisihi perintah 
dan ingkar. Padahal mereka telah menyaksikan banyak mukjizat. Maka dari sini diketahui kelebihan/keutamaan sahabat Muhammad Rasulullah 
n atas sahabat para nabi yang lain. Mereka mampu bersabar, kokoh hati dan tidak membandel dalam keadaan safar perang yang sangat berat 
dan kekurangan bekal akan tetapi mereka tidak meminta keanehan-keanehan dari Rasulullah n yang sebenarnya beliau mampu.
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Celaan Allah Atas Bany Israil Yang Enggan 
Berjihad dan Masuk ke Baitul Maqdis120

58. Dan ingatlah ketika Kami berkata: ”Masuklah 
kamu ke negeri itu (Baitul Maqdis) dan makanlah 
dari hasil buminya yang banyak lagi enak di 
mana yang kamu sukai dan masuklah dari pintu 
gerbangnya sambil sujud syukur kepada Allah 

dan katakanlah: ‘Bebaskanlah Kami dari dosa-
dosa’, niscaya Kami mengampuni kesalahan-
kesalahanmu dan kelak Kami akan menambah 
ampunan kepada orang-orang yang berbuat 
baik.121”
59. Lalu orang-orang yang zhalim itu mengganti 
perintah dengan mengerjakan yang tidak 
diperintahkan kepada mereka.122 Sebab itu 
Kami menimpakan siksa dari langit atas orang-
orang yang zhalim itu karena mereka menyelisihi 
perintah Allah (berbuat kefasikan).
60. Ingatlah ketika Musa meminta air untuk 
kaumnya lalu Kami berfirman: ”Pukullah batu 
itu dengan tongkatmu.” Lalu memancarlah 
daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-
tiap suku telah mengetahui tempat minumnya 
masing-asing, makan dan minumlah rizki yang 
diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di 
muka bumi dengan berbuat kerusakan.123

61. Ingatlah ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami 
tidak bisa bersabar dengan satu124 makanan saja. 
Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu 
agar Ia mengeluarkan untuk kami dari tanaman 
yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, 
ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya 
dan bawang merahnya.” Musa menjawab dengan 
marah: ”Mengapa kamu mengambil sesuatu yang 
rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Pergilah 
kamu ke suatu kota pasti kamu memperoleh apa 
yang kamu minta125.” Lalu mereka selalu ditimpa 
kenistaan dan kehinaan di mana mereka berada 
serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal 
itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-
ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan 
yang benar. Demikian itu terjadi126 karena mereka 
selalu melakukan larangan dan melampaui batas.
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120.   Setelah keluar dari Mesir menemani Musa.
121.   Mereka diperintahkan tunduk kepada Allah ketika mendapatkan kemenangan dengan ucapan dan perbuatan, mengakui dosa-dosa, minta 
ampunan dan bersyukur.
122.   Mereka mengganti perintah Allah untuk tunduk taat masuk kota itu dengan sujud lalu mereka masuk dengan menengadahkan kepala, 
berdesakan dan memperolok ucapan minta ampun (hithah) dengan biji gandum (sya’ir).
123.   Yakni janganlah kamu balas kenikmatan Allah dengan kemaksiatan nanti kenikmatan itu akan dicabut-Nya.
124.   Dikatakan satu makanan padahal ada manna dan salwa karena keduanya tidak berubah dan berganti tiap hari.
125.   Yakni apa yang mereka minta mudah dicari di mana saja tidak perlu memintakan kepada Allah dan permintaan mereka hanyalah 
kesombongan dan kejelekan yang tidak perlu dipenuhi.
126.   Ini adalah sebab kedua sehingga mereka dihinakan.

                                ٩                                                                                        9



Juz 12. Al-Baqarah
Balasan Yang Sempurna Bagi Orang-orang 
yang Beramal Shalih 
62. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-
orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang 
Shabiin127, siapa di antara mereka yang benar-benar 
beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal 
shalih maka mereka akan menerima pahala dari Rabb 
mereka. Tidak ada kehawatiran128 terhadap mereka 
dan mereka tidak bersedih hati129.

Allah Mengambil Perjanjian Iman dan Tauhid 
Kepada Bani Israil
63. Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji130 dari 
kamu dan Kami angkatkan gunung Thursina di atasmu 
seraya Kami berfirman: ”Pegang teguhlah apa yang 
kami berikan kepadamu, bila tidak maka Kami akan 
menjatuhkan gunung itu kepadamu, dan bacalah serta 
amalkanlah selalu apa yang ada di dalamnya (Taurat) 
agar kamu bertakwa”.
64. Kemudian kamu berpaling setelah adanya 
perjanjian itu. Kalau tidak ada karunia Allah dan 
rahmatNya131 atasmu niscaya kamu tergolong orang-
orang yang rugi di dunia dan akhirat132.
65. Dan sesungguhnya kamu, hai orang-orang 
Yahudi, telah mengetahui orang-orang yang 
melanggar di antaramu133 pada hari sabtu, lalu Kami 
berfirman kepada mereka: “Jadilah kamu kera-kera 
yang hina”.134

66. Maka Kami siksa penduduk desa itu sebagai ibrah 
bagi penduduk desa-desa sekitarnya dan menjadi 
pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.135

 
 Kisah Musa dan Keanehan Sapi
67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya 
(Bani Israil): ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyembelih seekor sapi”. Mereka berkata: ”Apakah 
kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?” Musa 
menjawab: ”Aku berlindung kepada Allah sekiranya 
aku menjadi orang-orang yang jahil.”
68. (Allah mengabarkan tentang sikap memberat-
beratkan diri Bani Israil.) Mereka berkata: 
”Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk Kami agar 

Ia menerangkan kepada Kami sapi apa itu dan apa 
sifatnya.” Musa menjawab: ”Sesungguhnya sapi itu 
adalah sapi yang tidak tua dan tidak kecil (muda), 
pertengahan antara itu, maka kerjakan apa yang 
diperintahkan kepadamu.”
69. Mereka menjawab: ”Mohonkanlah kepada 
Rabbmu untuk Kami agar Ia menerangkan kepada 
Kami warnanya.” Musa menjawab: ”Sungguh Allah 
berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang sangat 
kuning warnanya, lagi membuat ta’jub orang-orang 
yang memandangnya.”
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127.   Kaum yang bukan Yahudi, Nasrani, Majusi maupun musyrik. Mereka adalah kaum yang masih berada pada fitrah (mencintai Islam) dan 
tidak punya agama.
128.   Terhadap masa akan datang.
129.   Tidak merasa sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan.
130.   Janji iman, tauhid dan mengikuti para rasul.
131.   Maksudnya penerimaan taubat dari Allah, pengutusan para nabi dan rasul pada kalian.
132.   Disebabkan kamu membatalkan perjanjian itu.
133.   Penduduk satu desa yang melanggar larangan Allah menjaring ikan pada hari sabtu. Mereka memasang jala dan tali sebelum hari 
sabtu yang mana pada hari sabtu ikan-ikan banyak bekumpul dan masuk ke dalam jala. Pada sabtu malamnya mereka mangambil jala. Tatkala 
sedang mengambil ikan tiba-tiba Allah merubah wajah mereka menjadi kera, hewan yang paling mirip dengan manusia. Siksa ini sesui dengan 
perbuatan mereka yang menyamarkan perbuatan batil dengan kebenaran. Kisah selengkapnya disebutkan dalam surat alA’raf.
134. 
135.   Hati-hatilah hai orang-orang yang bertakwa dari perbuatan mereka agar kamu tidak tertimpa oleh bencana yang menimpa mereka.
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70. Mereka berkata: ”Mohonkanlah kepada Rabbmu 
untuk Kami agar Ia menerangkan kepada Kami 
apa hakikat sapi itu, karena sesungguhnya sapi itu 
masih samar bagi Kami136 dan sesungguhnya Kami 
insya Allah137 akan mendapat petunjuk (untuk 
mengenalinya).”
71. Musa berkata: ”Sesungguhnya Allah berfirman, 
bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai 

untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi 
tanaman, tidak pernah dipakai untuk pekerjaan apa 
pun dan dimuliakan, tidak cacat dan tidak ada warna 
selainnya.” Mereka berkata: ”Sekarang baru kamu 
menerangkan hakikat sapi itu.” Kemudian mereka 
menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak 
melaksanakan perintah.138

72. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang 
manusia lalu kamu saling berselisih tentang itu. Dan 
Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kamu 
sembunyikan.
73. Lalu Kami berfirman: ”Pukullah mayat itu dengan 
sebagian anggota139 sapi itu.” Demikianlah Allah 
menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, 
setelah mereka memukulkannya, dan memperlihatkan 
kepadamu tanda-tanda kekuasaanNya agar kamu 
mengerti.
74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras 
bahkan lebih keras lagi140. Padahal di antara batu itu 
sungguh ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya 
dan di antaranya ada yang terbelah lalu keluarlah mata 
air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang 
meluncur karena takut kepada Allah141. Dan Allah 
sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
75. Apakah kamu hai orang-orang beriman masih 
mengharapkan mereka (Yahudy)142 akan mentaati 
kamu padahal segolongan dari mereka yang sesat 
itu mendengar firman Allah (At-Taurat) lalu mereka 
menyimpangkannya143 setelah mereka memahaminya 
sedang mereka mengetahui bahwa mereka salah.
76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-
orang beriman mereka berkata: ”Kamipun beriman.”144 
Tetapi bila mereka berada pada sesama mereka, lalu 
mereka berkata: ”Apakah kamu menceritakan kepada 
mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu 
supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan 
hujjahmu di hadapan Rabbmu, lalu mengakui bahwa 
Muhammad itu nabi, tidakkah kamu mengerti?”
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136.   Disebabkan banyaknya sapi.
137.   Seandainya mereka tidak mengucapkan insya Allah niscaya mereka tidak akan menemukan sapi itu.
138.   Semula mereka tidak mau melaksanakan perintah, mereka hanya menginginkan memberat-beratkan diri.
139.   Tidak ada faidah penyebutan anggota tubuh sapi yang mana baik bagi kehidupan dunia dan akhirat sehingga Allah tidak mengabarkannya. 
Yang pasti telah terjadi mukjizat dan keanehan. Ada lima ayat dalam surat Al-Baqarah yang mengabarkan tentang kekuasaan Allah menghidupkan 
orang yang telah mati. Pertama: kisah ini. Kedua: ribuan orang yang lari karena takut mati. Ketiga: kisah orang yang melewati sebuah desa yang 
telah hancur lalu Allah matikan dia kemudian menghidupkannya. Keempat :kisah Ibrahim dan empat burung. Kelima: Allah menyuburkan tanah 
yang telah menjadi debu.
140.   Setelah berlalu masa yang panjang dan melihat mukjizat-mukjizat, hati bani Israil keras karena jauh dari nasihat.
141.   Allah yang mencipta batu dengan sifat demikian secara hakikat dan bukan majaz (kiasan).
142.   Yang telah menyaksikan ayat-ayat Allah kemudian hati mereka keras.
143.   Merubah yang halal menjadi haram, benar menjadi kebatilan.
144.   Mereka berkata kepada orang-orang beriman: “Temanmu itu rasul khusus untuk kalian.” Tapi bila bertemu dengan sesama mereka, 
mereka berkata: ”Kamu jangan mengatakan yang demikian kepada orang-orang Arab karena kalian dahulu meminta pertolongan dengan 
Muhammad untuk melawan orang-orang musyrik.”

                                ١١                                                                                        11



Juz 12. Al-Baqarah
77. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah 
mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan145 
dan apa yang mereka nyatakan?”146

78. Dan di antara ahli kitab ada yang tidak bisa 
menulis, tidak mengetahui isi Al-Kitab kecuali hanya 
mengatakan dengan dusta atau angan-angan dan 
mereka menyangka salah kepada Allah.
79. Maka kebinasaan bagi mereka (Yahudi)147 
yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri 
kemudian mereka mengatakan: ”Ini dari Allah”, 
dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang 
sedikit dari kesenangan dunia dengan perbuatan itu. 
Maka kebinasaan buat mereka akibat dari apa yang 
ditulis oleh tangan mereka sendiri dan kebinasaan bagi 
mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan (mereka 
memakan harta manusia dengan cara batil).
80. (Allah megabarkan bahwa Yahudi tidak disiksa 
kecuali beberapa hari saja.) Berkatalah Yahudi: ”Kami 
sekali-kali tidak disentuh neraka kecuali beberapa hari 
saja.” (Kemudian Allah membantah mereka.) Katanlah: 
”Sudahkah kamu menerima janji dari Allah akan hal 
itu,148 dan Allah tidak akan memungkuri janji-Nya. 
Bahkan kamu hanya mengatakan kedustaan terhadap 
Allah, apa yang tidak kamu ketahui.”
81. Allah berfirman: ”Urusannya bukan seperti yang 
kamu inginkan dan angankan, akan tetapi barangsiapa 
banyak berbuat dosa besar sampai ia tidak punya 
kebaikan dan ia telah diliputi oleh dosa besar dan 
kesyirikannya maka mereka itulah penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya.”
82. Dan orang-orang beriman dan beramal shalih 
mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di 
dalamnya.

Yahudi Ingkar Terhadap Perintah, Larangan dan 
Janji Allah
83. Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian 
dari Bani Israil, yaitu: janganlah kamu menyembah 

selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak,149 
kaum kerabat150, anak-anak yatim151 dan orang-
orang miskin152 dan ucapkanlah kepada manusia 
perkataan yang baik,153 dirikanlah shalat dan 
tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak menunaikan 
janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan 
kamu selalu berpaling.
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145.   Mereka menyembunyikan keingkaran terhadap Rasulullah n.
146.   Perkataan mereka: “Kami beriman”, waktu bertemu dengan sahabat Rasulullah n.
147.   Golongan Yahudi yang menyeru kepada kesesatan dengan kedustaan atas nama Allah dan memakan harta manusia dengan cara batil.
148.   Jika benar demikian maka Allah tidak menyelisihi janjiNya. Akan tetapi yang mereka katakan tidak akan terjadi.
149.   Bergaul dengan baik, merendahkan diri kepada keduanya, melaksanakan perintah mereka yang ma’ruf dan kewajiban-kewajiban yang 
Allah tetapkan.
150.   Berbuat baik dengan kerabat dengan silaturrahim dan menunaikan hajat sesuai dengan kemampuan. 
151.   Anak yang belum dewasa yang tidak memiliki ayah.
152.   Orang yang tidak dapat mencukupi nafkah diri sendiri dan keluarganya. (akan diterangkan dalam surat An-Nisa insya Allah)
153.   Ucapkanlah dengan perkataan yang lembut, termasuk perkataan yang baik adalah amar ma’ruf nahi munkar, sabar dan memaafkan.
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84. Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji dari 
kamu yaitu: kamu tidak akan saling membunuh, 
tidak saling mengusir dari kampung halamanmu 
kemudian kamu berikrar akan memenuhinya 
sedang kamu mempersaksikannya.
85. Kemudian kamu hai Bani Israil, saling 
membunuh dan mengusir sebagian dari kamu, 
kamu bantu membantu dengan mereka154 dalam 

berbuat dosa dan permusuhan, jika mereka 
datang kepadamu sebagai tawanan kamu tebus 
mereka padahal mengusir mereka juga terlarang 
bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian 
kitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang 
lainnya?155 Tidaklah balasan bagi orang-orang 
yang berbuat demikian kecuali kehinaan dalam 
kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka 
dikembalikan kepada siksa yang pedih. Dan Allah 
tidaklah lengah dari apa yang kamu perbuat.
86. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan 
dunia dengan kehidupan akhirat maka tidak 
diringankan siksa sesaat pun atas mereka dan 
mereka tidak akan ditolong.
 
