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TERJEMAHAN  SURAT AL-BAQARAH 

Oleh Moh. Chudlori Umar 
 

( Khusus untuk dikoreksi) 
          

 
  اهللا الرمحن الرحيم سمب

Atas nama Allah yang rahmaan dan rahiim 
 
(Jibril menyampaikan ujaran Allah kepada Rasul-Nya, Muhammad 
Rasulullah. Ujaran itu disampaikan dalam bentuk rangkaian keterangan, 
sehingga menjadi satu surat yang terdiri dari 286 ayat. Ada yang 
berpendapat bahwa surat ini adalah surat Madaniah yang pertama kali 
turun kecuali ayat 281 1(Lihat –Al-Qurtubi).  Sesuai dengan fungsinya,  
Rasulullah menyambunglanjutkan ujaran Jibril itu kepada umatnya. 
Secara rinci ujaran itu sebagai dikemukakan berikut ini). 
 
Alquran yang diimani sebagai wahyu oleh umat Islam adalah yang 
disampaikan oleh nabi Muhammad. Atas dasar sudut pandang tersebut  
maka pengalihbahasaan (penerjemahan) Alquran ke bahasa manapun 
harus menempatkan Muhammad  Rasulullah sebagai pihak pembicara, 
sedangkan pribadi dan umatnya sebagai lawan bicaranya.  
 
Secara operasional struktur bahasa yang digunakan adalah : Saya (kata 
Rasulullah)  menyampaikan ujaran yang diterima dari Allah melalui Jibril 
kepada saudara sekalian. Tolong tanggapi ujaran berikut ini :  
 

 )١( امل
 

1. Alif Laam Miim  adalah :2  
                                                 
1  Ayat tersebut juga  ayat tentang  riba yang turun di Mina  pada saat haji wada tahun ke 9 
Hjijrah. 
2 Surat ini diawali dengan Alif Laam Miim. Para mufassir mengistilahkan ayat-ayat seperti ini 
dengan fawatih as suwar  (ayat-ayat yang terdapat pada pembukaan surat),  seperti Alif Laam 
Miim,  Alif Laam Raa,  Alif Laam Miim Saad, Taa Haa, Taa Siin Miim,  Kaaf Haa Yaa Aiin Saad, 
Yaa Siin,  Haa Miim, Nuun, Qaaf, dan lain-lainز   Tentang maknanya,  antara mufassir yang satu 
dengan yang lain berbeda pendapat.  Ibnu Abbas berpendapat bahwa alif laam miim adalah 
singkatan dari Allah, Jibril dan Muhammad.  Pada riwayat lain Ibnu Abbas mengemukakan pula 
bahwa Alif Laam Miim sebagai akronin  dari Ana Allahu A’lam (saya Allah yang paling Tahu). 
Alif laam raa ana Allaahu ara ;  Ada pula yang berpendapat sebagai nama surat; ada pula yang 
berpendapat sebagai kata sumpah, masih banyak lagi pandapat lainnya (Perhatikan antara lain Al-
Qurtubi :  Jami ul Bayaan an tafsiir Ayatil Qurannil Hakiim).  
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 )٢( ريب فيه هدى للْمتقني ذَلك الْكتاب الَ
 

2. Alkitab (Quran) ini – tidak perlu diragukan lagi - hudan (pedoman) 
bagi para muttaqin3. 

 

بِ ويونَ بِالْغنمؤي ينونَ  الَّذيمقلَوةَيالص و ا رمقُونَمفني ماهقْن٣( ز( 
 

3. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib 4, menegakkan 
salat 5, dan menafkahkan yang kami rizkikan kepadanya. 

 

ونَ بِ ونمؤي ينالَّذَزِلَ إِلـمـَا أُنو كل يقَب نزِلَ ما أُنـِمو آلبِاْ ك ةرخ
نوقي م٤( ونَه( 

 
4. Juga mengimani yang diajarkan kepada anda (Quran), dan yang 

diturunkan sebelumnya 6, serta mereka meyakini yaum al-akhir7. 

                                                                                                                                      
Di balik pendapat yang beragam, ada pula penafsir yang tidak mau ambil pusing. Menurutnya 
ayat-ayat tersebut termasuk salah satu tergolong ayat mutasyabihat "( maknanya tidak jelas kata 
mereka) ". Karenanya  yang mengetahui makna ayat-ayat itu  hanyalah  Allah. (Wallaahu a'lamu 
bi muraadih).  (Al-Qurtubi). 
Pendapat yang terakhir ini agak sulit diterima. Alasannya sangat sederhana. Alquran itu diturunkan 
untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Suatu pedoman akan berfungsi jika orang 
memahaminya. Logika berikutnya, jika ada ayat yang maknanya tidak mungkin diketahui oleh 
manusia, artinya yang mengetahui maknanya hanya Allah,  berarti ada sebagian ayat yang tidak 
mungkin digunakan sebagai pedoman hidup. Jika diteruskan,  boleh jadi muncul kesimpulan yang 
nakal, bahwa Allah itu kurang bijak, lantaran IA memberikan petunjuk yang tidak jelas. 
Bagaimana mungkin Alquran dijadikan pedoman hidup jika ayat-ayatnya ada yang tidak jelas, 
alias tidak mungkin difahami oleh manusia.   
 
Pendapat yang layak diterima bahwa ayat–ayat Fawatih as suwar ( ayat-ayat yang pembuka surat-
surat adalah mubtada (pokok bahasan), sedangkan penjelasaannya adalah ayat-ayat berikutnya. 
(Al-Asmuny, Manaar al-Huda fii bayan al waqfi wa al Ibtidaa)  
  
3  Muttaqin adalah  bentuk mufrad (tunggal). Jamaknya adalah muttaquun (orang-orang yang 
bertaqwa).  
 
4 Gaib lawannya syahadah. Jika syahadah artinya perwujudan, maka ghaib artinya teori. Quran 
adalah teori tentang rangcang bangun peradaban, sedangkan praktik atau wujud nya adalah sunnah 
rasul.  
 
5 Salat adalah asas yang ke dua dalam membina peradaban qurani.   
 
6 Al-Asma dan Al-Kalimat (Sunnah Adam), Suhuf Ulaa (Sunnah Ibrahim), Taurah ( Sunnah 
Musa), Zabur ( Sunnah Dawud), dan Injil (Sunnah Isa). Wahyu-wahyu tersebut senilai dengan 
Alquran menurut sunnah Muhammad. Karena tangan-tangan jahil manusia, wahyu-wahyu tersebut 
mengalami pergeseran makna.  Alquran menurut sunnah Rasul Muhammad turun untuk 
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و هِمبر نى مدلَى هع كونَ أُولَئحفْلالْم مه ك٥( أُولَئ( 
 
5. Mereka itu (hidup) berdasarkan pedoman dari tuhannya. Karenanya 

... mereka itulah yang menjadi pemenang. 
 

ذَرَءأَن هِملَياٌء عووا سكَفَر ينالَإِنَّ الَّذ مهرذنت لَم أَم مهونَ تنمؤ٦( ي(  
 
6. Orang-orang kafir itu benar-benar tidak akan beriman baik diajari 

atau tidak. 
  

لَهم  علَى أَبصارِهم غشاوةٌ و علَى سمعهِم و ه علَى قُلُوبِهِم وختم اللَّ
يمظع ذَاب٧( ع( 

 
7. Allah memastikan telah mengunci kalbu 8, dan pendengaran mereka. 

Pada penglihatan mereka juga ada gisyawah ( semodel katarak ). 
Lantaran itu terhadap mereka adalah azab yang dahsyat. 

 

و و ا بِاللَّهنقُولُ َءامي ناسِ مالن نمِ اْ موآلبِالْيرِ وخ نِنيمؤبِم ما ه٨( م( 
 

8. (Di samping mereka) ada pula orang yang mengatakan: “Kami 
beriman kepada Allah dan yaum al-akhir “. Padahal sebenarnya tidak 
beriman 9. 

                                                                                                                                      
meluruskannya. Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) yang diyakini oleh umat Nasrani 
adalah  salah satu wujud konkrit dari penyelewengan wahyu-hayu sebelum Alquran. 
  
7 Di dalam Alquran kata akhirat kerap kali digandengkan dengan dunia, sebagai  kata yang 
berlawanan. Secara harfiah   دنا -  artinya pendek. Dari itu kehidupan dunia bisa difahami dengan 
kehidupan jangka pendek;  kenyataan yang ada;  atau kehidupan fragmatis. Jika demikian maka 
akhirat artinya jangka panjang atau hehidupan masa depan; atau ujung atau akhir setiap kegiatan. 

Yaum al-akhir difahami oleh orang pada umumnya  dengan hari qiamat, yaitu gambaran 
kehidupan setalah hancurnya peradaban manusia. Pandangan semacam ini cocok untuk kalangan 
yang memasuki usia senja atau yang sedang mengalami gangguan kejiwaaan (frustasi) lantaran  
menghadapi kegagalan. Jika hanya difahami demikian maka Quran dipandang cocok menjadi 
pedoman untuk mereka. Quran adalah pedoman hidup bukan pedoman mati. Kehidupan kelak 
(pasca kematian) pada hakikatnya adalah refleksi dari perjalanan sewaktu manusia hidup.  Atas 
dasar itu pendapat yang mengatakan bahwa qiamat itu ada dua yaitu qiamat sughra ( tegaknya 
peradaban nur di muka bumi yaitu di kala manusia masih hidup) dan kimat qubra (setelah 
hancurnya peradaban), semua orang.  
   
8 Qalbu adalah bagian dari organ manusia yang berfungsi untuk memahami informasi.  
 
9 Orang yang bersikap demikian itu disebut dengan munafik. 
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خـيو ونَ اللَّهعاد  ينالَّذنـَءاموا و عدخا يالَّونَ إِـم فُسـأَنو ما  هم
شونَـير٩( ع( 

 
9. Mereka (bersikap demikian) dengan tujuan hendak membohongi 

Allah10, maksudnya membohongi para mukmin. Tidak ! Usaha 
mereka itu tidak akan berhasil. Justeru mereka sendiri yang akan 
terkena imbasnya,  sementara mereka tidak berkesadaran. 

 

ا وضرم اللَّه مهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف ع ميـلَهأَل ـذَابا كَانبِم وا ـم
  )١٠( يكْذبونَ

 
10. Dalam kalbu mereka ada penyakit. Lantaran  kebohongannya Allah 

pastikan  penyakit mereka itu semakin kronis. Konsekuensinya azab 
(hukuman) yang berat harus mereka rasakan. 

 

و إِذَا قمي اْ الَ يلَ لَهوا ففِْسدونََألتحلصم نحا نمضِ قَالُوا إِن١١( ر ( 
 
11. Apabila mereka dinasihati : “ Kalian jangan membikin kekacauan di 

negeri ini “. Mereka pasti menjawab : “ Oh tidak ! Justru kami mau 
menciptakan kedamaian “. 

 

 )١٢( يشعرونَ لكن الَ إِنهم هم الْمفِْسدونَ و أَالَ
 
12. Bohong ! Mereka itu benar-benar mau membuat kekacauan, namun 

tidak merasakan “.  
 

و نمؤقَالُوا أَن اسالن نا َءاموا كَمنَءام ميلَ لَهاُء أَالَ إِذَا قفَهالس نا َءامكَم 
اُء وفَهالس مه مهالَ إِن نونَ لَكلَمع١٣( ي( 

 
13. Apabila mereka diajak (dengan seruan) :” Berimanlah kalian seperti 

para mukmin “. Mereka pasti menjawab : “Masa kami harus bersikap 
seperti orang-orang yang bego ..? “ Ala .. !  Justeru merekalah yang 
benar-benar tidak berpengatuhan.  

                                                                                                                                      
 
10 Membohongi Allah artinya membohongi hamba-Nya. 
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و ا ونوا قَالُوا َءامنَءام ينا إِلَى  إِذَا لَقُوا الَّذلَوا إِذَا خقَالُوا إِن ينِهِماطيش
 )١٤( معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ

 
14. . . . Jika berjumpa dengan para mukmin mereka mengatakan : “Kami 

ini telah beriman ”, namun ketika kembali ke komunitas / 
lingkungannya,  mereka mengatakan : “ Kami tetap menjadi 
pendukung setia kalian. Sikap kami disana (dengan para mukmin) itu 
hanya tipuan “. 

 

و بِهِم زِئهتسي ونَ اللَّههمعي انِهِميي طُغف مهدم١٥( ي( 
 
15.  Allah (dengan ilmunya) akan menipu mereka, sehingga mereka 

terus menerus hidup kebingungan. 
 

ـأُولَئا الضورتاش ينالَّذ الَكو مهتارجت تبِحا رى فَمدوا  لَةَ بِالْها كَانم
يندته١٦( م( 

 
16. Mereka itu memutarbalikkan gagasan yang benar (Quran) untuk 

diganti dengan yang salah. Bisnis mereka itu   tidak akan  berhasil, 
lagi pula tidak mempunyai berlandaskan pedoman. 