Bani Israil Adalah orang-orang yang 
Menentang, Sombong dan Menyelisihi Para 
Nabi
87. Dan sesungguhnya Kami telah memberikan 
Al-Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah 
menyusulkannya dengan rasul-rasul berturut-
turut156 dan telah Kami berikan bukti-bukti 
kebenaran (mukjizat) kepada Isa dan Kami 
perkuat dengan Jibril. (Kemudian Allah mencela 
mereka): ”Apakah setiap yang datang kepadamu 
seorang rasul membawa suatu syariat yang tidak 
sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menolak 
dan menghinakannya. Lalu sekelompok rasul 
kamu dustakan157 dan sekelompok yang lain 
kamu bunuh?”158

88. Dan mereka berkata: “Hati kami tertutup 
(tidak bisa memahami semua ilmu agama)”. Tetapi 
sebenarnya Allah telah melaknat dan menjauhkan 
mereka dari semua kebaikan karena keingkaran 
mereka. Sedikit sekali mereka yang beriman.
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154.   Jika terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj (kedua suku Yahudi), bani Qainaqa’ membantu Khazraj, bani Nadhir dan Quraidha 
membantu suku Aus sampai mereka saling membunuh. Ketika perang selesai mereka menebus tawanan perang dalam rangka melaksanakan 
Taurat.
155.   Beriman sebagian dengan menebus tawanan perang dan mengingkarinya dengan saling membunuh.
156.   Diakhiri dengan Isa q.
157.   Seperti Muhammad n dan Isa q.
158.   Seperti Yahya dan Zakariya e.
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89. Dan setelah Al-Qur`an datang dari sisi 
Allah kepada Yahudi, yang membenarkan kitab 
Taurat yang ada pada mereka, padahal sebelum 
kedatangan rasul itu (Muhammad) mereka biasa 
meminta pertolongan dengan rasul yang akan 
datang itu untuk mendapat kemenangan atas 
orang-orang kafir, maka setelah rasul yang 
datang kepada mereka apa yang telah mereka 
ketahui (bukan dari golongan mereka)159, mereka 
lalu mengingkarinya. Maka la’nat Allah-lah atas 
orang-orang yang kafir itu.
90. Alangkah buruknya mereka (Yahudi) yang 
menjual dirinya sendiri dengan kekafiran160 
kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena 
dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya 
kepada hamba-hamba (selain dari Yahudi) yang 
dikehendaki-Nya. Karena itu mereka pantas 
mendapat murka di atas kemurkaan161. Dan 
orang-orang kafir itu mendapatkan siksaan yang 
menghinakan (di dunia dan akhirat)162.
91. Dan apabila dikatakan kepada mereka 
(Yahudi dan ahli kitab yang lainnya): “Berimanlah 
kepada Al-Qur`an yang diturunkan Allah kepada 
Muhammad.” Mereka berkata: “Kami cukup 
beriman kepada (Taurat dan Injil) yang diturunkan 
kepada kami.” Dan mereka ingkar terhadap (Al-
Qur`an) yang diturunkan sesudahnya, mereka 
mengetahui (bahwa Al-Qur`an) itu adalah yang 
hak, yang membenarkan apa yang ada pada 
mereka. Katakanlah: “(Jika pengakuanmu itu 
benar dan kamu mengetahui bahwa nabi-nabi itu 
benar,) Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-
nabi Allah jika kamu benar-benar orang-orang 
yang beriman?”163

92. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu 
membawa ayat-ayat yang jelas164 (bahwa ia 
seorang rasul dan tidak ada ilah yang hak selain 
Allah), kemudian kamu menjadikan patung ‘Ijl 
sebagai sesembahan selain Allah sesudah Musa 
pergi (ke gunung Thur untuk bermunajat kepada 
Allah). Sebenarnya kamu adalah orang-orang 
yang zhalim165.

93. (Allah menghitung kesalahan, penyelisihan 
perjanjian dengan Allah dan penentangan Bani 
Israil; Allah berfirman:) ” Dan ketika Kami 
mengambil perjanjian dari kamu dan Kami 
angkat bukit  Thur di atasmu: “Peganglah teguh-
teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan 
dengarkanlah166!” Mereka menjawab: “Kami 
mendengar tetapi tidak mentaati”. Dan telah 
diresapkan rasa cinta kepada `Ijl ke dalam hati 
mereka itu karena kekafirannya. Katakanlah: 
“Amat jahat  perbuatan yang telah diperintahkan 
imanmu167 kepadamu jika betul kamu beriman”.
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159.   Karena mereka hasad terhadap bangsa Arab padahal mereka mengetahui bahwa ia seorang rasul.
160.   Yakni mereka menukar kebenaran dengan kebatilan.
161.   Murka pertama: mereka menyia-nyiakan Taurat dan murka kedua: karena mereka mengingkari Muhammad n.
162.   Disebabkan mereka kafir dan hasad.
163.   Maka kamu membunuh nabi-nabi itu dengan zhalim, menentang dan sombong, kamu hanya mengikuti nafsu dan pikiran.
164.   Seperti angina topan, belalang, darah, tongkat, sinar yang memancar dari tangan, laut yang terbelah, naungan awan, manna dan salwa, 
memancarnya air dari batu dan lain-lain.
165.   Disebabkan perbuatanmu.
166.   Dengarlah dapat bermakna penuhilah perjanjian ini. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
167.   Yaitu kafir terhadap ayat-ayat Allah, menyelisihi para nabi dan Muhammad  n. Inilah dosa yang paling besar dan urusan yang paling 
jelek.
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94. Katakanlah (hai Muhammad, kepada orang-
orang Yahudi): “Jika kampung akhirat itu khusus 
untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, 
maka mintalah kematian, jika pengakuanmu itu 
memang benar.”168

95. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini 
kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-

kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan 
mereka, dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-
orang yang aniaya.169

96. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka 
(Yahudi) dan orang-orang musyrik, manusia yang 
paling rakus terhadap kehidupan dunia. Salah satu 
dari Yahudi ingin agar diberi umur seribu tahun, 
padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan 
menyelamatkannya daripada siksa.170 Allah Maha 
Mengetahui dan akan mengabarkan apa yang 
mereka kerjakan.
97. Katakanlah : “Barang siapa yang menjadi 
musuh Jibril, maka ketauilah Jibril itu telah 
menurunkan Al-Qur`an ke dalam hatimu dengan 
seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya 
dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi 
orang-orang yang beriman.
98. Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril 
dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah 
musuh orang-orang kafir.171

99. Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan 
kepadamu (Muhammad) ayat-ayat yang jelas 
(yang menunjukkan kenabianmu); dan tak ada 
yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang 
yang fasik.
100. Apakah setiap kali mereka mengikat 
janji, segolongan mereka melemparkannya (ke 
belakang punggung mereka)? Bahkan sebagian 
besar dari mereka tidak beriman.
101. Dan setelah seorang Rasul dari sisi 
Allah datang kepada mereka yang membenarkan 
apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-
orang yang diberi kitab (Yahudi) melemparkan 
kitab Allah (Taurat) ke belakang punggung, 
seolah-olah mereka tidak mengetahui.172
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168.   Yahudi menolak untuk meminta kematian kepada Allah karena mereka tahu jika mereka meminta kematian, mereka akan binasa dan 
akan jatuh miskin serta hina di akhirat.
169.   Mereka tidak menginginkan kematian karena mereka tahu bahwa tempat kembali mereka adalah neraka. Dunia adalah penjara bagi 
mukmin dan surga bagi kafir. Mereka menginginkan kalau diakhirkan kematiannya sedapat mungkin.
170.   Karena orang musyrik tidak mengharap hari kebangkitan sedangkan Yahudi mengetahui tempat kembalinya berupa kehinaan disebabkan 
mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya.
171.   Barangsiapa memusuhi salah seorang utusan Allah dari kalangan malaikat, maka seolah ia memusuhi seluruh malaikat, sebagaimana 
memusuhi salah seorang utusan Allah dari kalangan manusia, maka ia memusuhi seluruh rasul. Barang siapa memusuhi wali Allah maka ia 
memusuhi Allah dan barangsiapa memusuhi Allah maka Allah memusuhinya dan barangsiapa menjadi musuh Allah maka ia merugi di dunia dan 
akhirat.
172.   Yakni meninggalkannya seolah tidak mengerti isinya dan mereka malah mempelajari ilmu sihir.
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102. Dan Yahudi, setelah berpaling dari 
kitabullah, mengikuti apa yang dikabarkan dan 
dikatakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan 
Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir,173 akan 
tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir disebabkan 
mereka mengajarkan sihir174 kepada manusia di 
negeri Babil, Harut dan Marut (juga mengajarkan 
sihir kepada manusia. Allah tidak menurunkan sihir 
kepada dua malaikat175), sedang keduanya, Harut 
dan Marut tidak mengajarkan kepada seorang 
pun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami 
hanyalah cobaan, sebab itu janganlah kamu 
kafir.” Maka mereka mempelajari sihir dari 
Harut dan Marut176 itu apa yang dengannya 
mereka dapat menceraikan antara seorang suami 
dengan isterinya. Dan mereka itu tidak memberi 
mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, 
kecuali dengan kehendak Allah. Dan mereka 
mempelajari sesuatu yang memberi mudharat177 
kepada mereka dan tidak memberi manfaat. 
Sesungguhnya mereka, Yahudi telah mengetahui 
bahwa barangsiapa yang menukar (ketaatan 
kepada Rasulullah n dengan sihir itu), baginya 
tidak memperoleh keuntungan di akhirat. Dan 
amat jelek perbuatan mereka menjual dirinya 
dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
103. Sesungguhnya kalau mereka, Yahudi itu 
beriman kepada Muhammad n dan bertakwa 
(tidak mengerjakan sihir) tentunya pahala 
dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka 
mengetahui.
 
Larangan Menyerupai Orang-orang Kafir 
Dalam Hal Perkataan dan Perbuatan
104. Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu katakan: “Raa’ina”,178 tetapi 
katakanlah: “Unzhurna179”, dan dengarlah (apa 

yang diperintahkan dan diperingatkan kepadamu 

untuk meninggalkan perkataan itu).180 Dan bagi 
orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.
105. Orang-orang kafir dari Ahli Kitab 
dan orang-orang musyrik tidak menginginkan 
diturunkannya kebaikan apa saja kepadamu dari 
Rabbmu. Dan Allah mengkhususkan rahmatNya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah 
mempunyai karunia yang besar.181
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173.   Karena mereka menasabkan sihir kepada Sulaiman maka Sulaiman pada posisi kafir sehingga Allah bantah bahwa Sulaiman tidak 
kafir.
174.   Sihir adalah aktivitas untuk merubah kesukaan kepada ketidaksukaan, misal merubah suami menjadi tidak senang kepada istrinya atau 
merubah ketidaksukaan menjadi kesukaan dengan cara-cara syaitan missal pelet dan lainnya. (Al-Qaul Al-Mufid, Muhammad bin Abdul Wahhab 
Al-Wushaby, 55). Amalan ini termasuk pembatal keislaman seseorang.
175.   Yahudi menganggap Allah menurunkan sihir kepada Jibril dan Mikail, lalu Allah membantah mereka dengan ayat ini.
176.   Nama dua orang lelaki, tidak dijelaskan oleh dalil apakah mereka malaikat atau manusia, kita hanya beriman akan keberadaannya.
177.   Memberi mudharat bagi agama seperti kafir dan dosa besar.
178.   Maknanya: perhatikan ucapan kami dan jagalah pendengaranmu. Ucapan ini mengandung celaan dan penghinaan dari Yahudi sehingga 
syariat melarangnya. Yahudi suka memutar kata dengan tujuan menghinakan Rasulullah n dan sahabat. Bila mereka bermaksud mengatakan, 
dengarlah kami mereka katakan ra’ina.
179.   Artinya menghadap dan lihatlah kami.
180.   Dengarlah apa yang diperintahkan dan diperingatkan kepadamu. Maknanya taatilah larangan Allah untuk meninggalkan perkataan itu. 
Tujuannya Allah melarang orang-orang beriman meniru ucapan dan perbuatan orang-orang kafir khususnya yang menjadi syiar mereka. (Fathul 
Qadir, Syaukani)
181.   Allah menerangkan betapa kerasnya permusuhan orang-orang kafir, baik dari Yahudi maupun Nashara kepada orang-orang beriman, 
memperingatkan orang-orang beriman agar tidak meniru-niru mereka agar hilang rasa kecintaan kepada mereka dan menerangkan syariat-Nya 
yang sempurna.
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Allah Mengganti Ayat atau Hukum 
Sekehendak-Nya.
106. Ayat mana saja yang Kami nasakhkan,182 
atau Kami meninggalkannya, Kami datangkan 
yang lebih baik hukumnya daripadanya atau yang 
sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui 
bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu?
107. Tiadakah kamu mengetahui bahwa 
kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? 
Dan tidak ada selain Allah seorang pelindung 
maupun seorang penolong pun bagimu.183

Larangan Bertanya-tanya Masalah Kepada 
Rasulullah n Sebelum Terjadi
108. Apakah kamu (hai orang-orang 
beriman atau ahli kitab) menghendaki untuk 
meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil 
meminta kepada Musa pada jaman dahulu?184 
Dan barangsiapa yang menukar iman dengan 
kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari 
jalan yang lurus.185

Bahaya Jalan Hidup Ahli Kitab dan Peringatan 
Atas Permusuhan Mereka Terhadap orang-
orang beriman 
109. Sebahagian besar Ahli Kitab 
menginginkan agar mereka dapat mengembalikan 
kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, 
karena dengki dari diri mereka sendiri, setelah nyata 
bagi mereka kebenaran.186 Maka ma’afkanlah dan 
biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan 
(pertolongan dan kemenangan atas orang-orang 
beriman).187 Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu.
110. Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah 
zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan 
bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya 
di sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat 
apa-apa yang kamu kerjakan.188

Ketertipuan Yahudi dan Nasrani
111. Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) 
berkata: “Sekali-kali tidak akan masuk surga 
kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau 
Nasrani”. Itulah angan-angan batil mereka.189 
Katakanlah (hai Muhammad): “Tunjukkanlah 
hujjahmu jika kamu adalah orang yang benar.”
112.  (Bukan seperti yang kamu katakan,) 
bahkan barangsiapa yang mengikhlaskan amalnya 
untuk Allah semata dan muhsin (sesuai petunjuk 
Rasulullah n dalam beramal,)190 maka ia 
mendapat pahala di sisi Rabbnya dan tidak ada 
kekhawatiran (terhadap masa depan) dan tidak 
pula mereka bersedih hati (atas masa lalu yang 
mereka tinggalkan).
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182.   Yakni pemindahan atau peruban hukum atau ayat kepada hukum atau ayat lain.
183.   Allah mengabarkan bahwa Ia pemilik dan pencipta seluruh alam, maka Ia mengatur, memutuskan hukum, membuat syariat sekehendak-
Nya, tidak diminta pertanggungjawaban apa yang Ia kerjakan tetapi manusialah yang diminta pertanggungjawaban.
184.   Maknanya Allah melarang bertanya-tanya masalah yang belum terjadi dengan tujuan memberat-beratkan diri dan ingkar.
185.   Menuju kepada kebodohan dan kesesatan. 
186.   Yakni mereka mengetahui keutamaan Islam dan Rasulullah n.
187.   Ayat ini diganti hukumnya dengan ayat yang memerintahkan perang kepada orang-orang kafir manakala kaum muslimin kuat. Lihat surat 
An-Nisa: 89.
188.   Allah mendorong orang-orang beriman untuk menyibukkan diri dengan apa yang memberi manfaat bagi urusan dunia dan akhirat seperti 
shalat, membayar zakat sampai Allah membukakan kemenangan/pertolongan di dunia dan hari kiamat.
189.   Allah mendustakan mereka bahkan mereka disiksa dengan sebab dosa-dosa mereka.
190.   Ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah n merupakan syarat diterima amal. Bila ikhlas tapi tidak mengikuti petunjuk, maka tidak 
diterima demikian juga jika mengikuti petunjuk tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima.
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Permusuhan dan Kebencian Antara Yahudi dan 
Nasrani 
113. Dan orang-orang Yahudi berkata: “Orang-
orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan.” 
Dan orang-orang Nasrani berkata: “Orang-orang 
Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan.”191 
Padahal mereka mengetahui syariat Taurat dan Injil.192 
Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui,193 
mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah 
akan mengadili di antara mereka pada hari Kiamat, 
tentang apa-apa yang mereka perselisihkan.
114. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada 
orang-orang194 yang menghalang-halangi mengingat 
Allah dalam masjid-masjid-Nya,195 dan berusaha 
untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya 
masuk ke dalamnya, kecuali dengan rasa takut kepada 
orang-orang beriman. Mereka mendapat kehinaan di 
dunia196 dan mendapat siksa yang berat di akhirat.
115. Dan kepunyaan Allah-lah timur dan 
barat197, maka kemanapun kamu menghadap di situlah 
arah kiblat198. Sesungguhnya Allah Maha Luas199 lagi 
Maha Mengetahui (semua perbuatan hamba-hamba.)
 
Bantahan Terhadap Kesesatan Aqidah Yahudi 
dan Nasrani Serta Yang Semisal mereka
116. Mereka berkata: “Allah mempunyai anak.” 
Maha Suci Allah200, bahkan apa yang ada di langit 
dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua taat201 
kepada-Nya.
117. Allah Pencipta langit dan bumi202, dan bila 
Dia berkehendak sesuatu, maka Dia hanya mengatakan 
kepadanya sekali: “Jadilah!” Lalu jadilah ia sesuai yang 
Ia kehendaki.
118. Dan orang-orang yang tidak mengetahui 
(Yahudi) berkata: “Mengapa Allah tidak langsung 
berbicara kepada kami203 atau datang tanda-tanda 
kekuasaan-Nya204 kepada kami?” Demikian pula 
orang-orang yang sebelum mereka (Yahudi, Nasrani 

dan kaum Kafir Arab) telah mengatakan seperti ucapan 
mereka, Yahudi; hati mereka serupa205. Sesungguhnya 
Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami 
atas kebenaran para rasul kepada kaum yang yakin.
119. Sesungguhnya Kami telah mengutusmu 
dengan membawa kebenaran; untuk memberi 
berita gembira (dengan surga) dan memberi 
peringatan dengan neraka, dan kamu tidak diminta 
pertanggungjawaban tentang keadaan kekafiran 
orang-orang yang ingkar kepadamu.
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191.   Masing-masing menuduh lawannya tidak memiliki kebaikan sedikitpun.
192.   Keduanya disyariatkan pada jamannya, akan tetapi mereka saling menentang dan membalas kerusakan dengan kerusakan.
193.   Orang-orang yang tidak mengetahui meliputi orang-orang Arab, umat-umat sebelum datang Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasrani. Ayat 
menunjukkan kebodohan Yahudi dan Nasrani.
194.   Mereka adalah orang-orang Musyrik Quraisy yang menghalangi Rasulullah n shalat di dalam Masjidil Haram dan berusaha 
mengeluarkannya dari Mekkah.
195.   Termasuk mengingat Allah adalah majelis ta’lim, i’tikaf, menunggu shalat dan lain-lain.
196.   Yakni dilarang masuk Masjid Haram, diusir dari tanah Haram dan Jazirah Arab. Itulah kehinaan di dunia. Tidak menafikan juga kehinaan 
orang-orang yang menghinakan tempat-tempat yang Allah muliakan yang lainnya.
197.   Ketika masih di Mekkah Rasulullah n shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas bulan. Setelah hijrah ke Madinah shalat 
menghadap ke Baitul Maqdis selama sembilan bulan setelah itu shalat menghadap Ka’bah kembali.
198.   Ayat ini merupakan perintah kepada Rasulullah n agar shalat sunnah ketika sedang bepergian dan terjadi rasa takut yang besar, untuk 
menghadap ke arah kendaraan menghadap.
199.   Karunia dan kebaikan-Nya meliputi seluruh makhluk.
200.   Allah bersih dari yang mereka sifatkan.
201.   Semua makhluk taat sesuai dengan keadaan penciptaannya atau orang kafir taat sujud di akhirat dengan terpaksa.
202.   Ia mencipta langit dan bumi tanpa mencontoh.
203.   Sebagaimana Ia berbicara dengan para rasul. (As-Sa`di)
204.   Seperti melihat Allah, turun kitab dari langit, atau malaikat dalam rangka menentang dan menyombongkan diri kepada Allah dan rasul-
Nya. (As-Sa`di) 
205.   Yaitu hati yang kafir dan menentang kebenaran.
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120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak 
akan meridhaimu206 (hai Muhammad) hingga 
kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: 
“Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk 
yang lurus dan sempurna”. Dan sesungguhnya 
jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah 
pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak 
lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
121. Orang-orang yang telah Kami berikan 
Al-Kitab kepadanya (Yahudi dan Nasrani), 
mereka mengikutinya dengan sebenarnya, mereka 
itu beriman dengannya. Dan barangsiapa yang 
ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-
orang yang kafir.207

122. Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-
Ku208 yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan 
Aku telah melabihkan kamu atas segala umat.209

123. Dan takutlah kamu kepada suatu hari 
pada waktu seseorang tidak dapat menggantikan 
orang lain sedikit pun, tidak akan diterima suatu 
tebusan daripadanya, satu syafaat tidak akan 
memberi manfaat kepadanya dan mereka tidak 
akan ditolong.210

Kemuliaan dan Keutamaan Ibrahim
124.  (Sebutkanlah hai Muhammad 
kepada orang-orang musyrik dan Ahli Kitab,) 
ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan syariat 
(perintah-perintah dan larangan-larangan), 
lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. 
Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan 
menjadikanmu pemimpin yang diikuti oleh seluruh 
manusia”. Ibrahim berkata: “ Dan dari keturunanku 
juga demikian”. Allah berfirman: “Janji-Ku ini 
tidak meliputi orang yang zhalim”.211

125. Dan ketika Kami menjadikan Ka’bah 
tempat kembali (berkumpul) yang tidak 
membosankan bagi manusia yang haji dan 
tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian 
maqam212 Ibrahim tempat shalat213. Dan telah 
Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: 
“Sucikanlah rumah-Ku (dari kesyirikan dan 
kemaksiatan) untuk orang-orang yang thawaf, 
i’tikaf, ruku’ dan sujud”.
126. Dan , ketika Ibrahim berdoa: “Ya 
Rabbku, jadikanlah negeri Mekkah negeri yang 
aman sentosa, dan berikanlah rizi dari buah-
buahan kepada penduduknya yang beriman di 
antara mereka kepada Allah dan hari kemudian”. 
Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun 
Aku beri kesenangan sedikit, kemudian Aku paksa 
ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk 
tempat kembali”.
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206.   Maka kamu tidak perlu mencari keridhaan mereka dan carilah keridhaan Allah.
207.   Kata khasir bila dikaitkan pada orang-orang kafir bermakna kafir dan bila dikaitkan pada orang-orang beriman bermakna dosa.
208.   Telah disebutkan makna nikmat Allah di muka. Ayat ini sebagai penekan dan anjuran untuk mengikuti Rasulullah n.
209.   Ia melebihkan Bani Israil atas segala umat maksudnya umat pada jaman mereka.
210.   Ayat ini sama dengan ayat 47, diulang untuk menekankan dan mendorong mengikuti Rasulullah, Nabi yang Ummi yang sifat, nama, umat 
dan urusannya tertulis di dalam kitab mereka, maka Allah l memperingatkan mereka agar tidak menyembunyikan perkara ini, kenikmatan-
Nya atas mereka, memerintahkan mereka agar mengingat nikmat-nikmat agama dan dunia, tidak iri terhadap Nabi dari anak paman mereka 
yang berasal dari bangsa Arab, jangan karena iri mendorong mereka menyelisihi, mendustakan dan selalu menyimpang dari jalannya.
211.   Di antara keturunannya ada yang zhalim dan tidak berhak menjadi imam yang diikuti sedangkan keturunannya yang shalih banyak yang 
menjadi nabi. Nabi-nabi yang diutus setelahnya adalah anak keturunannya.
212.   Batu tempat berdiri Ibrahim ketika membangun ka’bah. (Fathul Qadir, Syaukani)
213.   Makam terletak antara orang yang berdiri shalat dan Ka’bah. Shalat dikerjakan ketika thawaf di Ka’bah.
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127.  (Dan ingatkan hai Muhammad kepada 
kaummu,) ketika Ibrahim meninggikan pondasi 
dan tiang-tiang Baitullah bersama Ismail seraya 
keduanya berkata: “Ya Rabb kami, terimalah dari 
kami, sesungguhnya Engka Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui”.
128. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua 
dan di antara anaka cucu kami214 orang dan 
umat yang tunduk patuh kepada-Mu, (tidak 
menyekutukan-Mu), dan ajarkanlah kepada kami 
cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, 
dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau 
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
129. Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka 
seorang Rasul (Muhammad) dari kalangan mereka, 
yang akan membacakan kepada mereka ayat-
ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab 
(Al-Qur`an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta 
mensucikan mereka (dari kesyirikan dan seluruh 
maksiat). Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi 
Maha Bijaksana.215

Bantahan Terhadap Kesyirikan Kamu 
Musyrikin
130. Dan tidak ada yang membenci agama 
Ibrahim216, melainkan orang yang menzhalimi 
dirinya sendiri dengan kebodohannya, dan sungguh 
Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya 
dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang 
yang shalih.
131. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya: 
“Tunduk patuh dan ikhlaslah!” Ibrahim menjawab: 
“Aku tunduk patuh dan ikhlas kepada Rabb 
semesta alam”.
132. Dan Ibrahim dan Ya’qub telah 
mewasiatkan millah (Islam) itu kepada anak-
anaknya: “Hai anak-anakku! Sesungguhnya 
Allah telah memilih agama ini bagimu, maka 
berbuat baiklah pada waktu kamu hidup dan 
peganglah Islam dengan kokoh niscaya Allah akan 
mematikanmu di atas Islam”.

Wasiat Ya’qub Kepada Anak-anaknya Agar 
Tidak Menyekutukan Allah

133. Apakah kamu hadir ketika Ya’qub hendak 
wafat, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: 
“Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka 
menjawab: “Kami akan menyembah Allah, tidak 
menyekutukan-Nya sedikit pun dan menyembah 
sesembahan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail 
dan Ishaq, sesembahan Yang Maha Esa dan kami 
hanya tunduk patuh kepadaNya”.
134. Itu adalah umat yang lalu217; baginya 
apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa 
yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan 
diminta pertanggungjawaban tentang apa yang 
telah mereka kerjakan.

)('&%$#"!
3210/.-,+*
>=<;:987654
GFEDCBA@?
NMLKJIH
XWVUTSRQPO
dcba`_^]\[ZY
ponmlkjihgfe
yxwvutsrq
z}|{~ے¡¢£¤
®¬«ª©¨§¦¥
¹¸¶μ´³²±°¯
À¿¾½¼»º
ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ
×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌ

214.   Bangsa Arab dan selain bangsa Arab.
215.   Ini adalaha kelengkapan dan pamungkas doa Ibrahim.
216.   Agama Ibrahim adalah agama Islam, tauhid dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah l (Adhwaul Bayan, Asy-
Syinqithi)
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135. Dan Yahudi dan Nasrani berkata: 
“Hendaklah kamu menjadi penganut agama 
Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat 
petunjuk”. Katakanlah : “Kami tidak 
membutuhkan ajakanmu, kami hanya mengikuti 
millah Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia dari 
golongan orang musyrik”.

Bimbingan Allah Kepada Orang-orang 
beriman Untuk Kokoh Beriman
136. Katakanlah: “Kami beriman kepada 
Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, apa 
yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, 
Ya’qub dan Asbath218, apa yang diberikan kepada 
Musa, Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi 

dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan 
seorang pun diantara mereka, tidak mengimani 
sebagian dan mengingkari sebagiannya, dan kami 
hanya tunduk patuh kepada-Nya”.
137. Maka jika Ahli Kitab dan orang-orang 
kafir lainnya beriman kepada apa yang kamu 
telah beriman kepadanya, (iman dengan seluruh 
kitab dan rasul dan tidak membeda-bedakan di 
antara mereka,) sungguh mereka telah mendapat 
kebenaran dan petunjuk dan jika mereka berpaling 
(dari kebenaran menuju kebatilan setelah 
mengetahui hujjah), sesungguhnya mereka berada 
dalam permusuhan. Maka Allah akan menolong 
dan memenangkanmu atas mereka. Dan Dialah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
138.  (Ikutilah Islam) Shibghah Allah. 
Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari 
pada Allah? Dan hanya kepada-Nya lah Kami 
menyembah.
139. Katakanlah (hai Muhammad 
kepada orang-orang kafir): “Apakah kamu 
memperdebatkan dengan kami tentang keesaan 
Allah dan ketaatan kepada-Nya, padahal Dia 
adalah pencipta kami dan pencipta kamu (yang 
berhak diibadahi dengan ikhlas); bagi kami amalan 
kami, (kami berlepas diri dari apa yang kamu 
sembah), dan bagi kamu amalan kamu (dan kamu 
berlepas diri dari amalan kami) dan hanya kepada-
Nya kami mengikhlaskan hati dalam beribadah.
140.  (Kemudian Allah membantah keyakinan 
mereka,) ”Ataukah kamu mengatakan bahwa 
Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, 
adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?”219 
Katakanlah: “Apakah kamu lebih mengetahui 
ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zhalim dari 
pada orang yang menyembunyikan persaksian220 
dari Allah yang ada padanya?” Dan Allah sekali-
kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.221

141. Itu adalah umat yang telah lalu; bagi 
mereka apa yang diusahakannya dan bagimu 
apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan 
diminta pertanggungjawaban tentang apa yang 
telah mereka kerjakan.222
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218.   Asbath adalah salah satu kabilah Bani Israil.
219.   Dan Allah telah menerangkan bahwa mereka bukan Yahudi dan Nasrani tetapi mereka muslim dan lurus.
220.   Mereka mengetahui dan mengakui bahwa agama yang benar itu Islam, Muhammad adalah Rasulullah, Ibrahim, Isma>il, Ishaq, Ya>qub 
dan anak cucunya bukan Yahudi dan Nasrani lalu mereka menyembunyikan persaksian ini.
221.   Ancaman keras, ilmu Allah meliputi amal mereka dan akan membalas mereka dengan setimpal.
222.   Menasabkan diri kepada pendahulu dan pembesarmu tidak memberi manfaat sedikit pun jika kamu tidak mengikuti ajaran para rasul dan 
tunduk kepada mereka.
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142. Orang-orang yang kurang akalnya 
(orang-orang musyrik, Ahli Kitab dan munafik) 
di antara manusia akan berkata: “Apakah 
yang memalingkan mereka (Muhammad dan 
sahabatnya) dari kiblatnya yang dahulu (Baitul 
Maqdis) mereka telah berkiblat kepadanya?” 
Katakanlah: “Kepunyaan Allahlah timur dan 
barat (Ia yang mengaturnya); Dia memberi 
petunjuk pada jalan yang lurus kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya“.223

143. Dan demikian Kami telah menjadikan 
kamu224, umat yang adil dan pilihan agar 
kamu menjadi saksi atas manusia225 dan agar 
Rasul menjadi saksi atas kamu. Dan Kami 
tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu 
(sekarang) melainkan agar Kami mengetahui siapa 
yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad. Dan 
sungguh pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis 
ke Ka’bah ini terasa amat berat, kecuali bagi 
orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah 
dan yakin dengan membenarkan para rasul; dan 
Allah tidak akan menyia-nyiakan iman (shalatmu) 
sebelum pindah arah dan tidak menyia-nyiakan 
pahalamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang kepada manusia.
144. Sungguh Kami melihat mukamu 
(Muhammad)226 menengadah ke langit, maka 
sungguh Kami akan memalingkan kamu ke 
kiblat yang kamu ridhai. Palingkanlah mukamu 
ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu 
berada, palingkanlah mukamu ke arahnya227. Dan 
sesungguhnya orang-orang yang diberi Al-Kitab 
(Yahudi, yang mana mereka mengingkari Ka’bah) 
memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil 
Haram itu adalah benar dari Rabbnya, akan tetapi 
mereka menyembunyikan; dan Allah sekali-kali 
tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Penentangan Yahudi Terhadap Rasulullah n 

145. Dan sesungguhnya jika kamu 
mendatangkan semua ayat kepada orang-orang 
yang diberi Al-Kitab (Yahudi), mereka tidak 
akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak 
akan mengikuti kiblat mereka228, dan sebahagian 
merekapun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian 
yang lain. (Kemudian Allah memperingatkan agar 
Rasulullah n tidak menyelisihi kebenaran,) 
”Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti 
keinginan mereka setelah ilmu datang kepadamu, 
sesungguhnya kamu -kalau begitu- termasuk 
golongan orang-orang yang zhalim”.
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223.   Yang penting adalah melaksanakan perintah Allah. Dimanapun kami menghadap, kami menghadap Allah, kami mentaati-Nya walaupun 
diperintah mengubah arah berkali-kali tiap hari.
224.   Allah mengabarkan bahwa Ia memindahkan arah kiblat agar Ia menjadikan kalian umat pilihan dan saksi atas seluruh umat karena 
seluruh umat mengakui keutamaanmu.
225.   Mengimani bahwa semua rasul telah menyampaikan risalah kepada umatnya.
226.   Ketika telah hijrah di Madinah Rasulullah n shalat menghadap Baitul Maqdis selama sembilan bulan, sementara beliau menyukai arah 
kiblat nabi Ibrahim (Ka’bah) lalu beliau meminta kepada Allah dan melihat ke langit lalu turunlah ayat ini.
227.   Kecuali shalat sunnah ketika bepergian maka menghadap ke arah kendaraan menghadap.
228.   Menunjukkan kuatnya Rasulullah n mengikuti perintah Allah dan beliau tidak menghadap Baitul Maqdis karena ia adalah kiblat 
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146. Orang-orang yang telah Kami beri Al-
Kitab mengenalnya (agama Muhammad n) 
seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. 
Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka 
menyembunyikan kebenaran (sifat-sifat Muhammad 
yang terdapat dalam kitab mereka), padahal mereka 
mengetahui.
147.  (Kemudian Allah mengabarkan bahwa 
apa yang dibawa Muhammad adalah benar, yang tidak 
ada keraguan padanya,) ”Kebenaran itu adalah dari 
Rabbmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk 

orang-orang yang ragu”.
148. Dan bagi tiap-tiap umat beragama memiliki 
kiblat yang mereka menghadap kepadanya. Maka 
berlomba-lombalah mengerjakan kebaikan. Di mana 
saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan 
kamu sekalian (pada hari kiamat)229. Sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
149. Dan dari mana saja kamu keluar, maka 
palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, 
sesungguhnya (ketentuan itu) benar-benar sesuatu 
yang hak dari Rabbmu. Dan Allah sekali-kali tidak 
lengah dari apa yang kamu kerjakan.
150. Dan dari mana saja kamu, maka 
palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan 
dimana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu 
ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia (Ahli 
Kitab dengan kamu menghadap ke Baitul Maqdis atas 
kamu), kecuali orang-orang yang zhalim di antara 
mereka (orang-orang musyrik). Maka janganlah 
kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-
Ku. Dan agar Ku sempurnakan ni’mat-Ku, (berupa 
pensyariatan kiblat agar syariat sempurna dari segala 
sisi), dan supaya kamu mendapat petunjuk.