 

 مورِهبِن اللَّه بذَه لَهوا حم اَءتا أَضا فَلَمارن قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهم
و اتي ظُلُمف مكَهرونَ الَ ترصب١٧( ي( 

 
17.  Mereka itu diibaratkan seperti orang yang menyalakan lampu pijar. 

Ketika lampu sudah menyala menerangi yang ada di sekelilingnya, 
tiba-tiba (atas kepastian Allah )  lampu itu padam.  Kondisi kembali 
menjadi gelap gulita sehingga mereka tidak berpandangan. 

 

مفَه يمع كْمب مونَ الَ صجِعر١٨( ي( 
 

18. Seperti orang  tuli, bisu, dan buta.  Karena kegelapan mereka tidak 
bisa tahu jalan rujukan. 
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برق يجعلُونَ أَصابِعهم في  رعد و و كَصيبٍ من السماِء فيه ظُلُمات وأَ
و توالْم ذَرقِ حاعوالص نم يطٌ بِالْكَ َءاذَانِهِمحم اللَّهرِين١٩( اف( 

 
19. Atau .. Seperti kafilah barjalan pada situasi hujan lebat, mendungnya 

tebal,  banyak petir dan kilat. (Lantaran itu) jari jemarinya mereka 
sumbatkan ke lubang telinga, takut gendang telinganya pecah, dan 
takut mati kesambar petir.  Allah memantau setiap gerakan para 
kuffar. 

 

و يها فوشم ماَء لَها أَضكُلَّم مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادي  إِذَا أَظْلَم
وا وقَام هِملَيع و هِمعمبِس بلَذَه اَء اللَّهش لَو مارِهصلَى كُلِّ  أَبع إِنَّ اللَّه
يرٍء قَدي٢٠( ش(  

 
20. Kilat itu tak henti-hentinya menyambarkan cahaya ke hadapan 

mereka. Setiap kali cuaca cerah,  kafilah itu berjalan. Begitu cuaca 
gelap mereka berteduh lagi. Jika saja Allah menghendaki, IA 
menetapkan kepastian yaitu menyumbat pendengaran dan 
penglihatannya.   Sungguh Allah itu mampu  merancang segalanya. 

 

كُم ـالَّذين من قَبل قَكُم وـياأَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَ
ـلَعَت قُلَّكُم٢١( ونَـت( 

 
21. Saudara sekalian ! 11 Abdilah tuhanmu (Allah) yang telah 

menciptakanmu, dan menciptakan umat sebelummu. (Perintah ini) 
saya sampaikan agar kalian bertaqwa. 

 

                                                 
11  Ya adalah huruf nida (instruktif).  Kalimat yang dimulai dengan  huruf  ya  ( nida). Dalam konteks ayat ini  
menyatakan kalimat perintah. Atas dasar pertimbangan metodologi bahwa Al-Quran turun dari Allah kepada 
manusia melalui Rasul, berarti tersirat ada kalimat perintah yang mendahuluinya yaitu kalimat  qul ya Rasulallah 
! tegaskan atau perintahkan ya Rasul. ( Kalimat perintahnya yaitu   ya ayyuhan naas . . ). Sebagai pelaksana 
komando  Rasululah menyampaikan instruksi kepada  public dengan bahasa langsung ( bahasa mimbar). 
Kalimat yang  digunakan  oleh seorang komandan dalam menyampaikan instruksi kepada publik  lazimnya di  
Indonesia digunakan kata-kata  Saudara-saudara!; atau Saudara sekalian!; atau Teman-teman!. Tidak lazim 
digunakan kalimat “Hai sekalian manusia !, atau Hai orang-orang yang beriman!”.   
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أَنزلَ من السماِء ماًء  السماَء بِناًء و رض فراشا وَألالَّذي جعلَ لَكُم اْ
ـفَأَخالثَّم نم بِه جفَالَـر قًا لَكُمرِز اتر ا واددأَن لَّهلُوا لعجت  متأَن
عونَـت٢٢( لَم( 

 
22. Dia yang (atas kepastian melalui sunnah kauniahnya) telah 

menjadikan bumi terhampar luas, dan langit sebagai atapnya. Dia 
pulalah yang   menurunkan hujan dari langit, yang menjadi penyebab 
tumbuhnya ragam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Sebab itu 
janganlah kalian membikin konsep tandingan dari Allah (Quran)  
secara sengaja.  

 

و وا بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزا نمبٍ ميي رف متـإِنْ كُنو هثْلم نم ةور 
هوا شعـادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اَءكُمـدنيق٢٣( اد(  

 
23. (Kata Allah) : “ Jika kalian masih ragu ragu terhadap kehandalan 

konsep yang diajarkan kepada dan sehingga menjadi abdi Kami 
(Quran menurut Sunnah Rasul Muhammad), coba  ujudkan satu 
surat saja yang sebanding dengan itu. Ajaklah para penyandang 
gelar yang kalian banggakan selain (hamba Allah), jika kalian 
memang kalian yang benar-benar obyektif.  

 

لُوا وفْعت فَإِنْ لَم ي والَّت ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَن و اسا النهةُ  قُودارجالْح
رِينلْكَافل تد٢٤( أُع( 

 
24. Jika tidak mampu - dan sudah pasti tidak akan mampu – maka 

silakan terus berpedoman dengan konsep (pemicu) nar,12 yang 
bahan bakarnya masal manusia, dan cendekia yang berkepala batu, 
yang disiapkan untuk orang-orang yang kufur. 

  

                                                 
12 Nar lawannya  jannah. Jannah adalah gambaran tentang sesuatu yang menggembirakan. Seorang 
yang berada di padang pasir begitu merindukan taman yang rindang, ada air yang gemricik, 
sehingga membuat sejuk orang yang sedang kepanasan. Sebaliknya Nar harfiahnya api yang 
membara. Krisis yang melanda seseorang atau suatu masyarakat adalah gambaran tentang nar. 
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و وا ونَءام ينرِ الَّذشا  بهتحت نرِي مجت اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمع
 ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ ونهار كُلَّما رزِقُوا منها من اْآل

ا وابِهشتم وا بِهأُت ةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف مونَ لَهدالا خيهف م٢٥( ه( 
 
25. Sebaliknya bagi korp mukmin dalam arti mereka yang salih,  pasti 

hidup dalam jannah (taman) yang di bawahnya terdapat sungai yang 
mengalir. Setiap kali memanen buah-buahnya yang begitu lebat, 
seraya mereka menyatakan:  “Kenyataan ini adalah hasil kerja, yang 
dari dulu kami idamkan. Dulu kita hanya menerima dalam angan-
angan yang hanya mengandai andai”. Mereka hidup disana mesra 
bagai pasangan suami istri yang ideal. Mereka adalah menjadi 
penghuni permanennya. 

 
يِي أَنْ  الَ إِنَّ اللَّهحتسثَالًيم رِبضا يقَها فَوةً فَموضعا بم  ينا الَّذفَأَم

و هِمبر نم قالْح هونَ أَنلَمعوا فَينَءام  اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر ينا الَّذأَم
 الْفَاسقني ضلُّ بِه إِالَّما ي يهدي بِه كَثريا و ا ويضلُّ بِه كَثري الًاللَّه بِهذَا مثَ

)٢٦( 
 
26. Allah (dengan Quran ini) tidak akan segan-segannya  untuk 

mengungkapkan satu masal (anekdot) tentang serangga sejenis 
nyamuk atau yang lebih besar dari itu. Para mukmin pasti akan lebih 
meyakini bahwa dengan perumpamaan itu semakin jelas 
kepastiannya. Sebaliknya para kuffar menjadi bertanya-tanya; “ 
Apakah gerangan yang diinginkan oleh Allah dengan perumpamaan 
ini?”. Intinya banyak orang yang  memilih ajaran yang sesat dan ada 
pula yang memilih berpedoman dengan Quran. Tidak akan ada 
orang yang memilih berpedoman dengan ajaran yang  salah  kecuali 
olah  fasikin (biang kerok). 

 

و هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عقُضني ينأَنْ  الَّذ بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعي
لَ ووصي اْ يونَ ففِْسديالْخ مه كضِ أُولَئونَـَألرر٢٧( اس( 

 
27. Yaitu mereka yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah 

menyepakatinya; dan merusak hubungan kekeluargaan yang 
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semestinya dijaga; serta berbuat fasad (kekacauan) di negeri ini. 
Mereka itu adalah orang-orang yang kecewa.  

 

و ونَ بِاللَّهكْفُرت فكَي  ثُم يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم اكُميا فَأَحاتوأَم متكُن
  )٢٨( لَيه ترجعونَإِ

 
28. Mengapa kalian kufur kepada Allah, padahal awalnya kalian itukan  

bangkai, kemudian menjadi hidup (bergerak), dan  selanjutnya IA 
akan mematikannya kembali. Dan ... selanjutnya  kalian akan 
dikembalikan kepada – Nya. 

 

ُهالَّذ ي وا فم لَكُم لَقضِي خاِء  اَألرمى إِلَى السوتاس ا ثُميعمج
اتومس عبس ناهوفَس وه و يملٍء عي٢٩( بِكُلِّ ش( 

 
29. Dialah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini. Selanjutnya 

coba tatap ke angkasa !, IA (pula) yang menciptaka tujuh langit itu  
(berlapis-lapis). Dia itu mengetahui tentang segala. 

 

و لْمل كبي الَإِذْ قَالَ رلٌ فاعي جإِن كَةا اَْألئيهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خر
ا ويهف فِْسدي نم اَء ومالد كفسي و كدمبِح حبسن نحن قَالَ ن لَك سقَد

  )٣٠( تعلَمونَ الَإِني أَعلَم ما 
 
30. Selanjutnya ...  ingatlah (Ya Muhammad) dulu ketika Tuhanmu 

pernah mengatakan kepada Malaikat; “Saya kendak mengukuhkan 
satu khalifah di bumi ini.” Malaikat bertanya :” Apakah kalian akan 
mengangkat pengacau yang memikin pertumpahan darah (di bumi 
ini) . . . !  Kami-kami ini kan selalu bertasbih (patuh) kepada-Mu  ? “.  
IA (Tuhanmu) menjawab : SAYA lebih mengerti, tentang apa yang 
kalian belum ketahui”.  

 

اْ و مَءاد لَّما َألعاَء كُلَّهمسلَى الْمع مهضرع فَقَالَالَثُم كَةبِئُونِي  ئأَن
  )٣١( ِء إِنْ كُنتم صادقنيبِأَسماِء هؤالَ

 
31. Selanjutnya Allah mengajarkan kepada Adam Al-Asma (ajaran para 

Rasul) secara tuntas. Selanjutnya IA menyampaikan tentang 
semuanya itu kepada Malaikat. Lalu ia mengatakan : “Ajukan 
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argumen (terangkanlah) kepada saya tentang hal itu, kalau kalian 
pihak yang benar ! “.  

 

الَقَالُوا س كانحا إِ بلَن لْمالَّع يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما ع٣٢( م( 
 
32. Mereka menjawab : “ Subhanak (Luar biasa) . . . Kami tidak mengerti,  

kecuali tentang apa yang sudah engkau ajari. Engkau adalah  al alim 
al hakim (ilmuan yang maha bijak) “. 

 

كُم ائهِم قَالَ أَلَم أَقُلْ لَـهم بِأَسمائهِم فَلَما أَنبأَهم بِأَسمـقَالَ ياآدم أَنبِئْ
ي أَعـإِنمالس بغَي ـلَمو اتاْ وضِ ولَ َألرـأَعبا تم ـْمونَ وا  دم
ت متونَـكُنم٣٣( كْت( 

 
33.  Allah bertitah : “ Dam ! Jelaskanlah kepada mereka tentang itu 

semua” Ketika ia menyampaikannya tiba-tiba (menyitir ujaran Allah): 
“Bukankah SAYA telah mengatakan bahwa  SAYA lebih mengetahui 
tentang konsep kesemestaan (angkasa dan bumi).... ? Dan  ... SAYA 
tahu benar,  baik kalian nyatakan  secara terang terangan atau 
merahasiakannya “. 

 

و لْما لالَإِذْ قُلْن مآدوا لدجاس كَةوا إِئدجالَّفَس ى وأَب يسلإِب و ركْبتاس 
رِينالْكَاف ن٣٤( كَانَ م( 

 
34. Selanjutnya ingat pula ketika Kami memerintahkan para Malaikat: “ 

Bersujudlah kepada Adam”. Mereka semuanya bersujud kecuali Iblis. 
Ia (iblis) tidak menolak bahkan takabbur (sombong). Karena itu ia 
termasuk kelompok kafirin. 

 

و و تأَن كُناس ماآدا يقُلْن ةَ ونالْج كجوثُ  الَكُ زيا حغَدا رهنم
ئْتـشا وةَ الَ مرجالش هذا هبقْرالَت و  نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْرت

نيم٣٥( الظَّال( 
 
35. Peristiwa lainnya yaitu: Dulu IA pernah berpesan (kepada Adam): 

“Dam ! Hiduplah di jannah (kebun) bersama patner setiamu. Petiklah 
dan santaplah buah buahan apa saja yang ada. Janganlah kalian 
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menyantap buah sejarah ini ( sajarah khuldi). Jika kalian 
memamakannya maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. 

 

و يها فا كَانما ممهجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّهفَأَز  كُمضعبِطُوا با اهقُلْن
و ودضٍ ععبي  لف ضِلَكُماَألر و قَرتسنيٍ مإِلَى ح اعت٣٦( م( 

 
36. ... selanjutnya Syaitan menggodanya ... (hingga akhirnya mereka 

menyantap buah yang dilarang itu). ... Akibatnya mereka harus 
dikeluarkan dari jannah yang semula ia tempati. ... Lantaran itu Kami 
tegaskan : “ Pergi ...  ! (Tinggalkan jannah ini ), biar pada babak 
belur. Kalian menetap di bumi ini dengan fasilitas seadanya sampai 
batas yang telah ditetapkan. 

 

يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع ابفَت اتمكَل هبر نم ملَقَّى َءاد٣٧( فَت( 
 
37. Setelah itu Adam membaca kembali kalimat-kalimat yang diajarkan 

Tuhannya. Dari itu ia menyadarinya sehingga bertobat (memilih 
ajaran yang benar). DIA (Allah) itu tawwabun rahiim (pengampun 
yang ramah) 13. 

 

 هدى فَمن تبِع هداي فَالَقُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني 
 هِملَيع فوالَخ ونَ ونزحي م٣٨( ه(  

 
38. Dari itu Kami perintakan: Hebitlah (bertebaranlah) kalian semua. 

Nanti ketika ilmu (wahyu) dari-KU benar-benar turun kembali, maka 
siapa saja yang berpegang dengan pedoman KU, pasti mereka tak 
akan gentar dan tak akan ada kekecewaan.  

 

و وا وكَفَر ينارِ  الَّذالن ابحأَص كا أُولَئناتوا بِآيونَكَذَّبدالا خيهف م٣٩( ه( 
 

39. Sedangkan mereka yang menolaknya, dan yang memutarbalikkan 
ujaran KAMI, mereka itu menjadi penghuni nar (penjara kehidupan), 
di sana itu mereka harus merasakan. 

 

                                                 
13  Kata –kata yang berpola fa’-’al seperti tawwab, gaffaar, dan lain-lain adalah bentuk 
mubalaghah (pelaku superlatif ).  Artinya pemberi taubat yang paling, atau maha pengampun ….  
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ائرنِي إِسابـيع تمعي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرو كُملَي  ي أُوفدهفُوا بِعأَو
و كُمدهبِع ونبهفَار اي٤٠( إِي(  

 
40. (Oleh kerena itu) ... Ya Bani Israil 14: “ ingatlah kepada nikmat-KU 

(Taurat menurut Sunnah Rasulullah Musa) yang pernah kuajarkan 
kepada kalian. Penuhilah janjimu dengan-KU, Pasti kewajibanku 
terhadapmu akan SAYA penuhi. Kepada SAYA lah kalian 
seharusnya mengabdi.  

  

و و كُمعا ممقًا لدصم لْتزا أَنوا بِمنالَ َءام و رٍ بِهلَ كَافوا أَوكُونالَ ت 
شيالًتا قَلني ثَماتوا بِآيرت و قُونفَات اي٤١( إِي( 

 
41. Artinya  “ berimanlah kepada ajaran saya turunkan  guna meluruskan 

konsep yang telah menjadi keyakinan kalian. Sebab itu kalian jangan 
menjadi orang yang pertama-tama menolaknya. Kemudian jangan 
menukarnya dengan harga murahan. Kepada SAYA lah kalian 
seharusnya bertaqwa “. 

 

الَ و لِ واطبِالْب قوا الْحلْبِست و قوا الْحمكْتونَ تلَمعت مت٤٢( أَن( 
 

42. “Janganlah kalian menukarkan yang hak dengan yang batil, dan 
jangan pula menyembunyikan yang hak secara sengaja (sadar) “ 

 

و يمكَأَقوا الزَءاتلَوةَ وـووا الصةَ و نيعاكالر عوا مكَع٤٣( ار( 
 

43. “Tegakkanlah shalat, tunaikan zakat, dan ruku’lah bersama para 
mukmin”.  

 

لُونَ الْكتاب ـأَنتم تت كُم وـَتنسونَ أَنفُس رونَ الناس بِالْبِر وـتأْم أَ
 )٤٤( لُونَـِتعق ـالَأَفَ
 

44. “Apakah kalian terus akan menyuruh orang lain berbuat kebaikan 
sementara kalian melupakan diri ? ...  Kalian itu kan  sudah 
mempelajari Quran ini. Apa kalian sudah gila  (tidak  punya otak) ... ? 

 
                                                 
14 Bani Israil adalah sebutan terhadap umat keturunan Nabi Ya’qub. 
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وا وينعتبِِ اسرِ وبالص الَالصو ةٌ  ةا لَكَبِريهإالَّإِن نيعاشلَى الْخ٤٥( ع(  
 

45. Bekerjasamalah dengan tekun, dan tegakkan shalat (sebagai 
pembinaan iman) walaupun memang berat rasanya, kecuali bagi 
mereka yang khusyu’ (mukmin yang patuh). 

 

م مهونَ أَنظُني ينالَالَّذو هِمبقُو ر إِلَي مهونَأَناجِعر ٤٦( ه( 
 

46. Yaitu yang berkeyakinan bahwa mereka akan menghadap tuannya 
artinya menjadikan (ajara-NYA yaitu quran ) sebagai rujukan. 

 

و كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسابي ي فَضلَى ـأَنع كُملْت
الَمالْع٤٧( ني( 

 
47. ... Hai Bani Israil ! Ingat (baca lagi)  nikmat-KU yang pernah saya 

ajarkan kepada kalian. (Ajaran) yang membuat kalian unggul di muka 
bumi ini 

 

ا وموقُوا يالَ ات ئًا ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجالَ ت ةٌ وفَاعا شهنلُ مقْبالَ ي 
لٌ ودا عهنذُ مخؤونَ الَ يرصني م٤٨( ه( 

 
48. Hati-hatilah dengan satu yaum ( ketika nanti ditegakannya hukum 

Allah), yang (pasti) seseorang tidak mempu mampu membela 
lainnya, tidak ada syafaat (grasi), sogokan (tebusan) tidak berlaku, 
dan tak seorang pun yang sudi  menjadi pembela.  

 

و  اَءكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يوَء الْعس كُمونومسنَ يوعرَءالِ ف نم اكُمنيجإِذْ ن
و و اَءكُمونَ نِسيحتسي ب كُمي ذَلالَفيمظع كُمبر ن٤٩( ٌء م( 

 
49. Ingatlah ketika kami pernah menyelamatkan kalian sehingga lepas 

dari ancaman (penyiksaan) kelompok Firaun; membunuh anak-anak 
laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak yang perempuan.  
Tentang itu tentunya merupakan ujian yang berat dari Tuhanmu 
(terhadap kalian).  
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ا بِكُ وقْنإِذْ فَرو اكُمنيجفَأَن رحالْب م نَ ووعرا َءالَ فقْنونَ أَغْرظُرنت متأَن 
)٥٠( 
 

50. Juga .. Ingatlah ketika Kami membelah laut (terjadi pembelahan 
/perang) membela kalian. Kami selamatkan (memenangkan) kalian 
sebaliknya pendukung Firaun kami tenggelamkan. Kalian kan  
melihat peristiwanya.  

 

ي وعبى أَروسا منداعـإِذْ ولَي جلََـنالْع مذْتخات ـْةً ثُمو هدعب نلَ م  متأَن
 )٥١( ظَالمونَ

  
51. Juga ingat pula ketika Kami janjikan kepada Musa selama 40 malam 

(mengajari Taurat), kemudian setelah itu kalian menjadikan al-‘ijil 15. 
Kalian itu adalah kaum yang zalim. 

 

 )٥٢( ثُم عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ 
 
52. Kemudian KAMI maafkan, supaya kalian mau bersyukur (beriman). 
 

و تى الْكوسا منيإِذْ َءاتو ونَ ابدتهت لَّكُمقَانَ لَع٥٣( الْفُر( 
 

53. Ingatlah ketika Kami mengajarkan kepada Musa Alkitab (Taurat) atau 
Alfurqan, supaya kalian mempunyai berpedoman hidup (yang benar). 

 

كُ وفُسأَن متظَلَم كُممِ إِناقَوي همقَوى لوسلَ إِذْ قَالَ مجالْع كُماذخبِات م
 ابفَت كُمارِئب دنع لَكُم ريخ كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْت كُمارِئوا إِلَى بوبفَت

يمحالر ابوالت وه هإِن كُملَي٥٤( ع( 
 
54. Ingat ketika Musa mengatakan kepada kaumnya: “Saudara-saudara ! 

Kalian itu benar-benar telah menzalimi diri sendiri. Kalian telah 

                                                 
15  Secara harfiah ‘ijl aartinya anak sapi; tergesah-gesah ; terburu nafsu;  Maksud dari ayat tersebut 
bahwa Bani Israil (umat Nabi Musa) merasa bosan dengan dakwah yang disampaikan oleh Musa. 
Mereka menuntut agar gagasan yang didakwahkan segara menjadi terwujud. Sebab itu mereka 
memutuskan mengambil terobosan yaitu melakukan gerakan fragmatis.  
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mengambil ijlun 16 sebagai sesembahan  (tuhan) . Sebab itu 
bertaubatlah kepada pencipta kelian (Allah). Sebab itu bunuhlah 
(tegakkan hukum qisas terhadap orang yang menghilangkan nyawa 
manusia). Itu adalah tindakan yang lebih baik menurut ketentuan 
Tuhan kalian (dalam Taurat) selanjutnya IA menerima taubat kalian. 
IA adalah  tawwabun rahiim17. 

 

قَةُ  واعالص كُمذَتةً فَأَخرهج ى اللَّهرى نتح لَك نمؤن ى لَنوسامي مإِذْ قُلْت
ونَ وظُرنت مت٥٥( أَن( 

 
55. Dulu kalian pernah mengatakan : Ya Musa ! kami tak mau mednjadi 

pendukungmu, kecuali kalau Kami melihat Allah dengan nyata 
(Taurat benar-benar tampil). Lantaran itu halilintar menyambar kalian. 
Kalian kan tahu tentang itu !. 

 

 )٥٦( ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ 
 

56. Setelah itu Kami (tetapkan) kalian menjadi bangkit kembali. Mudah-
mudahan kalian mau bersyukur 18. 

 

و و اممالْغ كُملَيا عظَلَّلْن و نالْم كُملَيا علْنزأَن  اتبطَي نى كُلُوا ملْوالس
 اكُمقْنزا رامم و ا وونونَ ظَلَممظْلي مهفُسوا أَنكَان ن٥٧( لَك( 

 
57. Kami dulu pernah menaungi kalian dengan gumpalan awan putih 

yang beriring. Juga kami turunkan manna dan salwa19. Santaplah 
semua pemberian Allah selama baik buat kalian. Mereka tidak akan 
mampu menzalimi kami namun diri merekalah yang terzalimi. 

 

                                                 
16 Ibid. 
 
17 Lihat terjemahan ayat 37. 
 
18 Syukur adalah sebutan lain dari  iman. Lawannya adalah kufur. Bersyukur kepada Allah berarti 
beriman kepada-Nya, maksudnya adalah  menenrima ajaran-Nya untuk digunakan sebagai 
pedoman hidup. Sebaliknya kufur berarti menolak berpedoman dengan ajaran Allah.  
19  Secara harfiah manna artinya …. Dan salwa ….  
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ةَ فَكُلُو ويالْقَر هذلُوا هخا ادإِذْ قُلْنا وغَدر مئْتثُ شيا حهنلُوا  ا مخاد
ا ودجس ابالْب و اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا ح ِسنِنيحالْم زِيدنس 

)٥٨( 
 
58. Ingat pula suatu peristiwa ketika kami mengatakan: Masuklah kalian 

ke negeri ini (Bait al Muqaddas). Santaplah apa yang ada di 
dalamnya dengan sepuas-puasnya. Masuklah melalui pintu gerbang 
(kampung itu)  dengan santun (menurut aturan Allah). Dan nyatakan : 
“Hittah “ (Saya menyesal )20. Kami akan memafkan semua 
kesalahan, bahkan kepada yang muhsin akan Kami berikan bonus 
(hadiah tambahan). 

 

 وا قَوظَلَم ينلَ الَّذدوا  الًفَبظَلَم ينلَى الَّذا علْنزفَأَن ميلَ لَهي قالَّذ رغَي
 )٥٩( رِجزا من السماِء بِما كَانوا يفْسقُونَ

 
59. Sayang mereka yang zalim mereka memutar balikkan makna ujaran 

dengan makna lain. Lantaran itu kami pastikan azab kepada mereka 
lantaran  berlaku fasik. 

 

و  هنم ترفَجفَان رجالْح اكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَوى لوسقَى مستاس إِذ
كُلُوا و مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ا قَدنيةَ عرشا عتاثْن قِ اللَّهرِز نوا مبراش 

ي  الَ  وا فثَوعضِتاَألر ينفِْسد٦٠( م( 
 
60. Ingat lagi,  peristiwa ketika Musa meminta agar kaumnya disirami 

hujan.  Lalu kami menjawab : “ Pukulkanlah tongkat iru ke batu yang 
pesar ”. Pasti dari batu itu akan memancar duabelas mata air. 
Masing-masing suku akan mengetahui tempat mereka mengambil 
air. Makanlah dan minumlah rizki yang Allah limpahkan. Jangan lagi 
berbuat kerusakan di negeri ini. 