Allah Mengingatkan Orang-orang beriman Akan 
Kenikmatan-kenikmatan-Nya yang Diberikan 
Kepada Mereka
151. Sebagaimana Kami telah mengutus 
kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan 
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu 
dari akhlak tercela, jiwa yang kotor dan perilaku jahiliah 
dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur`an) 
dan Al-Hikmah (As-Sunnah), serta mengajarkan 
kepada kamu apa yang belum kamu ketahui,
152.  (karena itu,) ingatlah kamu kepada-Ku 
niscaya Aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah231 
kepada-Ku niscaya Aku akan memberi pahala yang 
banyak, dan janganlah kamu menutupi kenikmatan-
Ku.
153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah 
sabar232 dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah beserta (menolong) orang-orang yang sabar.
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229.   Dari ayat ini diambil hukum; hendaknya melaksanakan keutamaan ibadah yang bersifat dengannya seperti shalat pada awal waktu, 
menyegarakan membayar hutang puasa, bersegera haji dan umrah bila mampu, melaksanakan sunnah-sunnah dan adab ibadah. (As-Sa’di)
230.   Di mana mereka mengatakan: “Lelaki ini mengaku beragama Ibrahim, jika menghadap Baitul Maqdis termasuk agama Ibrahim, mengapa 
ia berpaling darinya?” Jawab: “Allah memerintah ke arah Baitul Maqdis dan beliau telah melaksanakannya, setelah itu Ia memerintahkan 
menghadap ke kiblat Ibrahim yaitu Ka’bah lalu beliau melaksanakannya.”
231.   Adapun asas dan hakikat syukur adalah mengakui kenikmatan dari yang memberikan kenikmatan dengan ketundukan, kehinaan dan 
kecintaan padanya. Barangsiapa tidak mengetahui kenikmatan bahkan jahil terhadapnya maka ia tidak mensyukuri nikmat. Barangsiapa 
mengetahui kenikmatan tetapi tidak mengetahui yang memberi kenikmaan padanya maka ia tidak bersyukur. Barangsiapa mengetahui kenikmatan 
dan yang memberi kenikmatan akan tetapi tidak mengakuinya atau menentangnya seperti penentangan orang yang mengingkari kenikmatan 
maka ia mengkufurinya. Barangsiapa mengetahui kenikmatan, yang memberi kenikmatan, menetapkan kenikmatan dan tidak mengingkarinya 
akan tetapi tidak tunduk, cinta dan ridha terhadap kenikmatan dan yang memberi kenikmatan maka ia tidak bersyukur. Barangsiapa mengetahui 
kenikmatan, yang memberi kenikmatan, mencintai, tunduk dan ridha dan mempergunakannya dalam kecintaan dan ketaatan yang memberi 
nikmat maka ia bersyukur. 
Maka dari sini diketahui bahwa syukur dibangun di atas lima pondasi: ketundukan dan kecintaan dari yang bersyukur kepada yang disyukuri, 
pengakuan akan kenikmatannya, memujinya atas kenikmatannya dan tidak mempergunakannya pada perkara yang dibenci oleh yang memberi 
kenikmatan. Lima pondasi inilah asas dan pondasi syukur. Kapan saja salah satu dari pondasi syukur tidak ada maka cacatlah pondasinya. Dan 
tiap orang yang berbicara dan mendevinisikan tentang syukur maka perkataannya kembali dan berputar padanya. Dan syukur itu di hati, lisan 
dan anggota badan. Di hati artinya dengan ketundukan, ketenangan dan mencintai. Di lisan dengan memuji dan mengakuinya, pada anggota 
badan adalah dengan mempergunakannya untuk ketaatan dan keterikatan padanya”. (Fiqhu Al-Ad’iya wal Adzkar, Syaikh Abdurrazaq bin Abdil 
Muhsin Al-Badar)
232.   Sabar ada tiga: sabar menghadapi kemaksiatan, sabar menghadapi ketaatan dan sabar menghadapi ujian-ujian.
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154. Dan janganlah kamu mengatakan 
terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah 
(syuhada), mati bahkan mereka itu hidup, tetapi 
kamu tidak menyadarinya.

Allah Akan Menguji Hamba-hamba-Nya
155. Dan sungguh Kami akan memberikan 
cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, kematian saudara 
atau orang tua dan buah-buahan (tumbuh-
tumbuhan tidak menghasilkan buah). Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang 
yang sabar.
156. Orang-orang yang apabila ditimpa 
musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa 
innaa ilaihi raaji’uun (sesungguhnya kami adalah 
milik Allah dan hanya kepada-Nya lah kami akan 
kembali)”.233

157. Mereka itulah yang mendapat shalawat 
(pujian dari Allah) yang sempurna dan rahmat 
dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang 
yang mendapat petunjuk.
158. Sesungguhnya Shafa’ dan Marwah 
adalah sebagian dari syariat Allah (yang disyariatkan 
bagi orang yang haji). Maka barangsiapa yang 
beribadah haji ke Baitullah atau ber-’umrah, maka 
wajib mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan 
barangsiapa yang mengerjakan suatu kebaikan 
dengan keikhlasan hati, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mensyukuri234 kebaikan lagi Maha 
Mengetahui.
159. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyembunyikan kitab yang telah Kami turunkan 
kepada para rasul yang berisi keterangan-
keterangan dan petunjuk, setelah Kami 
menerangkannya kepada manusia dalam Al-
Kitab, mereka itu dila’nati Allah dan dila’nati oleh 
semua yang dapat mela’nati (binatang melata di 
bumi dan malaikat-malaikat),
160. kecuali mereka yang telah taubat dan 
mengadakan perbaikan amalan dan menerangkan 
kepada manusia apa yang dahulu mereka 
sembunyikan, maka terhadap mereka itulah Aku 

menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha 
Menerima taubat lagi Maha Penyayang.
161. Sesungguhnya yang orang-orang kafir 
dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu 
mendapat la’nat Allah, para Malaikat dan seluruh 
manusia.
162. Mereka kekal di dalam la’nat itu, (laknat 
sampai hari kiamat) tidak akan diringankan siksa 
dari mereka dan siksaan terhadap mereka terus-
menerus.
163. Dan sesembahanmu adalah sesembahan 
Yang Maha Esa; tidak ada sesembahan yang hak 
melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang.
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233.   Menghibur dengan ucapan itu, mereka tahu bahwa mereka milik Allah yang Ia perlakukan sesuai kehendak-Nya, Allah tidak akan menyia-
nyiakannya di hari kiamat dan mereka akan kembali kepada-Nya pada hari kiamat.
234.   Memberi pahala besar atas amal sedikit.
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164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, 
bahtera yang berlayar di laut yang membawa apa 
yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah 
turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air 
itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan Dia 
sebarkan segala jenis hewan di bumi itu, pengisaran 
angin dan awan yang dikendalikan antara langit 
dan bumi; sungguh merupakan tanda-tanda 
kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan.

Kondisi Orang-orang Musyrik di Dunia dan 
Akhirat

165. Dan di antara manusia ada orang-
orang yang menyembah tandingan-tandingan 
selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana 
mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang 
yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. 
(Kemudian Allah mengancam orang-orang kafir) 
Dan seandainya orang-orang yang berbuat zhalim 
itu melihat siksa, niscaya mereka mengetahui 
bahwa semua kekuatan itu kepunyaan Allah, 
mereka akan berhenti berbuat kesyirikan dan 
bahwa Allah amat berat siksaan-Nya.

Kemudian Allah mengabarkan keingkaran 
orang-orang yang diikuti dan keingkaran 
mereka terhadap berhala-berla yang dulu 
mereka sembah:
166. Ketika orang-orang yang dahulu 
diikuti/disembah berlepas diri dari orang-orang 
yang mengikutinya, mereka melihat siksa; dan 
segala sebab dan kilah untuk melepaskan diri dari 
neraka terputus sama sekali.
167. Dan berkatalah orang-orang yang 
mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali ke 
dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka 
dan penyembahan kepada mereka bahkan kami 
mengesakan Allah, sebagaimana mereka berlepas 
diri dari kami”. Demikianlah Allah memperlihatkan 
kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi 
hilang bagaikan debu yang berterbangan; dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api 
neraka.

Allah Maha Pemberi Rizki Kepada Semua 
Mahluk
168. Hai sekalian manusia, makanlah yang 
halal lagi baik235 dari apa yang terdapat di bumi, 
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan236; karena sesungguhnya syaitan itu adalah 
musuh yang nyata bagimu.
169. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah 
menyuruh kamu berbuat kejelekan dan dosa besar 
(seperti zina) dan mengatakan tentang agama 
Allah apa yang tidak kamu ketahui.237
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235.   Yaitu semua makanan dan minuman yang tidak memberi madharat bagi badan dan akal.
236.   Semua dosa dan kemaksiatan adalah langkah-langkah setan.
237.   Tingkatan dosa yang paling besar di antaranya kafir dan bid’ah.
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170. Dan apabila dikatakan kepada orang-
orang kafir: “Ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah (dan tinggalkan kesesatan dan kejahilan)” 
mereka menjawab: “Tetapi kami hanya mengikuti 
apa yang telah kami dapati dari nenek moyang 
kami”.238 Walaupun nenek moyang yang mereka 
ikuti dan teladani tidak mengetahui sesuatu 
apapun, dan tidak mendapat petunjuk, mereka 
juga tetap mengikuti?”
171. Dan perumpamaan kesesatan, kekafiran 
dan kejahilan orang-orang kafir adalah seperti 
penggembala yang memanggil binatang yang 
tidak mendengar selain panggilan dan seruan 
saja. Mereka tuli dari mendengar kebenaran, 
tidak mengatakan, buta dari kebenaran dan jalan 
kebenaran, maka mereka tidak mengerti dan 
memahami apa-apa.

Perintah Kepada Orang-orang Beriman 
Untuk Makan Makanan Yang Halal dan 
Bersyukur
172. Hai orang-orang yang beriman, 
makanlah di antara rizki yang halal yang Kami 
berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, 
jika kamu benar-benar hanya menyebah kepada-
Nya.
173. Sesungguhnya Allah hanya 
mengharamkan bagimu bangkai239, darah, daging 
babi, dan binatang sembelihan yang disembelih 
untuk selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam 
keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya 
dan tidak melampaui batas dalam memakannya, 
maka tidak ada dosa baginya240. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
174. Sesungguhnya orang-orang (Yahudi) 
yang menyembunyikan241 Al-Kitab yang telah 
diturunkan Allah, dan menjualnya dengan harga 
yang sedikit dari kesenangan dunia, mereka itu 
sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya 
melainkan api neraka, Allah tidak akan berbicara 
kepada mereka, tidak memuji bahkan menyiksa 

mereka dan mereka akan menerima siksa yang 
amat pedih pada hari kiamat.
175. Mereka itulah orang-orang yang 
menukar kesesatan242 dengan petunjuk dan 
siksa dengan ampunan. Maka alangkah sabarnya 
mereka merasakan api neraka!
176. Mereka pantas medapat siksa keras 
karena Allah telah menurunkan Al-Kitab dengan 
membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-
orang yang berselisih tentang Al-Kitab itu, benar-
benar dalam perselisihan dan pertentangan yang 
tidak mungkin disatukan.
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238.   Yakni kesyirikan dan penyembahan berhala.
239.   Binatang yang mati tanpa disembelih secara syar’i seperti tercekik dinamakan bangkai, kecuali bangkai hewan laut atau air. “Dihalalkan 
bagimu buruan binatang laut dan makanannya”. (Al-Maidah: 96)
240.   Bagi orang yang bermaksiat, memutus jalan Allah dan memberontak pemerintah maka tidak ada keringanan baginya.
241.   Menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah n yang disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka yang mana kitab itu mengakui kerasulan dan 
kenabiannya. Tujuan menyembunyikan agar kedudukan mereka tidak hilang.
242.   Yaitu ingkar, mendustakan dan menyembunyikan sifat Rasulullah n yang ada pada kitab mereka.
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Kaidah-kaidah Umum dan Aqidah Yang Lurus
177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah 
timur dan barat itu suatu kebaikan (al-birr), akan tetapi 
sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, 
hari kemudian, malaikat-malaikat, semua kitab yang 
turun dari langit, nabi-nabi dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin243, musafir yang kehabisan bekal 
dan orang-orang yang meminta-minta; dan hamba 
sahaya yang memerdekan diri tetapi tidak mempunyai 

harta, mendirikan shalat244, dan menunaikan zakat 
atau orang yang membersihkan diri dari akhlak 
tercela; dan orang-orang yang menepati janjinya 
apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kemiskinan, sakit dan dalam peperangan. Mereka 
itulah orang-orang yang benar keimanan mereka245 
dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa246.
178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan 
atas kamu qishash247 berkenaan dengan orang-
orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang 
merdeka248, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 
suatu pema’afan dari saudaranya (pihak wali terbunuh 
dan ia telah mengambil tebusan), hendaklah mengikuti 
dengan cara yang baik, jika ia menerima tebusan, 
dan si pembunuh hendaklah membayar kepada 
yang memberi ma’af dengan cara yang baik, tidak 
memudharatkan. Disyariatkan mengambil tebusan bagi 
yang memaafkan adalah suatu keringanan dan rahmat 
dari Rabb. Barangsiapa yang melampaui batas yaitu 
membunuh si pembunuh sesudah pihak wali terbunuh 
mengambil diat/tebusan, maka baginya siksa yang 
sangat pedih.
179. Dan dalam qishash itu ada kehidupan249 
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
ternasihati dan meninggalkan larangan-larangan 
Allah.250

Disunnahkan Berwasiat Bagi yang Akan 
Meninggal251

180. Diperintahkan atas kamu, apabila seorang 
di antara kamu hendak meninggal, jika ia meninggalkan 
harta banyak atau sedikit, berwasiat untuk ibu-bapak 
dan karib kerabatnya secara ma’ruf252, ini diwajibkan 
atas orang-orang yang bertakwa.
181. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat 
itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya 
dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.
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243.   Orang miskin adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tidak ada orang yang mengetahui keadaannya, bukan 
orang yang meminta-minta kemudian ditolak. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
244.   Melakukannya tepat waktu, memenuhi kewajiban, sunnah dan rukun-rukunnya.
245.   Karena mereka telah merealisasikan iman dengan ucapan dan perbuatan.
246.   Mereka itu orang yang bertakwa karena mereka menjaga diri dari keharaman dan melaksanakan ketaatan.
Ayat ini menerangkan hakikat iman yaitu pembenaran dan amal shalih. Kebaikan, ketakwaan dan keimanan adalah ketaatan dan melaksanakan 
perintah Allah, menghadap ke mana Ia memerintahkannya dan mengikuti apa yang Ia syariatkan bukanlah sekedar menghadap ke arah barat 
dan timur.
247.   Yakni bila sengaja.
248.   Orang merdeka tidak diqishash bila membunuh budak menurut jumhur ulama. Orang muslim tidak diqishash bila membunuh kafir. (HR. 
Al-Bukhari)
Sekelompok orang yang membunuh satu orang maka mereka dibunuh menurut ijma shahabat dan imam yang empat.
249.   Hikmah qishash adalah tercipta keamanan. Sebab bila si pembunuh dibunuh maka ia dan orang yang akan membunuh akan berhenti dari 
membunuh. Itulah kehidupan jiwa.
250.   Takwa adalah mengerjakan semua larangan dan meninggalkan semua kemungkaran.
251.   Semula wasiat ini wajib kemudian diganti hukumnya dengan ayat waris sehingga menjadi sunnah berwasiat dan tidak ada wasiat bagi 
ahli waris.
252.   Wasiat kepada kerabat, bukan kepada ahli waris. Dengan ma’ruf yaitu tidak berlebihan dan tidak kikir.
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182. Barangsiapa khawatir terhadap orang 
yang berwasiat itu, berbuat kesalahan atau berbuat 
dosa, lalu ia mendamaikan253 di antara ahli waris, 
maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Perintah Shaum Ramadhan
183. Hai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan atas kamu berpuasa (shaum)254 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu agar kamu bertakwa255,
184. dalam beberapa hari yang tertentu. 
Maka barangsiapa di antara kamu ada yang 
sakit atau dalam perjalanan kemudian berbuka, 
maka harus membayar puasa sebanyak hari yang 
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib 
bagi orang-orang yang berat menjalankannya256 
membayar fidyah yaitu memberi makan seorang 
miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati 
memberi makan orang miskin melebihi batas 
yang telah ditetapkan, maka itulah yang lebih 
baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika 
kamu mengetahui.
185. Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya 
diturunkan Al-Qur`an257 sebagai petunjuk bagi 
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda bagi orang-orang yang 
memahaminya. Karena itu, barangsiapa di antara 
kamu menyaksikan bulan itu, maka wajiblah ia 
berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit 
atau dalam perjalanan lalu ia tidak puasa, maka 
wajib baginya membayar puasa sebanyak hari 
yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. 
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak 
menghendaki kesulitan bagimu258. Dan kamu 
harus menyempurnakan bilangan bulan ramadhan 
dan hendaklah kamu membesarkan nama Allah 
(takbir)259 atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu menjadi hamba yang 
bersyukur.
186. Dan apabila hamba-hamba-
Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
katakanlah bahwasanya Aku adalah dekat260. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdo’a261 
apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaklah 
mereka itu memenuhi dan hendaklah mereka 
beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 
dalam kebenaran.
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253.   Yakni mendamaikan perselisihan di antara ahli waris disebabkan warisan dengan cara menghilangkan mudharat-mudharat dan apa-apa 
yang menyelisihi syariat dan menetapkan hak seperti wasiat pada keluarga dekat yang bukan ahli waris. (Fathul Qadir, Syaukani)
254.   Shaum ialah menahan diri dari makan, minum dan jimak dengan niat ikhlas (sejak fajar hingga terbenam matahari)
255.   Karena dengan puasa jiwa menjadi bersih dan mempersempit jalan setan.
256.   Awal mulanya, bagi yang mau berpuasa maka dia berpuasa, dan bagi yang tidak mau puasa maka dia memberi makan tiap hari satu 
orang miskin, kemudian turun ayat ini. (HR. Bukhari). Ayat ini mansukh (diganti hukumnya) dengan ayat setelahnya. Yakni tiap orang yang 
sehat dan mukim bila mendapati bulan ramadhan wajib puasa. Adapun orang yang tua renta boleh tidak puasa dan tidak qodho tetapi ia wajib 
membayar fidyah (memberi makan) tiap hari satu orang miskin selama 30 hari.
257.   Al-Qur`an diturunkan secara keseluruhan pada malam lailatul qadar dan diturunkan secara berangsur-angsur pada hari-hari dan bulan-
bulan lain.
258.   Allah hanya memberikan keringanan tidak puasa bagi orang-orang yang dalam safar, sakit dan orang-orang yang punya udzur lainnya. 
Kemudian mereka diwajibkan mengqodho untuk menyempurnakan jumlah bilangan ramadhan.
259.   Dengan dalil ayat ini disyariatkan takbir iedul fitri (setelah maghrib malam ied).
260.   Maknanya Allah menolong hamba-hamba-Nya yang shalih, bukan dekat zatnya karena Ia meninggi di atas ‘Arsy.
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187. Dihalalkan bagi kamu pada malam 
hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri 
kamu262; mereka adalah tempat tinggalmu, dan 
kamu pun adalah tempat tinggal mereka. Allah 
mengetahui bahwasanya kamu mengkhianati 
dirimu dengan mencampuri istrimu pada malam 
puasa sebelum dibolehkan jimak, karena itu Allah 

mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. 
Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah 
apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan 
makan minumlah hingga jelas malam dan siang 
yaitu terbit fajar263. Kemudian sempurnakanlah 
puasa itu sampai malam264. Janganlah kamu 
campuri istrimu itu, sedang kamu beri’tikaf 
dalam masjid265. Itulah (hal-hal puasa) adalah 
syariat (hukum-hukum) Allah, maka janganlah 
kamu melanggar dan melampaui batasannya. 
Demikianlah Allah menerangkan puasa, hukum-
hukumnya, syariatnya dan rinciannya kepada 
manusia, supaya mereka mengetahui bagaimana 
mendapat petunjuk dan berbuat ketaatan.
188. Dan janganlah sebagian kamu memakan 
harta sebagian yang lain di antara kamu dengan 
jalan yang bathil dan kamu membawa harta itu 
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebagian daripada harta benda orang lain itu 
dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui 
kebatilan apa yang kamu akui.
189. Mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: 
“Bulan sabit266 itu adalah tanda-tanda waktu 
bagi manusia267 dan haji”, dan bukanlah yang 
disebut kebaikan itu memasuki rumah-rumah dari 
belakangnya268, akan tetapi kebaikan itu ialah 
kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah 
ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
190. Dan perangilah orang-orang yang 
memerangi kamu di jalan Allah dan janganlah 
melampaui batas269, karena sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas.
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262.   Sebagai keringanan dari Allah. Pada awal Islam hanya dibolehkan makan, minum dan jimak sampai isya atau tidur sebelum isya. Bila 
seseorang telah tidur dan shalat isya diharamkan makan, minum dan jimak sampai malam berikutnya.
263.   Dibolehkannya makan dan minum hingga fajar menunjukkan disunnahkannya sahur.
264.   Dalil berbuka ketika telah terbenam matahari. (HR. Bukhari dan Muslim)
265.   Yakni haram mencampuri istri pada waktu i’tikaf, baik di siang atau malam hari. I’tikaf disebutkan setelah puasa menunjukkan bahwa i’tikaf 
pada ahir bulan ramadhan. (sepuluh hari terahir bulan shaum/ramadhan).
266.   Bulan sabit biasanya muncul pada malam pertama dan kedua. Berasal dari mengeraskan suara karena manusia mengeraskan suara dan 
mengumumkannya ketika melihatnya. (Tuhfatul Ahwadzi, 2/2458)
267.   Untuk mengetahui masa haidh dan haji serta syariat yang lainnya.
268.   Di jaman jahiliah manusia masuk rumah lewat pintu belakang setelah ihram lalu turun ayat ini.
269.   Seperti malakukan larangan-larangan waktu perang misalnya mencincang mayat, mencuri ghanimah, membunuh wanita, anak-anak, 
orang tua yang tidak punya urusan dengan perang, pendeta-pendeta yang hanya beribadah, menebang pohon dan lainnya.
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191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu 
jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat 
mereka telah mengusir kamu270; dan fitnah271 itu lebih 
besar bahayanya dari pembunuhan. Janganlah kamu 
memerangi kaum musyrikin di Masjidil Haram, kecuali 
jika mereka memulai memerangi kamu di tempat itu 
maka kamu boleh memerangi mereka untuk membela 
diri. Jika mereka memerangi kamu, maka bunuhlah 
mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir.
192. Kemudian jika mereka berhenti memerangi 
di Masjidil Haram dan taubat272, maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
193. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak 
ada fitnah (syirik atau kekafiran) lagi dan agama Islam 
menang dan mengatasi seluruh agama yang lain. 
Jika mereka berhenti dari kekafiran dan memerangi 
muslimin, maka tidak ada hukuman dan peperangan 
dengan mereka, kecuali terhadap orang-orang yang 
zhalim.
194. (Bila kaum musyrikin memerangi kamu 
pada bulan haram maka perangilah mereka pada bulan 
haram)273, dan pada sesuatu yang patut dihormati274 
berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa 
yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang 
dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah dan 
taatilah Allah dan ketahuilah, bahwa Allah menolong 
orang-orang yang bertakwa.
195. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, 
dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 
dalam kebinasaan275. (Kepada yang memiliki harta Allah 
berfirman:) Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Penjelasan Manasik Haji
196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 
‘umrah karena Allah dan276 jangan kamu mencukur 
kepalamu (yaitu ketika keadaan aman), sebelum 
korban sampai di tempat penyembelihannya dan telah 
menyelesaikan semua aktivitas haji dan umrah, jika haji 
qarin. Jika kamu tertahan tidak sampai ke ka’bah dan 
tidak bisa menyempurnakan haji277, maka berkorbanlah 
yang mudah didapat278. Jika ada di antaramu yang 
sakit atau ada penyakit di kepalanya, maka wajiblah 
atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa tiga hari atau 

memberi makan enam miskin atau berkorban satu 
kambing279, lalu gundullah rambutmu. Apabila kamu 
bisa mengerjakan manasik dengan aman, maka bagi 
siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji280, 
berkorbanlah yang mudah didapat (paling tidak satu 
ekor kambing). Tetapi jika ia tidak menemukan, maka 
wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji281 dan tujuh 
hari apabila kamu telah pulang kembali ke keluargamu. 
Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu bagi 
orang-orang yang keluarganya tidak berada di tanah 
Haram (Mekkah dan Madinah atau orang yang tinggal 
di miqat)282. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.
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270.   Hendaknya keinginan kerasmu memerangi mereka sebagaimana mereka juga berkeinginan memerangimu dan mengusir kamu dari 
kampung halamanmu.
271.   Kekafiran, kesyirikan dan menghalangi manusia dari jalan Allah lebih kejam daripada pembunuhan.
272.   Walaupun seandainya sebelumnya mereka memerangi muslimin di Masjidil Haram.
273.   Karena Rasulullah n tidak pernah memerangi mereka pada bulan haram kecuali bila diperangi. Ketika itu Rasulullah n hendak 
menunaikan umrah pada bulan Dzulhijjah pada tahun 6 H.lalu kaum musyrikin menghalanginya, turunlah ayat ini.
274.   Yang dimaksud adalah bulan haram, negeri haram dan ihram. Barangsiapa melanggar hal-hal ini maka wajib dihukum. (Fathul Qadir, 
Syaukani)
275.   Yaitu tidak berjihad dan berinfak di jalan Allah karena takut miskin.
276.   Kalimat ini yang bersambung dengan kalimat sebelumnya, bukan dengan kalimat ”…. jika kamu terkepung”, sehingga kami menuliskannya 
di sini.
277.   Terjadi pada tahun keenam hijriah, ketika musyrikin menghalangi umrah Rasulullah n (tahun Hudaibiyah).
278.   Kambing, sapi atau onta. Karena ketika Nabi n dihalangi musyrikin, beliau mencukur gundul rambut dan menyembelih korban onta. 
Yang paling afdhal adalah korban, kemudian memberi makan enam miskin kemudian puasa tiga hari.
279.   Seorang diperbolehkan memilih fidyah yang paling mudah baginya. Bila melakukan salah satunya maka cukup. Memberi makan miskin 
setengah sha’ tiap satu orang.
280.   Meliputi ihram untuk haji dan umrah, atau pertama kali ihram untuk umrah setelah selesai kemudian ihram untuk haji. Inilah haji 
tamattu’.
281.   Tetapi tidak boleh puasa pada hari-hari tasyrik.
282.   Jadi penduduk di daerah ini tidak boleh tamattu’.
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197. Waktu-waktu Haji283 adalah beberapa 
bulan yang telah diketahui. Barangsiapa yang 
diwajibkan haji, maka tidak boleh jimak dan 
perbuatan yang mengantarkan kepadanya 
seperti mencium dan lainnya dengan istri, 
berbuat maksiat284 dan berjidal285 di dalam masa 
mengerjakan haji. Dan kebaikan apa saja yang 
kamu kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya 
dan akan membalas dengan sempurna pada hari 
kiamat. Berbekallah286, dan sesungguhnya sebaik-
baik bekal adalah takwa. Dan takutlah akan siksa-

Ku hai orang-orang yang menyelisihi perintah-
Ku, dan takutlah akan siksa-Ku bila kamu tidak 
melaksanakan perintah-Ku hai orang-orang 
berakal.
198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari 
harta dunia (berdagang dan lainnya) di musiam 
haji. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat 
(tempat wukuf)287, berdzikirlah (doa, talbiah 
dan takbir)288 kepada Allah di Masy’aril Haram 
(tanda-tanda yang telah maklum dan Muzdalifah 
termasuk di dalamnya). Dan berdzikirlah289 
kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan-
Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum 
mendapat hidayah atau Al-Qur`an benar-benar 
termasuk orang-orang yang sesat.
199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat 
bertolaknya orang-orang banyak (‘Arafah) ke 
Muzdalifah/Masy’aril Haram untuk mengingat 
Allah dan mohonlah ampunan kepada Allah290. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.
200. Apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah hajimu291, maka berdzikirlah dengan 
menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-
nyebut nenek moyangmu atau ayah-ibumu, atau 
berdzikirlah lebih banyak dari itu. (Kemudian Allah 
mengarahkan untuk berdo’a kepada-Nya setelah 
mereka memperbanyak dzikir karena kondisi ini 
sangat memungkinkan dikabulkan, dan mencela 
orang yang hanya berdo’a ingin harta dunia 
semata, lalu Allah berfirman:) Maka di antara 
manusia ada orang yang bendo’a: “Ya Rabb kami, 
berilah kami kesenangan di dunia”, dan tiadalah 
baginya bagian di akhirat.
201. Dan di antara mereka (orang-orang 
beriman) ada orang yang bendo’a: “Ya Rabb kami, 
berilah kami kebaikan di dunia292 dan kebaikan di 
akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.
202. Mereka itulah orang-orang yang 
mendapat bagian dari kebaikan yang mereka 
usahakan di dunia dan Allah sangat cepat 
perhitungan-Nya.
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283.   Haji tidak sah kecuali pada bulan-bulan haji yaitu Syawal, Dzul Qo’dah dan 10 hari pertama Dzul Hijjah. Umar dan Utsman dahulu 
menyukai haji di bulan-bulan haji dan melarang umrah pada bulan-bulan haji.
284.   Misalnya merokok, mencukur jenggot, mendengar musik, menggambar makhluk bernyawa, bersendirian dengan wanita bukan mahrom, 
kebid’ahan dan lain-lain (penerj) . 
285.   Memperselisihkan haji atau berdebat ketika sedang haji hukumnya makruh. 
286.   Diperintah berbekal materi dan takwa.
287.   Wukuf di Arafah termasuk rukun haji.
288.   (Fathul Qadir, Syaukani)
289.   Diulang perintah untuk penekanan. (Fathul Qadir, Syaukani)
290.   Perintah meminta ampunan kepada Allah seusai mengerjakan ibadah-ibadah sering disebut dalam Al-Qur`an sehingga Rasulullah n 
setelah selesai shalat istighfar 3 kali. (HR. Muslim)
291.   Perintah memperbanyak dzikir setelah menunaikan ibadah haji.
292.   Kebaikan di dunia meliputi kesehatan, keselamatan, rumah yang luas, istri yang cantik, rizki yang lapang, ilmu yang bermanfaat, amal 
shalih, kendaraan yang mudah dicapai dan selain itu. Kebaikan di akhirat adalah masuk surga, dimudahkan hisab, aman dari kegoncangan pada 
hari kiamat dan lain-lain.
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203. Dan berdzikirlah kepada Allah dalam 
beberapa hari yang berbilang (takbir pada hari-hari 
tasyrik293). Barangsiapa yang ingin cepat berangkat 
(keluar dari Mina sebelum matahari terbenam 
pada hari kedua), maka tiada dosa baginya. Dan 
barangsiapa yang ingin menangguhkan (bermalam 
di Mina pada malam ketiga), maka tidak ada dosa 
pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa 
kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.

Berita Orang-orang yang Ucapannya 
Menyelisihi Perbuatannya
204. Dan di antara manusia (orang-orang 
munafik) ada orang yang ucapannya tentang 
kehidupan dunia menarik hatimu, dan Allah 
mengetahui isi hatinya yang jelek294, padahal ia 
adalah pandai memutarbalikkan kata dan menipu 
dalam berdebat.
205. Dan apabila ia berpaling dan pergi (hai 
Muhammad), ia bermaksud untuk mengadakan 
kerusakan di bumi, merusak tanam-tanaman, 
keturunan manusia dan binatang, dan Allah tidak 
menyukai kerusakan.
206. Dan apabila ia dinasehati: 
“Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
ucapan dan perbuatanmu yang jelek”, bangkitlah 
kesombongannya yang menyebabkannya berbuat 
dosa. Maka cukuplah neraka Jahannam sebagai 
siksa baginya. Dan sungguh neraka Jahannam itu 
tempat tinggal yang seburuk-buruknya.
207. Dan di antara manusia ada orang yang 
mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan 
Allah (berperang di jalan Allah) dan Allah Maha 
Sabar dan Pemurah kepada hamba-hamba-Nya.