 

ا  ولَن رِجخي كبا رلَن عفَاد داحامٍ ولَى طَعع بِرصن ى لَنوسامي مإِذْ قُلْت
 قثَّائها و رض من بقْلها واْآليخرِج لَنا مما تنبِت  رضاْآلتنبِت  مما

                                                 
20   
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ا وهفُوم ا وهسدع  ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصب
و مأَلْتا سم ا فَإِنَّ لَكُمرصبِطُوا ماه ع ترِبضةُ وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَي 

و اللَّه اتونَ بِآيكْفُروا يكَان مهبِأَن كذَل اللَّه نبٍ مضاُءوا بِغلُونَ  بقْتي
ا ووصا عبِم كذَل قرِ الْحيبِغ نيبِيونَ الندتعوا ي٦١( كَان( 

 
61. Ingat lagi! Dulu ketika kalian berucap: “ Ya Musa kami tidak puas 

dengan makanan yang itu-itu saja. Sebab itu mintalah kepada 
Tuhanmu agar kami diberikan ragam sayuran yang tumbuh di kebun 
kami, seperti ketimun, bawang putih, kacang-kacangan, adas, dan 
bawang merah. Musa menjawab : Kalian mau menukar yang benar 
dengan yang salah ? Silakan saja kalian ke Mesir, di sana akan 
kalian dapati semuanya itu.  Lantaran itu akibatnya kepada mereka 
ditimpa kehinaan atau dilaknat Allah.  Itu semua akibat mereka  
menentang ajaran Allah  dan membunuh sunnah para Rasul tanpa 
alasan yang benar, mereka  menolak ajaran Allah secara keterlaluan. 

 

وا ونَءام ينإِنَّ الَّذ وا واده ينالَّذ ى وارصالن و بِاللَّه نَءام نم نيابِئالص 
و خوف علَيهِم  و الَد ربهِم فَلَهم أَجرهم عن عملَ صالحا خرِ واْآلالْيومِ 

 )٦٢( هم يحزنونَ الَ 
 

62. Orang-orang Yahudi, Nasrani dan Shabiian ada yang beriman 
kepada Allah dan yaum al-akhir, dan perilakunya salih, karena itu 
mereka dipastikan memperoleh imbalan dari Tuhan mereka (Allah) 
Mereka tidak pernah akan ketakutan dan tak pernah mengeluh. 

 

و و يثَاقَكُما مذْنإِذْ أَخ و ةبِقُو اكُمنيا َءاتذُوا مخ الطُّور قَكُما فَونفَعر  
 )٦٣( اذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ

 
63. Dulu.. , Kami pernah menawarkan misaq (suatu konsep perikatan) 

kepada kalian. Yaitu kami angkat bukit Tur diatas kepala kalian. 
Pelajarilah dengan  sekuat kemampuan ajaran yang Kami sampaikan 
kepada kalian, dan ingatlah isinya, supaya kalian menjadi bertaqwa. 
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ذَل دعب نم متلَّيوت ثُمفَلَو الَ ك و كُملَيع لُ اللَّهفَض تلَكُن هتمحـر نم م
رِيناس٦٤( الْخ(  

 
64. Namun apa daya kalian setelah itu mengingkarinya. Jika saja tidak 

ada  pemberian  dan rahmat Allah  (Taurat), pasti kalian akan 
menjadi orang-orang yang rugi. 

 

لَ وي السف كُمنا مودتاع ينالَّذ متملع ـقَدكُون ما لَهفَقُلْن تةً ـبدروا ق
ئاسـخ٦٥( ني( 

 
65. Kalian telah mengetahui tentang  orang-orang yang  keterlaluan 

dalam sabotase (Orang Yahudi). (Lantarana itu) kami tegaskan 
kepada mereka : Silakan kalian menjadi monyet yang hina. 

 

 )٦٦( موعظَةً للْمتقني ما خلْفَها و لما بين يديها و الًفَجعلْناها نكَا
 
66. Kami menjadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi mereka baik 

pada waktu itu maupun untuk yang sesudahnya, artinya sebagai 
mauizah bagi bagi para muttaqin 

 

ا  وذُنختةً قَالُوا أَتقَروا بحذْبأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه همقَوى لوسإِذْ قَالَ م
نيلاهالْج نأَنْ أَكُونَ م وذُ بِاللَّها قَالَ أَعوز٦٧( ه( 

 
67. Selanjutnya Ingatlah suatu peristiwa ketika Musa berujar kepada 

kaumnya. Di kala itu Ia berkata :  “ Wahai kaumku ! Allah 
memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih sapi “. 
Mereka bertanya sinis :” Apakah anda mengejek kami ? “ Musa 
menjawab “ A’uzu billah, agar saya tidak termasuk orang-orang yang 
zalim”.  

 

فَارِض و الَ  الَ قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما هي قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ
 )٦٨( بِكْر عوانٌ بين ذَلك فَافْعلُوا ما تؤمرونَ

 
68. Mereka balik bertanya : “ Mintalah kejelasan kepada Tuhanmu, 

selanjutnya terangkan kepada kami tentang  sapi yang mana ? Musa 
menjawab. Tuhanmu berfirman. Sapi yang dimaksud adalah sapi 
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yang tidak terlalu tua dan bukan pula yang pedet (kecil), yang 
usianya sedang-sedang saja “ 

 

قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ صفْراُء فَاقع قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما لَونها 
رِيناظالن رسا تهن٦٩( لَو(  

 
69. Mereka bertanya lagi : “ Mintalah kejelasan kepada Tuhanmu tentang  

apa warnanya ? : Musa menjawab : “IA mengatakan ...Sapi yang 
berwarna kuning langsat, yang enak dipandang “.  

 

ا ونلَيع هابشت قَرإِنَّ الْب يا ها ملَن نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد  اَء اللَّها إِنْ شإِن
 )٧٠( لَمهتدونَ

 
70. Mereka bertanya lagi : “Mintalah kejelasan kepada Tuhanmu,  

tentang  sapi yang bagaimanakah yang sebenarnya?... kami benar-
benar masih bingung?  Dengan keterangan yang pasti, In sya-a Allah 
kami akan memperoleh pedoman (melaksanakannya)”. 

 

 و الَ تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ اَْألرضذَلُولٌ تثري  الَ قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ
 )٧١( كَادوا يفْعلُونَ و مانَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها اْآلقَالُوا  ةَ فيهاشي الَ

 
71. Musa menjawab : Sapi betina yang dimaksud adalah sapi yang tidak 

pernah dipakai untuk meluku (menarik bajak), atau menarik gerobak;  
tidak cacat dan kulitnya mulus “. Mereka menjawab : Sekarang 
keterangannya baru jelas benar”. Lantas mereka melakukan 
penyembelihan, walaupun rasanya berat. 

 

و ا ويهف مأْتارا فَادفْسن ملْتونَ إِذْ قَتمكْتت متا كُنم رِجخم ٧٢(اللَّه( 
 
72. Peristiwa berikutnya yaitu ... Dulu kalian pernah melakukan tindak 

pidana pembunuhan. Diantara kalian saling mengelak bertanggung 
tanggung jawab (tentang siapa yang menjadi pelakunya). Allah 
sudah pasti akan mengangkat perkara yang kalian tutup-tutupi. 

 

يرِيكُم َءاياته لَعلَّكُم  كَذَلك يحيِي اللَّه الْموتى وفَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها 
 )٧٣( تعقلُونَ
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73. Untuk itu IA berfirman: Cambukkanlah mayat dengan sebagian dari 

anggota sapi itu. Ibarat itu itulah Allah menghidupkan kembali 
(budaya) yang telah mati. IA akan memaparkan ayat-ayatnya kepada 
kalian, supaya akalnya berperan. 

 

ةً ووقَس دأَش أَو ةارجكَالْح فَهِي كذَل دعب نم كُمقُلُوب تقَس ثُم  نإِنَّ م
 هنم رفَجتا يلَم ةارجاْآلالْحو ارهن جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ م اُء والْم هنم 

 )٧٤( َما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ إِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللَّه و
 
74. Selanjutnya lama setelah itu kalbu kalian mengeras seperti kerasnya 

batu bahkan lebih dari tu. Namun dari bebatuan itu pasti ada pori-pori 
yang memungkinkan kedap air. Artinya dari celah-celah batu itu ada 
yang renggang sehingga keluar air darinya.  Dari itu pula pasti ada 
yang berhabitat mematuhi Allah. Allah tidak akan melalikan apapun 
yang kalian kerjakan. 

 

نمؤونَ أَنْ يعطْمونَ كَأَفَتعمسي مهنم كَانَ فَرِيق قَدو الَوا لَكُم ثُم اللَّه م
 )٧٥( يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ

 
75. Apa kalian (umat Muhammad) masih mengahapkan mereka akan 

mau menjadi mukmin ... ? Sebagian mereka itu kan sudah menyimak 
kalam Allah, kemudian memutarbalikan isinya setelah mereka 
mengerti benar, sementara mereka sadar. 

 

يـذَا لَقُإِِ وـوا الَّذنَءام ا ـننإِذَاوا قَالُوا َءام و الَخ عـبضإِلَى ه م
عضٍ قَالُوا أَـب مهثُوندحت ع اللَّه حا فَتبِم كُمبر دنع بِه وكُماجحيل كُملَي
 )٧٦( تعقلُونَ فَالَأَ

 
76. Apabila mereka berjumpa dengan para mukmin, mereka mengatakan 

“kami beriman”. Namun bila  kembali ke kelompoknya  mereka pada 
ngerumpi : “Sudahkah kalian bercerita kepada mereka tentang yang 
telah Allah jelaskan kepada kalian, perihal yang mereka hujatan 
kepada kalian, tentang ajaran Tuhanmu ? Apakah kalian tidak mau 
Muhammad berdasarkan ajaran Tuhan kalian. Apakah kalian belum 
mau mengerti.  
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لَمعي ونَ أَنَّ اللَّهلَمعالَ ي أَو ونَ وِسرا يونَ منلعا ي٧٧( م( 
 
77. Apakah mereka belum mengerti bahwa Allah itu mengetahui tentang 

yang mereka rahasiakan atau yang mereka nyatakan? 
 

ونَ ويأُم مهنالَ م و انِيإالَّ أَم ابتونَ الْكلَمعونَ يظُنإالَّ ي م٧٨(إِنْ ه( 
 
78. Diantara mereka ada kalangan yang awam yaitu pernah membaca 

Alkitab (Taurat). Mereka mengenal isinya hanya dari cerita (khabar 
burung), atau berdasarkan kira-kira saja. 

 

ثُم يهِمدبِأَي ابتونَ الْكبكْتي ينلَّذلٌ ليفَو ذَا مقُولُونَ هيدنع وا اِهللا نرتشيل 
 ويلٌ لَهم مما يكِْسبونَ فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم و قَليالًبِه ثَمنا 

)٧٩( 
 
79. Wail-lah (Mampuslah) mereka yang menulis buku  (semodel Taurat) 

sebagai buah goresan tanggannya. Lantas mereka mempromosikan 
“ Buku ini adalah wahyu Allah”, mereka melakukan guna 
mengumpulkan dana recehan. Wailah bagi mereka berikut buku yang 
mereka tulis. Juga Wail pulalah terhadap yang mereka kerjakan. 

 

ةً ووددعا مامإالَّ أَي ارا الننسمت قُلْ قَالُوا لَن  ا فَلَندهع اللَّه دنع مذْتخأَت
 ) ٨٠( تعلَمونَ الَ يخلف اللَّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللَّه ما

 
80. Mereka mengatakan : “Kalaupun kami harus menderita, paling-paling 

hanya beberapa hari saja.  “ Tegalkan kepada mereka : “ Bukankan 
kalian pernah berjanji dengan Allah? Allah tidak pernah akan 
mengingkari janji-Nya. Atau ... lantaran mengatakan sesuatu yang 
kalian sendiri tidak mengerti isinya?  

 

ئَةً ويس بكَس نلَى مارِ بالن ابحأَص كفَأُولَئ هيئَتطخ بِه اطَتأَح  مه
  )٨١( الدونَخ هاـفي
 

81. Pasti ! Siapa pun yang telah melakukan pelanggaran atau 
berulangkali melakukan kesalahan, (konsekuensinya) mereka itu 
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adalah penghuni neraka (penjara). Mereka merasakan penderitaan 
hidup selamanya.  

 

و وا ونَءام ينالَّذمـعأَص كأُولَئ اتحاليـلُوا الصف مه ةنالْج ابا ـحه
 )٨٢( خالدونَ

 
82. Sebaliknya korp mukmin  dalam artian yang berlaku salih, mereka itu 

adalah hidup di taman surgawi. Mereka mengenyam nikmat hidup itu 
selamanya.  