Perintah Mengambil Semua Ajaran Islam, 
Mengamalkan Semua Perintah dan 
Meninggalkan Semua Larangan Islam.
208. Hai orang-orang yang beriman, 
masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, 
dan berbuatlah ketaatan dan jauhilah perintah-

perintah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh 
yang nyata bagimu.
209. Tetapi jika kamu menyimpang dari 
kebenaran sesudah bukti-bukti kebenaran 
datang kepadamu, maka ketahuilah, bahwasanya 
Allah Maha Perkasa dalam memurkai lagi Maha 
Bijaksana dalam hukum-hukum-Nya.
210.  (Allah mengancam keras adzab bagi 
orang-orang kafir yang mendustakan Muhammad 
n:) Tiada yang mereka nanti-nantikan 
melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam 
naungan awan putih tipis untuk memutuskan 
seluruh perkara manusia pada hari kiamat dan 
diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada 
Allah dikembalikan segala urusan.295
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293.   Yaitu hari idul adha dan 3 hari setelahnya dan takbir dimulai pada pagi hari subuh hari arafah sampai ba’da ashr hari terakhir tasyrik 
menurut Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud. (Irwaul Ghalil 3/125). Tidak ada hadits shahih yang menerangkan kapan mulai dan berahir takbir.
294.   Memperlihatkan keislaman menyembunyikan kekafiran dan Allah akan memperlihatkan isi hatinya yang pernuh dengan nifak dan 
kekafiran.
295.   Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir. 
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Berita Tentang Persaksian Bani Israil 
Atas Mukjizat Musa Kemudian Mereka 
Menentangnya
211. Tanyakanlah kepada Bani Israil: 
“Berapa banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah 
yang nyata, yang telah Kami berikan kepada 
mereka”. Dan barangsiapa yang menukar ni’mat 
Allah setelah datang ni’mat itu kepadanya, maka 
sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
212. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam 
pandangan orang-orang kafir296, dan mereka 
memandang hina orang-orang yang beriman. 
Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih 

mulia daripada mereka pada hari kiamat. Dan 
Allah memberi rizi kepada orang-orang yang 
dikehendaki-Nya tanpa batas.
213. Dahulu manusia itu adalah umat 
yang satu di atas agama Adam297, maka Allah 
mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar 
gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan 
bersama mereka Al-Kitab dengan membawa 
kebenaran, untuk memberi keputusan di 
antara manusia tentang perkara yang mereka 
perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Al-
Kitab (Taurat) itu melainkan orang yang diberi 
kitab itu, setelah keterangan-keterangan yang 
nyata (hujjah)298 datang kepada mereka, karena 
saling dengki dan tamak terhadap dunia di antara 
mereka. Maka Allah memberi petunjuk orang-
orang yang beriman kepada kebenaran tentang 
hal yang mereka perselisihkann itu dengan ilmu 
dan petunjuk-Nya. Dan Allah memberi petunjuk 
orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang 
lurus.
214. Apakah kamu mengira bahwa kamu 
akan masuk surga, padahal kamu belum diuji 
sebagaimana halnya orang-orang terdahulu 
sebelum kamu diuji? Mereka ditimpa oleh 
penyakit-penyakit, musibah-musibah dan 
gangguan-gangguan, kesengsaraan, dan 
digoncangkan dengan keras dan ancaman musuh 
yang menakutkan sehingga Rasul dan orang-
orang yang beriman bersamanya berdoa meminta 
jalan keluar dan kemenangan: “Bilakah datangnya 
pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya 
pertolongan Allah itu amat dekat.
215. Mereka bertanya tentang apa yang 
mereka nafkahkan. Jawablah: “Nafkahkanlah 
hartamu itu untuk ibu-bapak, kaum kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 
yang sedang dalam perjalanan.” Dan kebaikan 
apa saja yang kamu lakukan, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahuinya dan akan membalas 
dengan sempurna.
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296.   Ridha terhadap kehidupan dunia, mengumpulkan harta tetapi tidak diinfakkan kepada yang berhak, menghina orang-orang beriman yang 
berpaling dari kesenangan kehidupan dunia, menginfakkan hartanya untuk ketaatan dan keridhaan Allah sehingga mendapatkan kesenangan, 
kedudukan yang tinggi dan di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Itulah rizki besar yang Allah berikan kepada yang Ia kehendaki.
297.   Yaitu agama tauhid, mempersembahkan semua macam ibadah hanya kepada Allah. Hingga manusia menyembah berhala lalu Allah 
mengutus Nuh sehingga Allah katakan, ”…diturunkan bersama mereka Al-Kitab…”
298.   Ini adalah peringatan akan kejekekan perbuatan dan keadaan mereka karena mereka menjadikan turunnya Al-Kitab sebab perpecahan.
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Kewajiban Jihad fi Sabilillah Untuk 
Menghilangkan Kejahatan Orang-orang 
Kafir
216. Diwajibkan atas kamu berperang, 
padahal berperang itu adalah sesuatu yang tidak 
kamu sukai (merasa berat). Boleh jadi kamu 
membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu299, 
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia 
amat buruk300 bagimu; Allah mengetahui, sedang 
kamu tidak mengetahui.301

217. Orang-orang musyrik bertanya 
kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada 
bulan Haram302. Katakanlah: “Berperang pada 
bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi 
dari jalan Allah, kafir kepada Allah, Masjidil Haram 
dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih 
besar  di sisi Allah daripada peperangan pada 
bulan Haram. Dan berbuat fitnah (memurtadkan 
seorang muslim) lebih besar dosanya daripada 
membunuh”. Orang-orang kafir tidak henti-
hentinya memerangi kamu sampai mereka  
mengembalikan kamu dari agamamu, seandainya 
mereka mampu (dan mereka tidak akan 
mampu).303 (Kemudian Allah memperingatkan 
orang-orang beriman agar waspada terhadap 
tipu daya orang-orang kafir yang terus-menerus 
menginginkan muslimin masuk ke agama mereka) 
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari 
agama Islam, lalu dia mati dalam kekafiran, maka 
amal-amal mereka gugur di dunia304 dan di 
akhirat305, dan mereka itulah penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya.
218. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman, orang-orang yang berhijrah dari negeri 
kafir ke negeri Islam dan berjihad306 di jalan Allah, 
mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

219. Mereka bertanya kepadamu tentang 
khamar307 dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya 
terdapat dosa yang besar308 dan beberapa 
manfa`at bagi kehidupan manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari manfa`atnya”. Dan 
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 
nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari 
keperluanmu dan keluargamu.” Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 
kamu berfikir309,
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299.   Karena dengan perang diraih kemenangan Islam.
300.   Pada semua urusan terkadang seseorang mencintai sesuatu padahal tidak mengandung kebaikan dan maslahat, dan duduk tidak perang 
mengakibatkan musuh berkuasa atas muslimin.
301.   Allah mengetahui akibat-akibat segala urusan dan kemaslahatan manusia maka taatilah Allah agar kamu mendapat petunjuk.
302.   Yaitu bulan: Dzul Qa`dah, DzulHijjah, Rajab dan Muharram. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani)
303.   Al-Maidah: 13.
304.   Tidak masuk pada hukum muslim di dunia. Hal peringatan keras terhadap muslimin yang murtad.
305.   Amal-amalnya tidak berpahala di akhirat.
306.   Mengerahkan kesungguhan untuk menghadapi musuh dan usaha yang serius untuk menegakkan Islam.
307.   Segala sesuatu yang menutup dan merusak akal. Ayat ini belum menjelaskan kaharaman arak. Akan diterangkan keharamannya pada 
surat Al-Maidah.
308.   Dosa besar yang dimaksudkan adalah permusuhan, kebencian, menghalangi dari dzikir dan shalat. (Al-Maidah: 91).
309.   Bagi yang memikirkan akan mengetahui bahwa dunia adalah negeri ujian dan fana dan mengetahui bahwa akhirat adalah negeri yang 
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220. tentang dunia dan akhirat. Dan mereka 
bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, 
katakalah: “Mengurus urusan mereka secara 
patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan 
mereka lalu makananmu dan makanan mereka 
bercampur, maka tidak mengapa karena mereka 
adalah saudaramu seagama.” (Maka Allah 
berfirman:) Allah mengetahui siapa yang berniat 
membuat kerusakan dari yang berniat mengadakan 
perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya 
Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. 
Akan tetapi Ia meluaskan dan memberi keringanan 
serta memperbolehkan bergaul dengan anak-anak 
yatim dengan cara ma’ruf. Sesungguhnya Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Haramnya Menikahi Wanita Musyrik
221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-
wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik 
hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik dengan muslimah sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang 
mu’min lebih baik dari lelaki musyrik, walaupun dia 
menarik hatimu. Mereka mengajak310 ke neraka, 
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 
dengan syariat, larangan dan perintah-Nya. 
Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
222. Mereka bertanya kepadamu tentang 
haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran, 
oleh sebab itu janganlah kamu bersenggama 
ketika wanita (istri) sedang haidh; dan janganlah 
kamu mendekati mereka311, sebelum mereka suci 
dari darah haidh dan mandi janabah312. Apabila 
mereka telah suci, maka campurilah313 mereka itu 
di tempat (pada kemaluan)314 yang diperintahkan 
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa dan 
menyukai orang-orang yang mensucikan diri dari 
kotoran dan gangguan.”
223. Isteri-isterimu adalah tempat 
mengandung anak, maka datangilah istrimu 
bagaimana saja kamu kehendaki315. Dan 
persembahkanlah316 amal ketaatan untuk dirimu. 
(Maka Allah berfirman:) Dan bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan 
menemui-Nya lalu menghitung amalanmu. Dan 
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman 
yang taat.
224. Jangahlah kamu jadikan sumpahmu 
dengan nama Allah sebagai penghalang untuk 
berbuat kebajikan, ketakwaan dan mengadakan 
ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui317.
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310.   Pergaulan dengan mereka membangkitkan kecintaan dan melebihkan dunia daripada akhirat dan akibatnya buruk.
311.   Boleh mendekap, mencium, makan dan tidur bersama kecuali jimak.
312.   Sebelum mandi janabah atau tayamum bagi yang punya udzur, tidak halal dicampuri.
313.   Disunnahkan mencampuri tidak wajib.
314.   Barangsiapa mencampuri pada selainnya maka telah melanggar.
315.   Dengan menghadap, membelakangi atau miring dengan satu tujuan yaitu kemaluan bukan dubur atau yang lainnya.
316.   Atau ucapkanlah bismillah ketika hendak jimak.
317.   Allah mendengar ucapan-ucapan dan mengetahui perbuatan-perbuatan hamba-hamba.
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225. Allah tidak menghukum kamu disebabkan 
sumpahmu yang tidak sengaja, tetapi Allah menghukum 
kamu disebabkan yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
226. Kepada orang-orang yang meng-ilaa’318 
isterinya diberi tangguh empat bulan sejak bersumpah. 
Kemudian jika mereka kembali mencampurinya, maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang319.
227. Dan jika mereka berniat kuat untuk talak320, 
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.
228. Wanita-wanita yang ditalak handaklah 
menahan diri tiga kali quru’ (suci).321 Mereka tidak 
boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 
dalam rahimnya (hamil atau haidh), jika mereka beriman 
kepada Allah dan hari akhirat322. Dan suami-suaminya 
lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu323, 
jika mereka menghendaki ishlah dan kebaikan. Dan para 
wanita mempunyai hak atas suami yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, demikian 
juga suami. Akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan324 daripada isterinya. Dan Allah 
Maha Kuasa325 lagi Maha Bijaksana.
229. Talak itu dua kali326. Setelah itu boleh rujuk 
lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan 
cara yang baik327, jika mentalak satu atau dua. Tidak halal 
bagi kamu (suami) mengambil kembali sesuatu (mahar) 
yang telah kamu berikan kepada mereka328, kecuali 
kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah329. Jika kamu (hakim) khawatir 
bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang mahar 
yang diberikan, agar istri menebus dirinya dengan mahar 
yang pernah diterimanya330. Itulah hukum-hukum Allah 
(hukum-hukum nikah dan talak), maka janganlah kamu 
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim.
230. Kemudian jika suami pertama mentalaknya 

(talak yang ketiga), maka perempuan itu tidak lagi halal 
baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. 
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka 
tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali jika 
keduanya yakin dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada 
kaum yang mengetahui.
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318.   Bersumpah untuk tidak menjimak istri selama waktu yang ditentukan: kurang dari empat bulan atau lebih dari empat bulan. Bila kurang 
dari empat bulan maka menunggu selesai waktu kemudian mencampuri istri. Bagi istri harus bersabar dan tidak boleh meminta tebusan apa pun 
dari suami. Bila melebihi empat bulan suami harus memilih talak atau kembali.
319.   Yakni tidak ada kafaroh bagi suami.
320.   Menunjukkan talak tidak jatuh hanya dengan selesainya waktu empat bulan.
321.   Tidak selesai masa iddah kecuali selesai 3 kali suci (athhar) bukan haidh yang ketiga menurut pendapat yang kuat berdasarkan hadits 
dari Ibnu Umar dalam kitab Shahih Muslim. (Adhwaul Bayan, Syanqithi). Terdapat pengecualian tidak harus menunggu selama tiga kali suci yaitu 
wanita yang belum dicampuri, baginya tidak ada masa iddah (lihat surat Al-Ahzab: 49), wanita hamil masa iddahnya setelah melahirkan (lihat 
surat At-Thalaq: 4) dan wanita yang menopause masa iddahnya tiga bulan. (lihat surat At-Thalaq: 4, Fathul Qadir, 208)
322.   Ancaman bagi yang menyelisihinya.
323.   Yaitu bagi suami yang masih boleh merujuknya (masih pada masa iddah). Bila telah selesai masa iddah maka istri lebih berhak 
menentukan dirinya dan tidak halal bagi suaminya kecuali dengan nikah baru dengan wali dan saksi serta mahar. Rujuk bisa dengan jimak atau 
ucapan dan tidak ada syarat apa-apa dalam masa rujuk (iddah). Apabila telah ditalak tiga maka tidak boleh kembali kecuali wanita itu nikah 
dengan lelaki lain lalu cerai dan lelaki pertama menikahi lagi. (Ibnu Katsir, Fathul Qadir, 208)
324.   Kelebihan dalam hal badan, kedudukan, nafkah, keharusan ditaati dan keutamaan di dunia dan akhirat.
325.   Kuasa untuk murka pada orang yang menyelisihi perintah dan bijaksana syariat dan perintah-Nya.
326.   Pada jaman jahiliah suami boleh mentalak istri seratus kali selama masih dalam masa iddah. Karena yang demikian memudharatkan istri 
maka Islam membatasi tiga kali talak dan boleh rujuk pada talak satu dan dua serta bila jatuh pada talak tiga dilarang rujuk. Dan talak haruslah 
berurutan tidak boleh sekaligus dua.
327.   Selama masa iddah pada talak satu atau dua kamu boleh memilih antara rujuk atau meninggalkannya sampai selesai masa iddah dengan 
niat baik. Jika telah jatuh talak yang kedua mak demikian juga. Jangan menzhalimi dan menyakitinya.
328.   Kecuali jika istri rela memberikannya.
329.   Jika suami istri cerai dan istri belum pernah melaksanaka kewajiban-kewajiban rumah tangga dan hak-hak suami maka istri haruslah 
memberikan harta yang dahulu pernah diterima dan tidak mengapa suami menerimanya.
330.   Istri boleh mengembalikan mahar dan pemberian lainnya kepada suami.
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231. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu 
pada talak satu atau dua, lalu mereka mendekati 
akhir iddahnya, maka rujukilah331 mereka dengan 
cara yang ma’ruf, atau meninggalkan332 mereka 
dengan cara yang ma’ruf. Janganlah kamu rujuki 
mereka untuk memberi kemudharatan333, karena 
dengan demikian kamu menganiaya mereka. 
Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh 
ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. 
Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah 
permainan (tidak melaksanakan perintahnya), dan 
ingatlah ni’mat Allah padamu (pengutusan para 
rasul dengan membawa petunjuk dan keterangan), 
dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu 
yaitu Al-Kitab (Al-Qur`an) dan Al-Hikmah 
(As-Sunnah). Allah memerintah, melarang dan 

mengancam siksa pelaku keharaman dengan apa 
yang diturunkan-Nya itu. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.
232. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, 
lalu habis masa iddahnya, maka janganlah wali 
menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya, 
apabila mereka saling meridhai dengan cara yang 
ma’ruf. Yang melarang wali tidak mengijinkan 
wanita-wanita itu adalah yang menasehatkan 
kepada orang-orang yang beriman terhadap 
syariat Allah, takut terhadap ancaman dan siksa-
Nya. Mengikuti syariat Allah dalam mengembalikan 
nikah wanita kepada wali itu lebih baik bagimu dan 
lebih suci bagi hatimu. Allah mengetahui kebaikan 
yang kamu lakukan dan yang tidak kamu lakukan 
sedang kamu tidak mengetahuinya.

Anjuran Menyusui Anak Selama Dua 
Tahun334

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang 
ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 
ayah memberi makan dan pakaian kepada para 
ibu dengan cara ma’ruf, sesuai kebiasaan setempat 
dan kemampuan. Seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Tidak halal seorang ibu dikenai mudharat karena 
anaknya dengan dilarang menyusuinya dan 
tidak diberi nafkah dan tidak halal seorang ayah 
dikenai mudharat karena anaknya (ibu menolak 
menyusui anaknya dan minta tambahan nafkah 
yang berliebihan), dan ahli warispun berkewajiban 
demikian335. Apabila keduanya ingin menyapih 
sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan karena untuk kemaslahatan, 
maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika336 
kamu (suami dan istri) menginginkan anakmu 
disusukan oleh orang lain, karena ada udzur dari 
salah satunya, maka tidak ada dosa bagimu apabila 
kamu memberikan upah menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah pada seluruh 
kondisi dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan.
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331.   Dengan dipersaksikan dan niat baik dalam berkeluarga.
332.   Sampai selesai masa iddah dan mengeluarkan dari rumah dengan cara baik.
333.   Misal di jaman jahiliah ketika istri mendekati selesai masa iddah suami rujuk agar orang lain tidak menikahinya. Kemudian mentalaknya 
kembali, lalu Allah melarang perilaku yang demikian.
334.   Tidak ada keutamaan menyusui setelah dua tahun dan tidak diharamkan.
335.   Memberi nafkah kepada ibu, menunaikan hak-haknya dan tidak menimpakan kemudharatan kepadanya. Mayoritas ulama salaf 
menetapkan kewajiban saling memberikan nafkah di antara kerabat dekat.
336.   Sehingga tidak cukup satu pihak yang menentukan penyapihannya.
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Wanita337 Yang Ditinggal Mati Suaminya 
Menunggu Selama Empat Bulan Sepuluh 
Hari
234. Orang-orang yang meninggal dunia 
di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, 
maka mereka (isteri-isteri) menangguhkan 
dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian 
apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa 
bagi para wali membiarkan mereka berdandan 
dan menawarkan nikah menurut yang patut. 
Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
235. Dan tidak ada dosa bagi kamu 
meminang wanita-wanita itu dengan sindiran338 
atau kamu menyembunyikan keinginan 
hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 
menyebut-nyebut mereka dalam hatimu. 
Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan 
janji kawin dengan mereka secara rahasia339, 
kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang 
ma’ruf340. Dan janganlah kamu ber’azam 
untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. 
Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui 
isi hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyantun.
236. Tidak mengapa kamu mentalak wanita 
setelah akad nikah dan belum mencampurinya 
dan sebelum kamu menentukan maharnya. 
Dan wajib bagimu memberikan suatu 
kesenangan (hadiah) kepada mereka. Orang 
yang mampu menurut kemampuannya dan 
orang yang miskin menurut kemampuannya, 
yaitu pemberian menurut yang patut. Yang 
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan.
237. Jika kamu menceraikan isteri-isterimu 
sebelum kamu bercampur dengan mereka, 
padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 
maharnya, maka berikanlah seperdua341 dari 

mahar yang telah kamu berikan itu, kecuali 
jika isteri-isterimu itu mema’afkan (maka 
tidak wajib baginya memberikan setengah 
maharnya) atau dima’afkan oleh orang yang 
memegang ikatan nikah (suami), dan saling 
mema’afkan itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
janganlah kamu melupakan kebaikan di antara 
kamu bahkan pergunakanlah kebaikan itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa 
yang kamu kerjakan dan akan membalasnya.
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337.   Baik yang sudah dijimak ataupun yang belum. Bila hamil, maka iddahnya setelah melahirkan walaupun sedetik setelah kelahiran.
338.   Misalnya dengan berkata: ”Aku ingin menikah”, atau “Aku ingin seandainya Allah memberikan seorang wanita kepadaku”.
339.   Jangan mengatakan: ”Aku pacarmu”. Atau jagan berkata, ”Berjanjilah kamu untuk menikah denganku bukan dengan yang lain”.
340.   Misal: ”Aku menyukaimu”. Atau mengatakan kepada walinya: ”Jangan ada yang mendahuluiku dan jangan kamu nikahkan sebelum kamu 
memberitahukan kepadaku”.
341.   Ayat ini menerangkan ayat sebelum pada masalah ketentuan mahar/mut’ah yang harus diberikan.
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Menjaga Shalat Tepat Waktu dan Menjaga 
Hukum-hukumnya
238. Peliharalah semua shalat dan shalat 
wustha (ashar). Berdirilah untuk Allah dengan 
khusyu’.
239. Jika kamu dalam keadaan takut 
(ketika perang), maka shalatlah sambil berjalan 
atau berkendaraan342, menghadap kiblat atau 
tidak. Kemudian apabila kamu telah aman, 
maka shalatlah dengan sempurna, sebagaimana 
Allah telah memberikan kenikmatan iman dan 
mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu 

ketahui yang bermanfaat di dunia dan akhirat 
maka terimalah dengan syukur dan dzikir.
240. Dan orang-orang yang akan meninggal 
dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, 
memberi nafkah hingga setahun lamanya dan 
tidak disuruh pindah343 sebagai wasiat dari Allah. 
Akan tetapi jika mereka pindah, maka tidak ada 
dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang 
ma’ruf terhadap diri mereka (menikah). Dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan 
wajib diberi hadiah menurut yang ma’ruf, 
sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa.
242. Demikianlah Allah menerangkan 
kepadamu ayat-ayat-Nya supaya kamu 
memahaminya.

Lari Dari Kematian dan Perang Tidak 
Merubah Ajal dan Takdir
243. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang-orang yang ke luar dari kampung halaman 
mereka, sedang jumlah mereka beribu-ribu, 
karena takut mati?344 maka Allah berfirman 
kepada mereka: “Matilah kamu”, kemudian Allah 
menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah 
mempunyai karunia terhadap manusia tetapi 
kebanyakan manusia tidak bersyukur.345

244. Dan berperanglah kamu sekalian di 
jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.346

Dorongan Berinfak
245. Barangsiapa yang mau memberi 
nafkah, nafkah yang baik, maka Allah akan 
melipatgandakannya dengan banyak. (Infaklah! 
dan janganlah kamu memperdulikan karena Allah 
Maha Memberi rizki). Ia menyempitkan rizki dan 
meluaskannya kepada siapa yang dikehenkai-Nya 
dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan pada 
hari kiamat.
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342.   Bila sangat takut atau tidak memungkinkan maka shalat dengan isyarat.
343.   Ayat ini tidak menunjukkan wajibnya menunggu iddah selama setahun akan tetapi anjuran wasiat bagi suami yang hendak meninggal 
agar istri yang ditinggal menetap di rumah-rumah suami sepeninggalnya selama setahun jika istri berkenan. Bila telah selesai masa iddah empat 
bulan sepuluh hari atau melahirkan maka istri boleh keluar dari rumah suami dan tidak boleh dilarang.
344.   Karena takut terserang penyakit tha’un.
345.   Ayat ini menunjukkan tidak ada manfaat lari dari takdir dan tidak ada tempat perlindungan dari siksa Allah kecuali kembali kepada-Nya.
346.   Demikian juga lari dan menjauhi perang tidak menjauhkan dan tidak mendekatkan ajal bahkan ajal, rizki dan takdir telah ditetapkan.
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246. Apakah kamu tidak memperhatikan 
pemuka-pemuka Bani Israil sesudah347 Nabi 
Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada 
seorang Nabi mereka: “Angkatlah untuk kami 
seorang raja supaya kami berperang di jalan 
Allah”. Nabi mereka menjawab: “Mungkin sekali 
jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu 
tidak akan berperang”. Mereka menjawab: 
“Mengapa kami tidak mau berperang di jalan 
Allah, padahal sesungguhnya kami dan anak-
anak kami telah diusir dari kampung halaman 
kami?”. Maka tatkala perang itu diwajibkan 
atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali 
sedikit saja di antara mereka yang berperang. 
Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-
orang yang zhalim.
247. Nabi mereka mengatakan kepada 
mereka: “Sesungguhnya Allah telah 
mengangkat Thalut menjadi rajamu.” Mereka 
menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah 
kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan 
pemerintahan daripadanya, sedang dia pun 
tidak diberi kekayaan yang cukup banyak348?” 
Nabi berkata:”Sesungguhnya Allah yang telah 
memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu 
yang luas dan tubuh yang perkasa.”349 Allah lah 
pemutus hukum, memberikan kerajaan kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha 
Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui350.
248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada 
mereka: “Sesungguhnya tanda keberkahan 
kerajaannya, ialah kembalinya tabut (kotak 
tempat kitab Taurat) yang telah hilang 
kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan 

dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga 
Musa dan keluarga Harun351, tabut itu dibawa 
malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat tanda kebenaran kenabianku, jika 
kamu orang yang beriman terhadap Allah dan 
hari akhir.
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347.   Seribu tahun setelah Musa.
348.   Yakni ia seorang yang miskin. Pertanyaan mereka hanyalah pertanyaan memberat-beratkan diri, lebih utama bagi mereka untuk taat.
349.   Ia lebih alim dan kuat serta sabar daripada kalian.
350.   Menetahui siapa yang lebih berhak menjadi raja.
351.   Tongkat Musa dan lembaran-lembaran Taurat.
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249. Maka tatkala Thalut keluar membawa 
tentaranya yang taat dari pemuka bani Israil, ia 
berkata: “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu 
dengan suatu sungai352. Maka siapa di antara 
kamu meminum airnya; janganla ia mengikutiku 
pada hari ini. Dan barangsiapa tidak meminumnya, 
kecuali menceduk seciduk tangan, maka tidak 

mengapa ia mengikutiku.” Kemudian mereka 
meminumnya kecuali beberapa orang di antara 
mereka yang tidak minum. Maka tatkala Thalut 
dan orang-orang yang beriman bersama353 dia 
telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang 
telah minum berkata: “Tak ada kesanggupan 
kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan 
tentaranya”. Orang-orang (mereka adalah ulama) 
yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Allah, berkata memberi semangat bahwa janji 
Allah benar dan kemenangan bukan dengan 
banyak jumlah dan kekuatan: “Berapa banyak 
terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan 
golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan 
Allah menolong orang-orang yang sabar.”
250. Tatkala Jalut dan tentaranya telah 
nampak oleh golongan iman yang berjumlah 
sedikit, berdo’a: “Ya Rabb kami, tuangkanlah 
kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah 
pendirian kami ketika menemui musuh dan 
tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.”
251. Mereka mengalahkan tentara Jalut 
dengan pertolongan Allah.  Daud membunuh Jalut, 
kemudian Allah memberikan kerajaan Thalut dan 
kenabian (hikmah) dan mengajarkan kepadanya 
ilmu khusus yang dikehendaki-Nya kepadanya.354 
Seandainya Allah tidak menolak sebahagian 
umat manusia dengan sebagian yang lain355, 
pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai 
karunia atas semesta alam.
252. Itu adalah ayat-ayat dari Allah, Kami 
bacakan kepadamu dengan hak yang ada pada 
kitab Ahli Kitab dan sesungguhnya kamu (hai 
Muhammad) benar-benar salah seorang di antara 
nabi-nabi yang diutus.

    (   '       &   %    $   #   "   !
    2  1  0  /  .  -  ,  +  *       )
   =    <  ;  :  98  7  6  5    4  3
   F    E   D   C   B   A   @   ?>
    O   N   ML   K   J   I   H   G
   W   V   U   T   S   R   Q   P
   a   `   _   ^   ]\   [   Z   Y   X
    h   g   f   e   d   c   b
     o   n   m   l   k   j   i
   u   t   s   r   q   p
   {   z   y   x   w   v
   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ~ے     }   |
   «   ª   ©   ¨   §   ¦
   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬
    ¼     »   º   ¹   ¸¶   μ   ´

352.   Sungai antara Urdun dan Palestin yaitu S. Syariah.
353.   Sebanyak pasukan perang badar yaitu 310 tentara. (HR.Bukhari)
354.   Yaitu ilmu membuat baju besi. (lihat surat Al-Anbiya: 80 dan Saba`: 10-11)
355.   Sebagaimana menolak Thalut dengan Bani Israil.
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253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian 
mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka 
ada yang Allah ajak bicara (Musa, Muhammad 
dan Adam), sebagiannya Allah meninggikannya 
beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada ‘Isa 
putera Maryam beberapa hujjah-hujjah dan dalil-
dalil yang menguatkan kenabiannya serta Kami 
perkuat dia dengan Ruhul Qudus (Jibril). Dan 
kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang 
sesudah rasul-rasul itu tidaklah saling membunuh, 
sesudah datang kepada mereka beberapa macam 
keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka 
ada diantara mereka yang beriman dan ada di 
antara mereka yang kafir. Seandainya Allah 
menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. 
Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-
Nya.
254. Hai orang-orang yang beriman, 
belanjakanlah sebagian dari rizki yang telah Kami 
berikan kepadamu, sebelum datang hari yang pada 
hari itu (hari kiamat) tidak ada lagi jual beli356 dan 
tidak ada lagi syafa’at Allah Ta’ala dari orang-
orang yang memberi syafa’at. Sangatlah zhalim 
orang-orang yang bertemu Allah dalam keadaan 
kafir.
255. Allah, tidak ada sesembahan yang hak 
melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus 
mengurus; tidak mengantuk dan tidak tidur357. 
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. 
Siapa yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah 
tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang 
di hadapan mereka dan di belakang mereka358, 
dan tidak ada seorang pun mengetahui sedikit pun 
ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah 
tidak merasa berat memelihara keduanya, dan 
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

256. Janganlah kamu memaksakan 
seseorang masuk ke dalam Islam, sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar359 daripada jalan yang 
sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 
Thaghut360 dan beriman kepada Allah, maka ia 
telah berpegang teguh dengan tali agama yang 
kokoh dengan sebab yang amat kuat. Dan Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
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356.   Seorang tidak menjual diri, harta walau emas sepenuh bumi dan tidak bermanfaat teman untuk menebus dosa.
357.   Tidak punya aib, lalai dan lupa.
358.   Mengetahui semua makhluk dan kejadian yang telah lewat, sekarang dan akan datang. Ayat ini mengandung nama dan sifat Allah 
sesuai dengan kemuliaan dan keagungan-Nya, dimaknakan tanpa menyerupakan, memisalkan, menanyakan bagaimana, menyelewengkan 
dan menafsirkannya dengan tafsir yang tidak benar. 
359.   Kejelasannya tidak membutuhkan pemaksaan untuk masuk ke dalamnya. Bahkan orang yang ditunjuki, dilapangkan dada dan diberi 
cahaya akan masuk Islam dengan ilmu. Orang yang telah buta dan mati hatinya tidak bermanfaat masuk Islam dengan paksaan.
360.   Thaghut adalah apa-apa yang diikuti dan ditaati selain dengan syariat Allah (penerj).
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Allah Menunjuki Orang-orang yang 
Mengikuti Keridhaan-Nya Kepada Jalan 
Keselamatan
257. Allah Penolong orang-orang yang 
beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan 
kekafiran dan keraguan kepada cahaya kebenaran 
yang jelas dan mudah. Dan orang-orang yang 
kafir, penolong-penolong mereka ialah syaitan, 
yang mengeluarkan mereka dari cahaya kebenaran 

kepada kegelapan kekafiran dan kesesatan. 
Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya.
258. Apakah kamu tidak melihat (dengan 
hatimu hai Muhammad) orang361 yang mendebat 
Ibrahim tentang adanya Rabb362 (karena Allah telah 
memberikan kepada orang itu kerajaan). Ketika 
Ibrahim berkata menunjukkan bukti: “Rabbku 
ialah Yang menghidupkan dan mematikan,” 
orang itu berkata: “Saya dapat menghidupkan dan 
mematikan.” Ibrahim berkata: “(Jika kamu dapat 
menghidupkan dan mematikan serta mengaku 
sesembahan), sesungguhnya Allah menerbitkan 
matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari 
barat,” lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah 
tidak memberi ilham hujjah kepada orang-orang 
yang zhalim363.
259. Atau apakah orang yang melalui suatu 
negeri yang telah roboh menutupi atapnya. 
Ia beridiri sambil bepikir: “Bagaimana Allah 
menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?” 
Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, 
kemudian menghidupkannya kembali. Allah 
(dengan perantara malaikat) bertanya: “Berapa 
lama kah kamu tinggal di sini?” Ia menjawab: 
“Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari.” 
Allah berfirman: “Sebenarnya kamu telah tinggal 
di sini seratus tahun lamanya; lihatlah makanan 
dan minumanmu yang belum berubah; dan lihatlah 
keledai kamu; Kami akan menjadikan kamu tanda 
kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah tulang 
belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya 
kembali, kemudian Kami membalutnya dengan 
daging.” Maka tatkala telah nyata baginya diapun 
berkata: “Saya tahu ini, aku telah melihatnya dan 
aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.”

*)('&%$#"!
0 / . - , +
:987654321
DCBA@?>=<;
NMLKJIHGFE
YXWVUTSRQPO
ba`_^]\[Z
mlkjihgfedc
wvutsrqpon
zyx}|{~ے¡¢£¤¥
³²±°¯®¬«ª©¨§¦
½¼»º¹¸¶μ´
ÅÄÃÂÁÀ¿¾
ÍÌËÊÉÈÇÆ
Ø×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎ

361.   Namrudz raja Babil.
362.   Ia mengingkari adanya sesembahan selainnya dirinya.
363.   Hujjahnya patah dan mendapat murka Allah.
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260. Dan ketika Ibrahim berkata: “Rabbku, 
perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau 
menghidupkan orang-orang mati.” Allah 
berfirman: “Apakah kamu belum tahu dan tidak 
bercaya Aku mampu menghidupkan kematian?” 
Ibrahim menjawab: “Aku tahu dan beriman bahwa 
Engka yang menghidupkan dan mematikan, akan 
tetapi agar hatiku tetap mantap dengan dalil yang 
bisa dilihat”. Allah berfirman: “Ambillah empat 
ekor burung, lalu sembelih dan potong-potonglah 
semuanya. Lalu letakkan satu bagian dari bagian-
bagian itu di atas tiap-tiap satu bukit, kemudian 
panggillah mereka, niscaya mereka datang 
kepadamu dengan segera.” Dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.364

Berlipat Gandanya Pahala Harta Yang 
Dinafkahkan Karena Mengharap Wajah 
Allah
261. Perumpamaan orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 
seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipatgandakan pahala365 bagi siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya 
lagi Maha Mengetahui siapa yang berhak dan 
tidak mendapatkannya.
262.  (Allah memuji orang-orang yang 
membelanjakan hartanya di jalan Allah). Orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, 
kemudian mereka tidak mengiringi apa yang 
dinafkahkannya itu dengan mengungkit-ungkit 
pemberiannya dan dengan tidak menyakiti dengan 
ucapan dan perbuatan, mereka memperoleh 
pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran 
terhadap kengerian pada hari kiamat dan tidak 
bersedih hati terhadap yang mereka tinggalkan 
dan dunia yang terluput darinya.
263. Perkataan yang baik dan pemberian 
ma’af lebih baik daripada sedekah yang diiringi 
dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha 
Kaya lagi Maha Memaafkan dan Maha Sabar.

264. Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu menghilangkan dan merusak 
pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit 
dan menyakiti, seperti orang yang menafkahkan 
hartanya karena ingin dipuji manusia dan dia 
tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin 
yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu 
ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih. 
Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa 
yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang kafir366.
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364.   Ayat ini dipahami sesuai teksnya tidak perlu menafsirkan pada tafsir yang menyimpang. (penerj)
365.   Hal ini menunjukkan bahwa amal-amal shalih dikembangbiakkan.
366.   Demikianlah amal-amal orang yang tidak ikhlas akan hilang dan hancur di sisi Allah walaupun memperlihatkan seolah amal shalih.
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265. Dan perumpamaan orang-orang yang 
membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan 
Allah dan ia yakin Allah akan membalasnya 
dengan sempurna, seperti sebuah kebun yang 
terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan 
lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua 
kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, 
maka hujan gerimis367. Dan Allah Maha Melihat 
apa yang kamu perbuat.

266. Apakah ada salah seorang di antaramu 
yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur 
yang sungai-sungai mengalir di bawahnya; dalam 
kebun itu dia mempunyai segala macam buah-
buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang 
itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih 
kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang 
mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu 
supaya kamu mengambil ibrah dan memahami 
makna-maknanya.368

Perintah Bersedekah Dengan harta Yang 
Baik dan Larangan Bersedekah Dengan 
Harta Yang Jelek.
267. Hai orang-orang yang beriman, 
nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang 
baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah 
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, 
bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji369.
268. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan 
kemiskinan agar kamu tidak berinfak dan menyuruh 
kamu berbuat kemaksiatan, dosa, keharaman 
dan akhlak jelek. Sedang Allah menjanjikan 
kamu ampunan dan karunia-Nya sebagai ganti 
ancaman syaitan. Dan Allah Maha Luas lagi Maha 
Mengatahui.
269. Allah menganugerahkan al-hikmah370 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-
benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan 
hanya orang-orang yang berakallah yang dapat 
mengambil nasihat dan peringatan.
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367.   Kebun itu selalu berbuah dan berkembang demikian juga amal orang mukmin diterima Allah dan Allah mengembangkan dan 
memperbanyaknya.
368.   Yaitu seorang beramal dengan amal yang sangat bagus kemudian ia menggantikan kebaikan-kebaikannya dengan kejelekan-kejelekan 
atau maksiat-maksiat.
369.   Walaupun Allah memerintahkan berinfak akan tetapi Ia kaya tidak membutuhkan harta. Perintah itu hanyalah untuk mengimbangkan 
antara orang miskin dengan orang kaya. Justru seluruh makhluk membutuhkan-Nya.
370.   Al-Hikmah adalah Al-Qur`an, pemahaman dan akal.
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270. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa 
saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya 
Allah mengetahuinya dan membalasmu dengan 
balasan yang banyak. Orang-orang yang berbuat 
zhalim tidak ada seorang penolongpun baginya 
yang melepaskannya dari neraka di hari kiamat.
271. Jika kamu menampakkan sedekah, 
maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu 
menyembunyikannya371 dan kamu berikan kepada 
orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu 
lebih baik bagimu. Allah akan menghapuskan 
dari kamu kesalahan-kesalahanmu sebagai ganti 
sedekah372; dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan dan akan membalas infakmu dengan 
banyak.
272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan 
mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah 
yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-
Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan, maka pahalanya itu untuk kamu 
sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan 
sesuatu melainkan karena megharap wajah373 
Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya 
dengan cukup sedang kamu tidak akan dianiaya 
sedikit pun.
273. Kepada orang-orang fakir yang 
mengorbankan jiwa raga di jalan Allah (muhajirin), 
mereka tidak dapat bepergian mencari nafkah di 
bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka 
orang kaya karena memelihara diri dari minta-
minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-
sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang 
secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik 
yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 
Mengetahuinya kemudian membalas dengan 
sempurna.

Pujian Bagi orang-orang yang Menafkan 
Harta Dengan Ikhlas 
274. Orang-orang yang menafkahkan 
hartanya pada malam dan siang hari secara 
tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka 
mendapat pahala di sisi Rabb mereka pada hari 
kiamat. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan tidak mereka bersedih hati.
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371.   Menyembunyikan sedekah lebih afdhal daripada menampakkannya kecuali bila menampakannya terdapat maslahat yang jelas.
372.   Terutama bila dirahasiakan dan dapat meninggikan derajat.
373.   Melihat wajah Allah kenikmatan penduduk surga yang paling utama sebagaimana diriwayatkan Muslim.
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Larangan Makan Harta Riba, Dengan Cara 
Batil dan Harta Syubhat
275. Orang-orang yang makan riba tidak 
dapat berdiri ketika dibangkitkan dari kubur pada 
hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan syaitan lantaran kesurupan 
jin. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka menentang hukum Allah, 
dengan berkata: “Sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba”, padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 
yang telah sampai kepadanya larangan riba Rabb 
mereka, lalu berhenti, maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu dan urusan rahasianya 
diserahkan kepada Allah. Orang yang kembali 

melakukan riba setelah ada peringatan, maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya.
276. Allah memusnahkan riba374 dan 
menumbuhkembangkan sedekah. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang hatinya kafir, selalu 
bekata dan berbuat dosa.
277.  (Kemudian Allah memuji orang-
orang beriman dan taat) Sesungguhnya orang-
orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 
mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak 
bersedih hati.
278. Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba 
jika kamu orang-orang yang beriman terhadap 
syariat Allah.
279. Jika kamu tetap melakukan riba dan 
tidak melepaskannya, maka ketahuilah, bahwa 
Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu375. Jika 
kamu bertaubat, maka ambillah pokok hartamu 
saja, kamu tidak boleh menganiaya (dengan 
mengambil tambahan) dan tidak pula dianiaya.
280. Allah memerintahkan sabar terhadap 
orang yang sedang kesusahan, ”Maka berilah 
tangguh sampai ia mampu membayar hutang. 
Dan bila kamu meninggalkan pokok hartamu 
untuk orang yang berhutang lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui bahwa yang demikian lebih 
baik bagimu”.

Dunia itu Fana dan Gapailah Akhirat Yang 
Kekal
Allah memberitakan kepada manusia dan 
mengingatkan mereka tentang akan kefanaan 
dunia dan harta, kedatangan hari akhirat dan 
kembalinya manusia kepada hukum Allah
281. Dan takutlah kamu kepada suatu hari 
yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan 
kepada hukum Allah. Kemudian masing-masing 
diri diberi balasan yang sempurna terhadap 
apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka 
sedikitpun tidak dianiaya.376
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374.   Dengan menghilangkannya atau dengan menghilangkan keberkahan harta riba sehingga tidak bisa mengambil manfaat darinya bahkan 
disiksa pada hari kiamat karenanya.
375.   Wajib pemerintah menyuruh mereka taubat, bila tidak mau taubat maka dipenggal lehernya.
376.   Ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan dari langit. (Fathul Qadir, 254-255) 
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Bimbingan Untuk Menulis Muamalah Yang 
Tidak Tunai377

Ayat berikut ini adalah ayat yang terpanjang 
dalam Al-Qur`an. Allah menerangkan 
konidisi utang piutang di antara manusia.
282. Hai orang-orang yang beriman, 
apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis 
di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan janganlah orang yang mengerti masalah tulis 
menulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis 
dengan jujur. Hendaklah orang yang berhutang 
itu mengimlakkan hutangnya kepada penulis dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya 
dan janganlah ia menyembunyikan sedikit pun 
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu 
orang yang lemah akalnya atau lemah (masih 
kecil atau gila) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan (karena tidak paham atau tidak 
tahu), maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi dari orang-orang lelaki.378 Jika tak 
ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua 
orang perempuan379 dari saksi-saksi yang kamu 
ridhai380, supaya jika seorang saksi wanita itu lupa 
maka yang saksi wanita yang lain mengingatkannya. 
Janganlah saksi-saksi itu enggan381 apabila 
mereka dipanggil untuk bersaksi dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 
besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 
Aku perintahkan kepadamu itu, lebih adil di sisi 
Allah, lebih menguatkan persaksian dan lebih 
dekat kepada keyakinan. Kecuali jika jual beli itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, maka tidak mengapa bagi kamu tanpa kamu 
menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli apapun keadaannya382 dan janganlah 

penulis dan saksi menulis dan menyaksikan 
menyelisihi apa yang diimlakan dan didengar383. 
Jika kamu manyelisihi apa yang Aku perintahkan 
dan mengerjakan apa yang Aku larang, maka 
sesungguhnya hal itu kamu keluar dari ketaatan 
kepada maksiat (kefasikan) pada dirimu. Dan 
takutlah kepada Allah ikutilah perintah dan 
jauhilah larangan-Nya niscaya Allah memberikan 
ilmu (tulis menulis dan ilmu yang lainnya) dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”384.
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377.   Tujuan bimbingan adalah lebih terjaga ketentuan dan waktu serta menguatkan persaksian. Hukum tulis menulis ini sunnah tidak wajib.
378.   Agar lebih kuat.
379.   Karena wanita lemah akal dan agama. Persaksian ini dalam masalah harta.
380.   Adil adalah syarat daripada saksi. Maksud adil adalah muslim, baligh dan takwa. Orang yang tidak dikenal kondisinya tertolak 
persaksiannya.
381.   Hukum saksi adalah wajib kifayah.
382.   Yakni disunnahkan mempersaksikan.
383.   Atau janganlah keduanya dikenai mudharat oleh orang yang memerintah.
384.   Hakikat segala sesuatu, kemaslahatan dan akibat-akibatnya tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya sedikit pun.
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Juz 3 2. Al-Baqarah

283. Jika kamu dalam perjalanan dan kamu 
melakukan hutang piutang sedang kamu tidak 
menemukan seorang penulis385, maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang sebagai 
ganti penulis. Akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain maka tidak 
mengapa kamu tidak menulisnya, hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah penciptanya 
dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. 
Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berbuat 
dosa besar dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.

Dalam surat Al-Baqarah ini Allah banyak 
menyebutkan hukum Islam. Setelah itu 
pada akhir surat Ia menutup dengan 
mengagungkan diri-Nya.

284. Kepunyaan Allah yang di langit-
langit dan apa yang di bumi. Dan jika kamu 
menampakkan apa yang ada di dalam hatimu 
atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan 
mengabarkan tentang semua perbuatanmu itu. 
Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-
Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; 
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu386.
285. Rasul itu (Muhammad) dan orang-
orang yang beriman telah beriman kepada Al-
Qur`an yang diturunkan kepada mereka dari 
Rabb mereka. Semuanya beriman kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan 
rasul-rasul-Nya, “Kami tidak membeda-bedakan 
antara seseorang pun dari rasul-rasul-Nya”, dan 
mereka mengatakan: “Kami mendegar kalam-
Mu dan memahaminya dan kami ta’at. Ampuni 
dan berilah rahmat kepada kami ya Rabb kami 
dan kepada Engkaulah tempat kembali pada hari 
kiamat”.
286. Allah tidak membebani seseorang 
di luar kemampuannya, ia mendapat pahala 
kebaikan yang ia usahakan dan ia mendapat siksa 
dari kejelekan yang ia kerjakannya. (Kemudian 
Allah membimbing agar manusia meminta 
ampunan kepada-Nya dan Ia menjamin akan 
mengabulkannya), “Ya Rabb kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami meninggalkan 
kewajiban atau melakukan keharaman karena 
lupa atau kami salah dalam suatu amal karena 
kebodohan kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau 
bebankan kepada kami amal yang berat walaupun 
Kami mampu sebagaimana Engkau mensyariatkan 
kepada umat-umat sebelum kami. Ya Rabb kami, 
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang 
tak sanggup kami memikulnya387. Beri ma’aflah 
dosa antara kami dan Engkau, ampunilah dosa 
antara kami dan hamba-hamba-Mu, janganlah 
Engkau memperlihatkan kejelekan-kejelekan Kami 
dan rahmatilah pada waktu akan datang, jangan 
Engkau jatuhkan kami pada dosa-dosa yang lain. 
Engkaulah Penolong kami, hanya kepada-Mu 
kami bertawakkal, maka tolonglah kami terhadap 
kaum yang kafir yang menentang agama-Mu, 
mengingkari keesaan-Mu dan risalah nabi-Mu, 
menyembah selain Engkau dan menyekutukan-
Mu dan jadikanlah kami menang atas mereka di 
dunia dan akhirat.”
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385.   Atau menemukan penulis tetapi tidak ada kertas dan pena atau tinta.
386.   Ayat ini dirasa berat oleh sahabat lalu turun ayat 286 yang menggantikan hukumnya.
387.   Syariat, musibah dan bencana-bencana.
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Juz 33. Ali Imran

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih 
dan Penyayang.
1. Alif laam miim.
2. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak 
disembah melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus 
menerus mengatur dan menjaga makhluk-Nya.
3. Ia menurunkan Al-Kitab (Al-Qur`an) kepadamu 
(Muhammad) dengan benar tidak ada keraguan 
padanya yang membenarkan kabar-kabar kitab-kitab 
yang telah diturunkan sebelumnya dan Ia menurunkan 
Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa.
4. Taurat dan Injil itu diturunkan sebelum (Al-
Qur`an), menjadi petunjuk bagi manusia di jamannya 
dan Dia menurunkan Al-Furqaan388. Sesungguhnya 
orang-orang yang menentang dan memperolok ayat-
ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa) 
yang keras (yang ditujukan kepada orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Allah, menyelisihi rasul-rasul 
dan nabi-Nya).
5. Sesungguhnya tidak ada satupun yang tersembunyi 
di bumi dan di langit bagi Allah.389

6. Dialah yang mecipta kamu dalam rahim 
sebagaimana dikehendaki-Nya390. (Ia yang mencipta, 
maka Ia yang pantas diibadahi), tak ada sesembahan 
yang berhak disembah melainkan Dia, Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat-ayat Mutasyabihat Dikembalikan Kepada 
Ayat-ayat Muhkamat
7. Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur`an) 
kepada kamu (Muhammad). Di antara isinya ada 
ayat-ayat yang muhkamat391 itulah pokok-pokok isi 
Al-Qur`an dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun 
orang-orang yang dalam hatinya condong kepada 
kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-
ayat yang mutasyabihat392 untuk menimbulkan fitnah 
(kesesatan)393 dan untuk mencari-cari ta’wilnya394, 
padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya395 
melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam 
ilmunya mengetahui ta’wilnya396 berkata: “Kami 
beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat397, 
semuanya itu dari sisi Rabb kami.” Dan tidak dapat 

mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-
orang yang berakal dan pemahamannya lurus.
8. Orang-orang yang dalam ilmunya berdo`a: 
“Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami 
condong kepada kesesatan (dengan mengikuti ayat-
ayat mutasyabihat) sesudah Engkau beri petunjuk 
kepada kami kepada kebenaran, dan karuniakanlah 
kepada kami rahmat dari sisi Engkau karena 
sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia”.
9. “Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau yang akan 
mengumpulkan seluruh manusia untukt menghukumi 
apa-apa yang dahulu mereka perselisihkan 
dan membalas amal manusia pada hari kiamat. 
Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji”.
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388.   Yang membedakan antara hak dan batil, antara petunjuk dan kesesatan dengan keterangan-keterangan dan dalil-dalilnya yang kuat.
389.   Yakni Allah mengetahui perkara-perkara ghaib yang di langit dan bumi.
390.   Laki-laki, perempuan, celaka binasa, putih hitam, bagus atau jelek, tinggi atau pendek. Ayat ini menjelaskan bahwa Isa adalah hamba 
Allah.
391.   Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang terang dan tidak ada kesamaran padanya. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang 
bagi kebanyakan atau sebagian manusia tersamar pendalilannya. Barangsiapa mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat 
muhkamat maka ia mendpat hidayah dan barangsiapa menyamarkan ayat-ayat maka ia sesat.
392.   Mengandung makna ayat muhkam dan makna mutasyabihat dilihat dari sisi lafadz dan susunannya bukan maksudnya.
393.   Menyesatkan dan menyamarkan bahwa mereka berdalil dengan Al-Qur`an atas kebid’ahannya. Sebagaimana Nasrani berdalil Isa ruh 
Allah tetapi tidak melihat ayat yang muhkam bahwa Isa adalah hamba Allah.
394.   Memalingkan ayat dari teks ayat tanpa dalil yang mendukung.
395.   Ta’wil (tafsir) hakikat-hakikat.
396.   Dalam pengertian keterangan-keterangan ayat.
397.   Mereka mengembalikannya kepada ayat-ayat muhkamat di mana ayat-ayat saling membenarkan tidak saling bertentangan. Semua ayat-
ayat muhkam dan mutasyabihat dari Allah. Oleh karena itu Allah berfirman …

e            3. SURAT ALI IMRAN            a
JUZ 3-4

d          Madaniah 200 ayat          c
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