 

يثَ وا مذْنيلَإِذْ أَخائرنِي إِسب الَ اق و ونَ إالَّ اللَّهدبعت ا وانسنِ إِحيدالبِالْو 
 قُولُوا للناسِ حسنا و الْمساكنيِ و الْيتامى و ذي الْقُربى و و ذي الْقُربى

لَوةَ ووا الصيموا  أَقكَوةَََءاتإالَّ  الز متلَّيوت يالًقَثُمل و كُمنونَ مرِضعم متأَن 
)٨٣( 
 

83. Perhatikan peristiwa ketika kami menetapkan satu ketentuan kepada 
Bani Israil. Janganlah kalian mengabdi kepada selain Allah; Berbuat 
ihsanlah kepada kedua orangtua, para kerabat, anak-anak yatim, dan 
kaum yang miskin; Bersikap ramah kepada masyarakat ; 
Tegakkanlah salat ; dan Penuhilah zakat. Kemudian kalian 
mengingkari ketentuan tersebut, kecuali yang mematuhi hanya 
sebagian kecil saja. Tegasnya kalian secara masla menentangnya. 

 

و يثَاقَكُما مذْنالَ إِذْ أَخ  نم كُمفُسونَ أَنرِجخالَ ت و اَءكُممكُونَ دفست
و مترأَقْر ثُم ارِكُميونَ ددهشت مت٨٤( أَن( 

 
84. Dulu juga kami catat pernyataan kalian bahwa kalian tidak akan 

mengadakan pertumpahan darah : tidak akan dan jangan mengusir 
bangsa sendiri dari  kampung kalian, kemudian kalian berikrar, 
artinya kalian bersyahadat (menandatangani perjanjian). 

 

ؤه متأَن الَثُمو كُمفُسلُونَ أَنقْتِء ت  مارِهيد نم كُمنونَ فَرِيقًا مرِجخت
 و هو إِنْ يأْتوكُم أُسارى تفَادوهم عدوان والْ ثْمِ واْآلتظَاهرونَ علَيهِم بِ
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مهاجرإِخ كُملَيع مرحم ابِ وتضِ الْكعونَ بِبنمؤا  أَفَتضٍ فَمعونَ بِبكْفُرت
ا وينالد اةيي الْحف يزإالَّ خ كُمنم كلُ ذَلفْعي ناُء مزج يالْق موي ةام

ذَابِ والْع دونَ إِلَى أَشدرلُونَ يمعا تملٍ عافبِغ ا اللَّه٨٥( م( 
 
85. Tiba-tiba kalian saling berperang (bermusuhan) sesama kalangan 

sendiri. Yang menang menggusur (mengusir) yang kalah supaya 
pergi meninggalkan kampungnya. Kalian jelas-jelas melakukan 
perbutan tercela yaitu menebar permushan. Jika mereka mendatangi 
kalian sebagai tawanan, kalian meminta tebusan, yang  semestinya 
mengusir mereka itu adalah larangan bagi kalian. Apakah kalian mau 
beriman kepada sebagian Al-Kitab sedang menolak dengan yang 
sebagiannya? Balasan terhadap siap pun yang bersikap seperti itu 
hanyalah penyeyesalan sepanjang hayat. Lagi pula pada yaum al-
qiamah mereka akan di jerumuskan ke siksaan yang paling berat. 
Allah tidak akan melalaikan apa yang kalian perbuat. 

 

يخفَّف عنهم الْعذَاب و الَ  فَالَ اْآلخرةأُولَئك الَّذين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِ
 )٨٦( هم ينصرونَ

 
86. Mereka itu orang-orang yang mengorbankan jangka panjang untuk 

kepentingan jangka pendek. Azab terhadap mereka tidak akan 
diringankan, dan tidak pula akan ada yang menolongnya. 

 

و و ابتى الْكوسا منيَءات ـقَفَّ لَقَدسبِالر هدعب نا منـيا  لِ ونيَءات
ـعو اتنيالْب ميرم نى ابسِ يسوحِ الْقُدبِر اهندولٌ أَيسر اَءكُما جأَفَكُلَّم 
 )٨٧( فَرِيقًا تقْتلُونَ استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم و تهوى أَنفُسكُم الَ بِما

 
87. Kepada Musa dulu pernah disampaikan Alkitab (Taurat). Kami 

susulkan pula  dengan para Rasul berikutnya. Kami  ajarkan kepada 
Isa putra Maryam Albayyinaat (Injil), sekaligus Kami kukuhkan 
dengan ruh al-Qudus (pembangkit budaya dari Allah). Apakah setiap 
kali Rasul tampil lantaran membawa ajaran yang tidak sesui dengan 
keinginan kalian lantas kalian harus menjadi berang ... sehingga 
sebagian memutar balikkan ajarannya dan sebagian beramai-ramai 
membunuhnya ?  
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فَ و مبِكُفْرِه اللَّه مهنلْ لَعب ا غُلْفنيالًقَالُوا قُلُوبونَ قَلنمؤا ي٨٨( م( 
 
88. Mereka mengatakan : “Memang kami sudah mati otak ” Tetapi Allah 

melaknatnya, lantaran kekafiran mereka. Hanya sebagian saja 
mereka yang beriman 

 

و ا جلَمو مهعا ممل قدصم اللَّه دنع نم ابتك ملُ  اَءهقَب نوا مكَان
  ةُ اللَّهنفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماَءها جوا فَلَمكَفَر ينلَى الَّذونَ عحفْتتسي

رِينلَى الْكَاف٨٩( ع( 
 

89. Ketika kitab Allah sampai kepadanya  dengan tujuan untuk 
meluruskan kembali  ajaran-ajaran yang ada dan telah menjadi 
keyakinan  mereka -  sebelum turun wahyu mereka merindukannya – 
begitu tahu lantas mereka menolaknya. Sebab itu laknat Allah untuk 
para kuffar. 

 

ن يا أَنْ ينزلَ اللَّه مسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه بغبِئْسما اشتروا بِه أَنفُ
هلفَض اُءوا بِغفَب هادبع ناُء مشي نلَى مـعبٍ ولَى غَضبٍ عض  رِينلْكَافل

م ذَابـع٩٠( هِني( 

 
90. Benar-benar hina, mereka merubah pendirian yaitu mengingkari 

ajaran yang Allah turunkan hanya kedengkian yaitu lantaran yang 
Allah (pilih) untuk menyampaikannya dari hamba yang IA kehendaki  
(Muhammad bukan seperti yang erak harapkan). Mereka benar-
benar marah. Terhadap orang kafir itu azab yang mengerikan. 

 

إِ وا ونلَيزِلَ عا أُنبِم نمؤقَالُوا ن لَ اللَّهزا أَنوا بِمنَءام ميلَ لَهونَ  ذَا قكْفُري
ا وبِم اَءهر وه و  نم اَء اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت مقُلْ فَل مهعا ممقًا لدصم قالْح

نِنيمؤم متلُ إِنْ كُن٩١( قَب( 
 
91. Apabila mereka diajak untuk beriman kepada Allah, mereka 

mengatakan : “ Kami mau beriman dengan (kitab) yang diturunkan 
kepada kamia, sedangkan dengan yang lain menolaknya, padahal 
(yang lainnya) itu benar-benar untuk meluruskan kitab yang ada pada 
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mereka. Tegaskanlah ! Jika kalian beriman, mengapa kalian 
membunuh Nabi Allah sebelum ini... ? 

 

و خات ثُم اتنيى بِالْبوسم اَءكُمج ـلَقَدالْع مـذْتعب نلَ مـجو هد  متأَن
  )٩٢( ظَالمونَ

 
92. Dulu Musa telah hadir menyampaikan bayyinat (Taurat) lalu 

kemudian kalian memilih (sembahan) model al Ijil (anak sapi), 
sehingga kalian benar-benar zalim. (Ijlun yaitu model kehidupan 
fragmatis) 

 

و و يثَاقَكُما مذْنإِذْ أَخ و ةبِقُو اكُمنيا َءاتذُوا مخ الطُّور قَكُما فَونفَعر 
ا ونيصعا ونعموا قَالُوا سعمقُ اس ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِموا فرِبلْ أُش

نِنيمؤم متإِنْ كُن كُمانإِمي بِه كُمرأْما يم٩٣( بِئْس( 
 
93. Dulu.. , Kami pernah menawarkan misaq (suatu konsep perikatan) 

kepada kalian. Yaitu kami angkat bukit Tur diatas kepala kalian. 
Pelajarilah dengan  sekuat kemampuan, artinya tanggapilah? Mereka 
lantas mengatakan: Kami telah mempelajari namun kami menolak.  
Dalam kalbunya telah terhunjam kebanggaan terhadap al-ijl lantaran 
kekafirannya. Tegaskan kepada mereka : Jahat benar (Tuhan) yang 
kalian imani itu sehingga memerintahkan kalian bersikap begitu. Jika 
kalian menjadi mukmin  

 

 ارالد لَكُم تا اْآلقُلْ إِنْ كَانونماسِ فَتالن وند نةً مصالخ اللَّه دنةُ عرخ
نيقادص متإِنْ كُن تو٩٤( الْم( 

 
94. Tegaskanlah kepadanya ! : “ Jika menurut Allah (kalian) yang akan 

meraih sukses di yaum al-akhir hanya golongan kalian, coba  kalian 
mati matian  untuk meraihnya. Kalu benar-benar ucapan kalian itu 
benar !.” 

 

و و يهِمدأَي تما قَدا بِمدأَب هونمتي لَن نيمبِالظَّال يملع ٩٥( اللَّه(  
 
95. Sampai kapanpun pasti mereka  tidak mau mati-matian ( untuk 

menerapkan)  karena konsep yang mereka ajukan itu. Allah 
mengetahui kaum yang zalim. 
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و الن صرأَح مهنجِدـلَتو اةيلَى حكُ اسِ عرأَش ينالَّذ نـم دووا ي
و ةنس أَلْف رمعي لَو مهدذَ أَحالْع نم هزِححزبِم وا همو رمعابِ أَنْ ي  اللَّه

صلُونَـبمعا يبِم ٩٦( ري( 
 

96. Anda pasti tahu bahwa mereka adalah yang paling rakus dalam 
bidang materi, juga  kalangan musyrikin. Ada diantara mereka yang 
menginginkan agar bisa hidup selama seribu tahun. Umur panjang itu  
tidak akan digunakan untuk menghilangkan azab. Allah maha 
mengetahui apa yang mereka kerjakan. 

 

 نيا بمقًا لدصم اللَّه بِإِذْن لَى قَلْبِكع لَهزن هرِيلَ فَإِنجِبا لودكَانَ ع نقُلْ م
و هيدي ى وده نِنيمؤلْمى لرش٩٧( ب( 

 
97. Katakan ! Siapa pun yang memusuhi Jibril, maka Jibrillah yang 

memantapkan (Quran) ke kalbumu atas izin Allah, sebagai pelurus 
ajaran yang turun sebelumnya, sekaligus sebagai pedoman dan 
memberikan gambvaran optimis bagi para mukmin. 

 

ودكَانَ ع نمو لَّها ل كَالَمـئو هلسرو هت رِيلَ وجِب  ودع يكَالَ فَإِنَّ اللَّهم
لْكَافـل٩٨( رِين(  

 
98. Siapa yang memusuhi (pendukung) Allah ,  Malaikat dan para Rasul 

serta Jibril dan Mikail, maka Allah pasti akan memusuhi para kuffar. 
 

و لَقَد و اتنيب اتَءاي كا إِلَيلْنزقُونَ أَنا إالَّ الْفَاسبِه كْفُرا ي٩٩( م( 
 
99. Karena nitu Kami telah mengajarkan ayat-ayat yang menjelaskan 

tentang kenyataan (dimuka). Pasti tidak akan menentang kecuali 
mereka yang fasik. 

 

أَو داها عكُلَّممهلْ أَكْثَرب مهنم فَرِيق ذَهبا ندهونَ الَ وا عنمؤ١٠٠( ي( 
 
100. Yaitu mereka yang setiap kali mengadakan perjanjian, biasanya 

mengingkarinya. Bahkan .... pada umumnya tidak mau beriman 
(bersedia menerima quran). 
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ولٌ  وسر ماَءها جلَم ينالَّذ نم ذَ فَرِيقبن مهعا ممل قدصم اللَّه دنع نم
مهكَأَن مورِهاَء ظُهرو اللَّه ابتك ابتوا الْكونَ الَ أُوتلَمع١٠١( ي( 

 
101. Tatkala kepada mereka tampil Rasul dari Allah (dengan misi) 

meluruskan ajaran yang mereka yakini, kalangan Ahlu al-Kitab itu 
melemparkannya. Kitab Allah itu dipantatinya, seperti halnya orang 
tak berpengatuan. 

 

لُو وتا توا معباات انَ وملَيس لْكلَى مع نياطيالش انُ وملَيس ا كَفَرم  نلَك
ما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ  نَ الناس السحر ويعلِّمو الشياطني كَفَروا

و وتاره و وتارقُو مى يتح دأَح نم انلِّمعا يةٌ  الَمنتف نحا نمفَالَإِن 
ِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرت و جِهوز  يناربِض ما هم

و مهفَعنالَ ي و مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إالَّ بِإِذْن دأَح نم وا  بِهملع لَقَد
لَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو  قٍ والَمن خ اْآلخرةلَمنِ اشتراه ما لَه في 

 )١٠٢( كَانوا يعلَمونَ
 

102. Mereka terpedaya oleh mantra-mantra para dukun (seperti) halnya 
pada masa Nabi Sulaiman . Sulaiman tidak kufur (dengan Zabur), 
namun para dukunlah yang kufur. Mereka mengajari ilmu pedukunan 
kepada masyarakat.     ...  Atau pada masa kejayaan dua malak 
(pujangga) di Babilon yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak 
mengajarkan sesuatu  kepada seseorang hingga mengatakan : 
"Kami ini hanya uji coba, sebab itu jangan jangan kalian kafir   
(kepada Tuhan) ”. Selanjutnya masyarakat berdatangan belajar 
(pedukunan) dari mereka, tentang suatu ilmu yang membikin sampai 
seorang suami berpisah dengan istrinya. Dengan sihirnya itu 
sebenarnya tidak akan berpengaruh (membahayakan), kecuali jika 
Allah memastikannya (lantaran mereka mantap). Mereka 
mempelajari ilmu yang merugikan, dan sama sekali tidak ada 
manfaatnya buat mereka. Mereka pasti telah mengerti benar tentang 
siapa yang memutarbalikkan konsep dari  Allah itu pasti di yaum al 
akhir tak akan dapat apa-apa, justru sebaliknya atinya - kalau mereka 
mau mengerti - kejelekan itu berbalik menimpa diri mereka sendiri. 
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و وا ونَءام مهأَن ونَ لَولَمعوا يكَان لَو ريخ اللَّه دنع نةٌ مثُوبا لَمقَوات 
)١٠٣( 

 
103. Kalau saja mereka benar-benar-beriman dan bertaqwa pasti akan 

memperorah imbalan yang lebih baik dari Allah, kalau mereka 
mengerti. 

 

للْكَافرِين  اسمعوا و قُولُوا انظُرنا و تقُولُوا راعنا و الَ ياأَيها الَّذين َءامنوا
يمأَل ذَاب١٠٤( ع( 

 
104. Saudara-saudara ! Janganlah kalian mengatakan “ raa’inaa” ( jagalah 

kami),  tetapi katakan “ unzarnaa” ( perhatikan kami). “Simaklah” 
(pesan-KU). Bagi orang-orang kafir itu adalah azab yang pedih. 

 

يكُم ـما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ و الَ الْمشرِكني أَنْ ينزلَ علَ
 كُمبر نرٍ ميخ نماللَّه و خيتمحبِر صـتشي نم اُء ـهاللَّه لِ  وذُو الْفَض

يمِـالْع١٠٥( ظ( 
 
105. Orang-orang kafir yang dari kalangan ahlu al-kitab dan musyrikin itu 

tidak senang dengan diturunkannya ilmu dari Tuhanmu (Quran). 
Namun Allah menetapkan menyampaikan rahmatnya kepada orang 
yang IA pilih. Allah itu (ajarannya) mempunyai nilai tambah yang luar 
biasa. 

 

ما ننسخ من َءاية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه علَى 
يرٍء قَدي١٠٦( كُلِّ ش(  

 
106. Ajaran (wahyu) yang KAMI nasakh (tidak berlaku) atau dihapuskan 

itu, KAMI gantikan dengan yang lebih benar (Quran) atau sebanding 
dengan nilai lama (Taurat) . Bukankah anda telah mengerti bahwa 
Allah itu maha kuasa atas segalanya?  

 



 29

لَكُم من دون اللَّه من  و ما اَألرضِ سموات وأَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك ال
 )١٠٧( ولي و الَ نصريٍ

 
107. Artinya Bukankan Anda telah mengerti bahwa Allahlah DIA yang 

menjadi pemilik semesta angkasa dan bumi ini ? Tidak akan ada wali 
dan penolong  yang menyelamatkan kalian selain Allah. 

 

يتبدلِ  و منأَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ 
 )١٠٨(ميان فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِإلالْكُفْر بِاْ

 
108. Bukankah kalian meminta (agar diturunkan wahyu) seperti dulu pada 

zaman Musa  ? Siapa yang memutar balikkan keimanan dengan 
kekufuran maka berarti ia memuitarkan dari jalan yang lurus. 

 

 نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِمي دعب نم كُموندري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم ريكَث دو
 نيبا تم دعب نم فُِسهِمأَن دنعفُوا وفَاع قالْح ملَه  اللَّه يأْتى يتوا حفَحاص

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه رِه١٠٩( بِأَم(  
 
109. Para Ahlu Al-Kitab umumnya mereka berusaha, agar kalian berbalik 

dari mukmin menjadi kufur, karena hasud (kedengkian) pribadi 
(subyektif) mereka,  setelah yang benar menjadi jelas. Maafkanlah 
artinya biarkan saja mereka demikian sampai ada perintah Allah 
tentang perkarannya. Pasti Allah  maha kuasa atas segalanya. 

 

وا  وَءاتلَوةَ ووا الصيمكَوةََأَقا الزم فُ وأَنوا لمقَدت وهجِدرٍ تيخ نم ِسكُم
ريصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللَّه اللَّه دن١١٠(ع( 

 
110. Tegakanlah salat, dan tunaikan zakat.  Apapun yang kalian kerjakan  

selama itu benar (menurut Quran), pasti imbalannya akan Allah 
berikan. IA benar-benar memperhatikan setiap yang kalian kerjakan. 

 

قُلْ  و مهانِيأَم لْكى تارصن ا أَوودكَانَ ه نةَ إالَّ منلَ الْجخدي قَالُوا لَن
نيقادص متإِنْ كُن كُمانهروا بات١١١( ه( 
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111. Mereka (Ahlu Al Kitab) berkomentar ! “ Tidak bakal memasuki 

jannah, kecuali Yahudi atau Nasrani “. Itu adalah impian mereka 
belaka. Tegaskan ! Coba tunjukkan buktinya ucapan kalian itu, jika 
memang kalianla yang benar. 

 

لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مب وه و  فوالَ خ و هبر دنع هرأَج فَلَه ِسنحم
لَيونَعنزحي مالَ ه و ١١٢( هِم(  

 
112. Tidak demikian ! Siapa yang bervisi kepada Allah secara tepat, maka 

hasilnya pasti akan Tuhan berikan.kepadanya. Kepada mereka tak 
perlu takut dan kecewa. 

  

و ٍء ويلَى شى عارصالن تسلَي ودهالْي قَ قَالَت تسى لَيارصالن الَت
ٍء ويلَى شع ودهثْلَ  الْيونَ ملَمعالَ ي ينقَالَ الَّذ ككَذَل ابتلُونَ الْكتي مه

 )١١٣( قَولهِم فَاللَّه يحكُم بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ
 

113. Orang-orang mengatakan ! “Orang-orang Nasrani itu (keyakinannya) 
tidak benar (tidak berdasarkan wahyu Allah) “. Sebaliknya orang 
Nasruni mengatakan! Orang-orang Yahudi itu (keyakinannya) tidak 
benar (tidak berdasarkan wahyu Allah)“, padahal mereka sama-sama 
berpegang dengan satu kitab (Old and New Testament).  Seperti 
itulah orang-orang yang tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. 
Allah pasti akan menetapkan  sangsi - pada yaum al-qiyamah - 
tentang perkara yang membuat mereka berselisih faham. 

 

نم و و هما اسيهف ذْكَرأَنْ ي اللَّه اجِدسم عنم نمم ي  أَظْلَمى فعس
 يزا خيني الدف ملَه نيفائا إالَّ خلُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم كا أُولَئابِهرخ

ي  وف ملَهةراْآلخ يمظع ذَاب١١٤( ع( 
 

114. Siapakah yang lebih zalim diantara orang yang menghalangi 
(dibangunnya) masjid Allah (pusat) untuk dikumandangkan asma-
Nya atau yang berusaha menghancurkannya ? Mereka  itu tidak 
akan memasukinya, kecuali sekedar menghilangkan ketakutan 
mereka. Bagi mereka gagal didunia dan di akhirat azab yang amat 
dahsyat. 
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و الْم لَّهـلو رِقش رِبغالْم نـفَأَيلُّوا فَثَموا تم جـو إِنَّ اللَّه اللَّه ه
اسيـولع ـع١١٥( م( 

 
115. Masyrik (Timur) dan Magrib (Barat ) itu milik Allah. Kemanapun kalian 

menghadap, maka disitulah (seharusnya) ada visi Allah. Allah itu 
(visinya) maha luas. 

 

و و اتومي السا فم لْ لَهب هانحبا سلَدو ذَ اللَّهخضِ قَالُوا اتاَألر  كُلٌّ لَه
١١٦( ونَـقَانِت( 

 
116. Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan : Allah itu 

telah mengangkat anak. “Subhanallah” (itu tidak benar). Menurut-Nya 
lah semua yang ada di angkasa dan bumi ini. Semuanya patuh 
kepada-Nya. 

 

و اتومالس يعدضِ بكُونُ اَألرفَي كُن قُولُ لَها يما فَإِنرى أَمإِذَا قَض و 
)١١٧( 
 

117. Dia pencipta semesta angkasa dan bumi. Jika IA memutuskan 
sesuatu,  pasti IA akan memerintahkannya yaitu “kun” (wujudkan), 
selanjutnya pasti akan berwujud. 

 

و ونَ لَولَمعالَ ي ينالَ قَالَ الَّذ  ينقَالَ الَّذ كةٌ كَذَلا َءايينأْتت أَو ا اللَّهنكَلِّمي
تهابشت هِملثْلَ قَوم هِملقَب نا  منيب قَد مهونَاْآلقُلُوبنوقمٍ يقَول اتي 

)١١٨(  
 

118. Orang-orang yang tidak mengerti berkata : Mengapa Allah tidak 
langsung ngomong artinya menyampaikan kepada kami ? Itu gaya 
lama. Seperti itu pula ucapan kaum sebelum mereka 
mengungkapkan fikiran mereka.  Sudah benar-benar jelas kami 
terangkan bukti-bukti untuk kaum yang beriman. 
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ا وريشب قبِالْح اكلْنسا أَريمِ إِنحابِ الْجحأَص نأَلُ عسالَ ت ا ويرذن 
)١١٩( 

 
119. Kami benar-benar mengutusmu (Muhammad), untuk menyampaikan 

yang hak, sebagai penggirang atau pengancam. Anda tidak 
bertanggung jawab atas pelaku jahannam (pembangkang).  

 

ى  ودقُلْ إِنَّ ه مهلَّتم بِعتى تتى حارصالَ الن و ودهالْي كنى عضرت لَن
ى ودالْه وه اللَّه وأَه تعبنِ اتلَئ ا لَكلْمِ مالْع نم اَءكي جالَّذ دعب ماَءه

 )١٢٠(من اللَّه من ولي و الَ نصريٍ
 
120. Orang-orang Yahudi dan yang juga Nasrani,  tidak pernah akan puas 

sampai anda mengikuti millah (ajaran) mereka. Tegaskanlah ! : 
“Pedoman yang dari Allah adalah pedoman yang sesungguhnya”.  
Jika anda terpengaruh oleh mereka padahal petunjuk quran sudah 
ada,  maka anda tidak akan memperoleh perlindungan dan 
pertolongan dari Allah. 

 

ت قح هلُونتي ابتالْك ماهنيَءات ينالَالَّذي كأُولَئ هتو ونَ بِهنمؤنم و  كْفُري
  )١٢١( بِه فَأُولَئك هم الْخاسرونَ

 
121. Orang-orang yang diajari Alkitab (Ahlul Kitab) itu ada yang 

mempelajari Alquran dengan sunggung-sunguh. Mereka itu beriman 
(menerima kehadiran Quran).  Orang yang kufur terhadapnya 
mereka itu merugi. 

 

وا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسابـيلَيع تمعي أَنالَّت يتـمو كُم  كُملْتي فَضأَن
 )١٢٢( منيـى الْعالَـعلَ

 
122. ... Hai Bani Israil ! Bacalagi lagi ajaran yang pernah sampaikan 

kepada kalian, yang membuat kalian unggul di muka bumi ini 
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يوما الَ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا و الَ يقْبلُ منها عدلٌ و الَ  و اتقُوا
 )١٢٣( تنفَعها شفَاعةٌ و الَ هم ينصرونَ

 
123. Hati-hatilah dengan suatu kenyataan dimana seseorang tidak mampu 

membela lainnya, tebusan juga tidak berlaku, syafaat (grasi) tidak 
ada, juga tidak ada pembelapun.  

 

إِذ ا  واماسِ إِملنل لُكاعي جقَالَ إِن نهمفَأَت اتمبِكَل هبر يماهرلَى إِبتاب
قَالَ و نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ الَ يتيذُر ن١٢٤( م( 

 
124. Ingatlah ketika Ibrahim di diuji oleh Tuhannya (untuk menyelesaikan 

pekerjaan). Ia mampu menyelesaikannya dengan sempurna. Sebab 
itu IA berfirman; “ Saya tetapkan anda menjadi imam “. Ibrahim 
berharap : Semoga turunanku juga demikian ? Allah berfirman : “ 
(Tentu) Janjiku itu tidak berlaku bagi orang yang zalim”  

 

 و اتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى أَمنا و جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ و و إِذْ
و يماهرا إِلَى إِبنهِدي عاعمـإِسفلطَّائل يتيا برـلَ أَنْ طَهو ني و نيفاكالْع 

كَّعِ السـالرود١٢٥( ج( 
 
125. Ketika itu Ibrahim membangun kembali Ka’bah sebagai pusat 

kunjungan dan tempat yang aman. Jadikanlah tapak tilas Ibrahim ini 
sebagai musalla.  Kami erintahkan kepada Ibrahim dan juga Ismail 
agar keduanya membersihkan (merawat)  rumahku,  agar dijadikan  
tempat orang tawaf, i’tikaf, ruku’ dan sujud. 

 

ارزق أَهلَه من الثَّمرات من  قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَدا َءامنا و و إِذْ
ثُم أَضطَره إِلَى  قَليالًكَفَر فَأُمتعه  و منخرِ قَالَ اْآلَءامن منهم بِاللَّه والْيومِ 

ارِ وذَابِ النع صالْم بِئْس١٢٦( ري( 
 
126. Saat itu Ibrahim berdo’a :  Ya Rabbi ! jadikanlah negeri ini negeri 

yang aman. Limpahkan rizki kepada warganya, termasuk ragam 
buah-buahan, untuk mereka yang beriman kepada Allah dan yaum 
al-akhir... bagi yang kufur saya berikan sedikit hiburan  untuk 
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selanjutnya akan saya jerumuskan ke azab naar,  yaitu tempat 
tinggal yang amat kumuh. 

 

إِسماعيلُ ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت  يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت و و إِذْ
يملالْع يعم١٢٧( الس(  

 
127. Yaitu waktu Ibrahim dan Ismail meletakkan batu petama 

pembangunan rumah (Ka’bah) , mereka berdoa : Rabbana  
kabulkanlah harapan kami. ENGKAU Maha tanggap lagi  Maha 
Sigap. 

 

ا ونبر و نِ لَكيملسا ملْنعاج و ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نم ا مأَرِنا وكَناسن 
يمحالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع ب١٢٨( ت( 

 
128. ... Rabbanaa ! Jadikanlah kami beserta keturunan menjadi umat 

(bangsa) yang patuh kepadamu. Peragakanlah   kepada kami 
tentang tata cara Ibadah (Haji). Terimalah taubat kami. Engkau 
adalah Tawwabun Rahiim.  

 

ا ونبو رسر يهِمثْ فعالًاب و كاتَءاي هِملَيلُو عتي مهنم و ابتالْك مهلِّمعي 
ةَ وكْمالْح يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمز١٢٩( ي( 

 
129. ... Rabbana ! Utuslah kepada mereka rasul yang mengajarkan ayat-

ayat-MU, artinya  mengajarkan Kitab, yang berisi hikmah (konsep 
tentang kebijakan), guna membersihkan  mereka (dari perbuatan 
terjela).  ENGKAU adalah Al’aziiz al-Hakiim. 

 

نم و  هفْسن هفس نإالَّ م يماهرإِب لَّةم نع غَبريي  وف اهنطَفَياص لَقَد
 )١٣٠( لَمن الصالحني اْآلخرةه في و إِنالدنيا 

 
130. Orang yang membenci millah Ibrahim hanyalah orang-orang yang 

membodohi dirinya, sementara Kami  benar-benar telah memilihnya 
menjadi yang terbaik di muka bumi  selanjutnya di akhirat ia 
termasuk para salihin. 

 

نيالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر ١٣١( إِذْ قَالَ لَه(  
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131. ...  Ketika Allah memerintahkan “ patuhlah (kepada SAYA) “ lantas ia 

menyambut “ Saya pasti patuh kepada Rabbu al-‘alamin “. 
 

و و نِيهب يماهرا إِبى بِهصو  ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيابي قُوبعفَالَي 
إالَّ و نوتمونَ تملسم مت١٣٢( أَن( 

 
132. ... Ibrahim memesan kepada cucunya yaitu yaitu Ya’qub. ... Cucuku ! 

Allah telah mengunggulkan Islam sebagai din kalian. Sebab itu 
janganlah kalian pertaruhkan nyawa kalau bukan karena Islam “. 

 

 نونَ مدبعا تم نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي رضاَء إِذْ حدهش متكُن أَم
و كإِلَه دبعي قَالُوا ندعب  يماهرإِب كائَءاب إِلَهو يلَ واعما  إِسإِلَه اقحإِس

ا وداحونَ وملسم لَه نح١٣٣( ن(  
  

133. Bukankah kalian pernah ada pembuktian yaitu dulu ...  Ya’kub mati-
matian menginterogasi anak-anaknya. “ Apakah yang menjadi abdian 
kalian nanti setelah saya wafat? Mereka menjawab “ Kami akan 
mengabdi ilah ayah (Allah) yang juga ilah leluhur ayah yaitu  Ibrahim, 
Ismail dan Ishak. Ilah yang sama. Kepada-Nya lah kami patuh. 

 

 تبا كَسا ملَه لَتخ ةٌ قَدأُم لْكتلَكُم ا  ومأَلُونَ عسالَ ت و متبا كَسم
وا يلُونَكَانم١٣٤( ع( 

 
134. Itu adalah gambaran umat Islam pada masa lampau. Terhadap 

mereka ada jasa berdasarkan yang mereka kerjakan. Terhadap 
kalian juga demikian. Kalian tidak harus bertanggung jawab terhadap 
yang mereka kerjakan. 

 

و  ا أَوودوا هواقَالُوا كُوندتهى تارصا  نم نِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبلْ مقُلْ ب
نيرِكشالْم ن١٣٥( كَانَ م(  

 
135.  Mereka (Ahl al-Kitab) mengatakan : Pilih saja  Yahudi atau Nasrani. 

Itu pasti pilihan tepat “. Bantahlah ! : Tidak ! yang benar adalah 
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memilih millah Ibrahim secara hanif ( murni). IA bukan golongan 
Musyrikin. 

 

و يماهرزِلَ إِلَى إِبا أُنم ا ونزِلَ إِلَيا أُنم و ا بِاللَّهنقُولُوا َءام يلَ واعمإِس 
و اقحإِس و قُوبعاْآل يى ووسم يا أُوتم و اطبس  يا أُوتم ى ويسع

 )١٣٦( نحن لَه مسلمونَ يونَ من ربهِم الَ نفَرق بين أَحد منهم والنبِ
 
136. Nyatakan ! : “ Kami beriman kepada Allah, artinya beriman dengan 

yang diajarkan kepada kami (Quran) yang senilai dengan yang 
pernah diajarkan kepada dan menjadi sunnah Nabi Ibrahim, Ismail, 
Ishak, Ya’kub dan generasi berikutnya, yang juga ajaran yang pernah 
diturunkan kepada dan menjadi sunnah sunnah Musa dan Isa. Ajaran 
yang pernah disampaikan kepada dan menjadi sunnah para Nabi 
utusan dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan antara 
satu dengan lainnya. Itulah sebabnya kami memilih menjadi muslim.   

 

ا وودتاه فَقَد بِه متنا َءامثْلِ موا بِمنقَاقٍ  فَإِنْ َءامي شف ما هما فَإِنلَّووإِنْ ت
اللَّه ميكَهكْفيفَس وه و يملالْع يعم١٣٧( الس(  

 
137. Jika mereka mau memilih beriman seperti yang kalian imani itu pasti 

tepat. Senbaliknya jika menolak maka resikonya mereka pasti terus 
memusuhi. Namun  Allah akan terus melindungi kalian dari (gerakan 
jahat) mereka. IA itu sami’un ‘alim (Maha tanggap lagi sigap) 

 

 ةَ اللَّهغبصنم و ةً وغبص اللَّه نم نسأَح ع لَه نحونَن١٣٨( ابِد( 
 
138. Sibgah (ajaran) Allah. Adakah yang lebih benar selain  ajaran yang 

dari Allah ? (tentu tidak ada ...)   Sebab itu kami mengabdi-Nya. 
 

ي اللَّها فنوناجحقُلْ أَت وه و ا ونبر و كُمبا  رالُنما أَعلَنلَكُم الُكُ ومأَع م
و لَه نحن لخونَم١٣٩( ص( 

 
139. Tegaskan ! Kalian masih mau terus menghujat Allah. DIA adalah 

tuhan kami, yang juga tuhan kalian. (Kalau begitu kita harus 
perpisah) Artinya ... Kami bertanggungjawab atas perbuatan kami, 
dan kalian harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kalian. 
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Kami secara habis habisan akan mengabdi–NYA (Allah yang 
mengajarkan quran ini).  

 

و يماهرقُولُونَ إِنَّ إِبت أَم يلَ واعمإِس و اقحإِس و قُوبعوا اْآل ياطَ كَانبس
أَظْلَم ممن كَتم شهادةً  و منم أَمِ اللَّه هودا أَو نصارى قُلْ َءأَنتم أَعلَ

 )١٤٠( عنده من اللَّه و ما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ
 
140. . . . Kalian masih akan mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, 

Ya’kub dan  para Rasul berikutnya adalah Yahudi  atau Nasrani . . . ? 
Tegaskan ! Allah atau kalian yang paling mengerti . . . ?   Siapa  yang 
lebih zalim kalau bukan dari kalangan yang menghilangkan bukti 
kesaksian dari Allah !!! Allah tidak pernah akan melupakan 
(kejahatan) yang mereka lakukan. 

 

ما كَسبتم و الَ تسأَلُونَ عما  و لَكُملَها ما كَسبت  د خلَتتلْك أُمةٌ قَ
  )١٤١( كَانوا يعملُونَ

 
141. Itu adalah (gambaran) umat Islam masa lampau. Terhadap mereka 

ada jasa berdasarkan yang mereka kerjakan. Terhadap kalian juga 
demikian. Kalian tidak harus bertanggung jawab terhadap yang 
mereka kerjakan. 

  

 ا واسِ مالن ناُء مفَهقُولُ السيا قُلْ لَّـ اسهلَيوا عي كَانالَّت هِملَتبق نع مه
و رِقشالْم لَّهيمٍ لقتسم اطراُء إِلَى صشي ني مدهي رِبغ١٤٢( الْم(  

 
142. Kalangan orang yang bego (Ahlu Al-Kitab) akan bertanya : “ Alasan 

apa mereka kaum mukmin) memutarkan kiblatnya ? Jawablah ! “ 
(Menghadap) ke Barat dan atau ke Timur itu ketentuan Allah.  IA 
akan menunjukkan orang yang IA kehendaki ke arah yang tepat. 

 

ككَذَل و اسِ ولَى الناَء عدهوا شكُونتطًا لسةً وأُم اكُملْنعكُونَ  جي
 نم لَمعنا إالَّ لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعا جم ا وهِيدش كُملَيولُ عسالر

هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي و إِنْ كَان ينلَى الَّذةً إالَّ علَكَبِري ت



 38

يمحر ُءوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمانإِمي يعضيل ا كَانَ اللَّهم و ى اللَّهده 
)١٤٣(  

 
143. Seperti halnya itulah kami menjadikan kalian sebagai umat yang 

seimbang supaya menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya. 
Rasul adalah contoh buat kalian. Kami tidak merubah kiblat kecuali 
untuk menguji siapa yang sesungguhnya tetap menjadi pendukung 
setia Rasul dan siapa pula yang membelot. Perubahan kiblat itu 
memang berat kecuali bagi orang yang telah Allah mantapkan 
hidayah kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan 
kalian. Sungguh Allah itu pembina kehidupan berkasih sayang. 

 

 كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تبق كنلِّيواِء فَلَنمي السف هِكجو قَلُّبى ترن قَد
امِ ورالْح جِدسالْم طْرش  هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميإِنَّح و 

م قالْح هونَ أَنلَمعلَي ابتوا الْكأُوت ينا الَّذملٍ عافبِغ ا اللَّهم و هِمبر ن
  )١٤٤( يعملُونَ

 
144. Kerap kali kalian menengadahkan pandangan ke atas. Sebab itu 

kami kukuhkan kiblat yang kalian senangi. Arahkan pandangan anda 
ke arah Masjid Al-Haram.  Dimana pun kalian berada maka 
arakanlah pandangan ke arahnya.  Para Ahlu al-Kitab pasti mereka 
meyakini, bahwa  hal itu adalah benar (ketentuan) dari tuhannya. 
Allah tidak akan melupakan apa yang mereka kerjakan. 

 

لَ وبوا قبِعا تم ةبِكُلِّ َءاي ابتوا الْكأُوت ينالَّذ تيأَت نلَئكابِعٍ  تبِت تا أَنم و
ضٍ وعلَةَ ببابِعٍ قبِت مهضعا بم و مهلَتبا  قم دعب نم ماَءهوأَه تعبنِ اتلَئ
نيمالظَّال نإِذًا لَم كلْمِ إِنالْع نم اَءك١٤٥(ج(  

 
145. Walaupun anda kemukakan argumen apapun kepada Ahlu al-Kitab, 

pasti mereka akan tetap tidak mau mengikuti kiblatmu. Sebaliknya 
anda juga tidak boleh mengikuti kiblat mereka. Sebagain mereka 
juga tidak mau mengikuti kiblat yang lainnya. Jika anda mengikuti 
kemauan mereka  sudah adanya kejelasan dari Allah berarti anda 
termasuk orang-orang yang zalim. 
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 ماَءهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك ماهنيَءات ينإِنَّالَّذ و  مهنفَرِيقًا م
و قونَ الْحمكْتونَ لَيلَمعي م١٤٦( ه(  

 
146. Para ahlu Al Kitab mereka mengenalnya (Muhammad dengan 

Qurannya)  seperti mereka kenal terhadap anak-anaknya. Sebagian 
mereka (para cendekianya) menyembunyikan ilmu yang hak secara 
sengaja. 

  

 كبر نم قفَالَالْح رِينتمالْم نم نكُون١٤٧(ت(  
 
147. Yang benar itu adalah yang dari Tuhanmu (quran ini). Janganlah 

anda termasuk kalangan mumtarin (bimbang). 
 

و  اللَّه بِكُم أْتوا يكُونا تم نأَي اتريبِقُوا الْختا فَاسلِّيهوم وةٌ ههكُلٍّ وِجل
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ا إِنَّ اللَّهيعم١٤٨( ج(   

 
148.  Tiap-tiap umat ada kiblat kemana ia menghadapkan pandangannya. 

Sebab itu berpaculah dalam membangun kebaikan. Kemana pun 
kalian berada pasti akan Allah persatukan. Allah itu benar-benar 
mampu merancang segala. 

  

امِ  ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح نمإِن و نم قلَلْح ه
بِغ ا اللَّهم و كبلُونَرمعا تملٍ ع١٤٩( اف( 

  
149. Kemanapun kalian pergi hadapkanlah pandangan anda ke arah Masji 

al-Haram. Itu adalah benar-benar (ketentuan) dari Tuhan anda 
(Allah). Allah tidak akan melupakan setiap yang kalian kerjakan. 

  

و لِّ وفَو تجرثُ خيح نمامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كها  جثُ ميح
يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ إالَّ الَّذين  الَكُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره لئَ

 مهنوا مفَالَظَلَم و مهوشخت نِي ووشاخ و كُملَيي عتمنِع مأُتل  لَّكُملَع
هونَتد١٥٠( ت(  
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150. Sekali lagi !  Kemanapun kalian pergi (jangan lupa) hadapkan 

pandangan ke arah Masjid al-Haram, dan di manapun kalian berada 
hadapkan pandangan ke arahnya,  supaya tidak ada lagi hujatan dari 
masyarakat ramai kepada kalian, kecuali dari  orang-orang yang  
zalim. Jangan kalian takut kepada mereka, tetapim  takutlah kepada 
SAYA. Dengan itu akan saya sempurnakan ajaran untuk kalian 
supaya memperoleh (gambaran jelas).  

 

يعلِّمكُم  يزكِّيكُم و وعلَيكُم َءاياتنا  امنكُم يتلُو الًكَما أَرسلْنا فيكُم رسو
ابتالْك و ةَ وكْمونَ الْحلَمعوا تكُونت ا لَمم كُملِّمع١٥١( ي(  

 
151. Karena itulah kami mengutus Rasul dari kalangan kalian ayat –ayat 

KAMI, meluruskan (pengertian yang salah), mengajarkan  Alkitab 
(Quran) yaitu konsep yang maha bijak, untuk menjelaskan yang 
kalian belum mengetahui. 

 

و كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر ونكْفُرالَ ت ي ووا لكُر١٥٢( اش( 

 
152. Ingatlah SAYA, pasti SAYA akan perhatikan kalian. Tegasnya 

bersyukurlah (berimanlah) kepada SAYA, ...sebaliknya jangan kalian 
kufur. 

 

 إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين و الصلَوةياأَيها الَّذين َءامنوا استعينوا بِالصبرِ 
)١٥٣( 
 

153. Saudara sekalian ! Jadikanlah kesabaran dan shalat sebagai 
pembinaan kehidupan tolong-menolong. Allah bersama orang yang 
bersabar. 

 

 و الَ تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياٌء ولَكن الَ تشعرونَ
)١٥٤( 

 
154. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh dalam 

menegakkan ajaran Allah orang itu pupus. Sebenarnya tidak, mereka 
hidup. Namun kalian tidak menyadari. 
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 نقْصٍ منوعِ والْجو فوالْخ نٍء ميبِش كُمنلُوبلَناْاْآلوالِ ووفُسِ َألمن
ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّم١٥٥( و(  

 
155. Kalian pasti diuji dengan sesuatu seperti ketakukan, kelaparan, 

korban harta terkuras dan nyawa, dan krisis buah-buahan. 
Gembirakanlah orang-orang yang teguh bertahan.  

 

 )١٥٦( الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ
 

156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa krisis mereka menyatakan 
“kami ini benar-menar dari Allah, dan ... kepada-Nya lah kami 
merujuk. 

 

 )١٥٧( أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ
 
157. Mereka itulah akan balik memperoleh keberkatan dan rahmat dari 

Allah. Artinya mereka itulah  yang berpedoman dengan hidayah 
Allah. 

 

 رمتأَوِ اع تيالْب جح نفَم رِ اللَّهائعش نةَ مورالْمفَا وفَالَإِنَّ الص  احنج
يملع راكش ا فَإِنَّ اللَّهريخ عطَوت نم ا وبِهِم فطَّوأَنْ ي هلَي١٥٨( ع( 

 
158. Shafa dan Marwah itu adalah diantara kebesaran Allah. Siapa yang 

melakukan haji atau umrah tidak salah jika melakukan tawaf (sa’i) 
antara keduanya. Siapa yang bertatawwu’ (melebihkan) dalam 
melakukan kebaikan maka Allah maha pemberi lagi maha tahu. 

 

كْتي يناسِ إِنَّ الَّذلنل اهنيا بم دعب نى مدالْهو اتنيالْب نا ملْنزا أَنونَ مم
  )١٥٩( عنونَالَفي الْكتابِ أُولَئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم ال

 
159. Orang-orang yang menyembunyikan ajaran (pedoman) yang KAMI 

ajarkan, setelah KAMI jelaskan dalam Alkitab  pasti Allah akan 
melaknat mereka, artinya melaknat para pelaknat. 
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وا وابت ينإالَّ الَّذ وا ولَحأَص نيـبلَـوا فَأُولَئع وبأَت ـكو هِما  يأَن
ـَالتيمحالر اب١٦٠( و( 

 
160. Kecuali kalau mereka bertaubat atau berislah dan menjelaskan apa 

alasannya, maka Saya pasti menerima taubat mereka karena SAYA 
adalah tawwab ar rahiim (pemberi taubat  yang rahim) 

 

الْمو ةُ اللَّهنلَع هِملَيع كأُولَئ كُفَّار مهوا واتم وا وكَفَر ينالَإِنَّ الَّذ كَةئ
 )١٦١(أَجمعنيوالناسِ 

 
161. Orang-orang yang menolak, selanjutnya mereka meninggal dalam 

kondisi kekafiran, terhadap mereka pasti tertimpa laknat Allah , 
Malaikat dan semua lapisan masyarakat. 

 

ظَرني مالَ ه و ذَابالْع مهنع فَّفخا الَ ييهف يندال١٦٢( ونَخ( 
 

162. Mereka menanggung laknat itu berkepanjangan. Tak ada yang 
membantu meringankannya dan tak ada pula yang sudi 
memperhatikan nya. 

 

و يمحالر نمحالر وإالَّ ه الَ إِلَه داحو إِلَه كُم١٦٣( إِلَه( 
 

163. Ilah kalian itu adalah ilah yang wahid. Tidak ada ilah kecuali DIA 
yang Rahman dan Rahim. 

 

و اتوملْقِ السي خإِنَّ ف ضِ واَألر تالَاخلِ واللَّي ف ارِ وهي  النالَّت الْفُلْك
أَحيا بِما ينفَع الناس و ما أَنزلَ اللَّه من السماِء من ماٍء فَ تجرِي في الْبحرِ

 بِهضاَْألر ا وهتوم دعب و ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فب احِ ويالر رِيفصت 
اِء ومالس نيرِ بخسابِ الْمحلُونَ السقعمٍ يقَول اتضِ الَي١٦٤( اَألر( 

 
164. Pٍada penjiptaan angkasa dan bumi serta pergantian malam ke siang 

atau bahtera yang mengarungi samudera membawa logistik untuk 
keperluan manusia, hujan yang Allah turunkan dari langit yang 
merubah bumi yang gersang menjadi subur,  selanjutnya ragam 
hewan melata berkembang biak,  siklus perubahan arah angin, serta 
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gumpalan awan yang berada antara langit dan bumi, itu semuanya 
sebagai data tentang kehebatan Allah bagi kaum yang menggunakan 
akal. 

 

و و اللَّه بكَح مهونبحا ياددأَن اللَّه وند نذُ مختي ناسِ مالن نم  ينالَّذ
و لَّها لبح دوا أَشنَءام  لَّهةَ لأَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ينى الَّذري لَو

ا ويعمج  يددش ذَابِأَنَّ اللَّه١٦٥( الْع(  
 

165. Diantara manusia ada yang menjadikan ilah (tuhan) selain Allah  
sebagai tandingan.  Mereka mencinta mencintai tuhan-tuhan itu 
seperti halnya  mereka cinta kepada Allah. Orang-orang yang 
beriman cintanya hanya kepada Allah melebihi segalanya. Jika saja 
orang-orang yang zalim mengetahui yaitu ketika mereka melihat  
azab yaitu ketika kekuatan  secara totalitas dipegang oleh Allah, dan 
Allahlah pengazab yang kejam. 

 

َتقَطَّعت بِهِم  ذَاب وـعرأَوا الْ عوا من الَّذين اتبعوا وـإِذْ تبرأَ الَّذين اتبِ
 )١٦٦( ابـسباَْأل

 
166. Perhatikan ketika orang-orang yang menjadi panutan melepaskan 

tanggungjawabnya yaitu saat mereka menyaksikan azab. Hubungan 
sesama mereka putus. 

 

و ةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات ينقَالَ الَّذ كا كَذَلنُءوا مربا تكَم مهنأَ مربت
 )١٦٧( يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسرات علَيهِم و ما هم بِخارِجِني من النارِ

 
167. Lantaran itu para pengikut mereka mengatakan : "Jika saja nanti 

kami mampu berkiprah seperti dulu, kami akan melepaskan diri dari 
mereka seperti mereka melepaskan tanggungjawabnya kepada kami. 
Seperti  itulah Allah mempertontonkan perbuatan mereka, yang 
memang merugikan dirinya. Mereka tidak akan mampu keluar dari 
penderitaan. 

 

كُلُوا م اسا النهاأَييضِ حي اَألرا فالًالَم  اتطُووا خبِعتالَ ت ا وبطَي
بِنيم ودع لَكُم هإِن طَاني١٦٨( الش( 
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168. Saudara sekalian ! makanlah semua yang ada di bumi ini lantaran 
halal dan baik. Jangan mengikuti langkah syaitan. Bagi kalian setan 
itu jelas-jelas musuh kalian. 

 

اِء وشالْفَحوِء وبِالس كُمرأْما يمونَ إِنلَمعا الَ تم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ ت 
)١٦٩(  

 
169. Syaitan(Yahudi) itu menyuruh kalian untuk mengerjakan yang jahat 

dan biadab, serta menyuruh kalian agar mengajarkan yang tidak 
kalian ketahui. 

 

 لَوا أَواَءنَءاب هلَيا عنا أَلْفَيم بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّهزا أَنوا مبِعات ميلَ لَهإِذَا ق و
 )١٧٠( كَانَ َءاباؤهم الَ يعقلُونَ شيئًا و الَ يهتدونَ

 
170. Jika mereka diajak : “ Silakan kalian mengikuti konsep yang Allah 

ajarkan. Mereka menjawab: Kami harus mengikuti ajaran 
nenekmoyang (yang telah turun temurun) walaupun nenekmoyang 
mereka tidak berlandaskan pada pertimbangan akal dan tidak pula 
berdasarkan pedoman dari Allah. 

 

كَفَ و ينثَلُ الَّذماًء وعإالَّ د عمسا الَ يبِم قعني يثَلِ الَّذوا كَمر  ماًء صنِد
 )١٧١( بكْم عمي فَهم الَ يعقلُونَ

 
171. Perumpamaan mereka itu seperti penggembala yang berteriak 

memanggil gembalaannya yang tidak mengerti bahasa kecuali 
bahasa penggembalanya. Mereka tuli, bisu dan buta, berati tidak 
punya otak.  

 

و اكُمقْنزا رم اتبطَي نوا كُلُوا منَءام ينا الَّذهاأَيي  متإِنْ كُن لَّهوا لكُراش
 )١٧٢( إِياه تعبدونَ

 
172. Saudara-saudara santaplah rizki yang baik (untuk kesehatan) yang 

Allah berikan kepada kalian. Bersyukukurlah kepada Allah jika kalian 
benar-benar mengabdi kepadanya. 
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ةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن و مالد رِ اللَّهيغل لَّ بِها أُهم زِيرِ ونالْخ منِ  لَحفَم
 )١٧٣( إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم فَالَعاد  اضطُر غَير باغٍ و الَ

 
173. Hewan yang IA haramkan kepada kalian hanyalah bangkai, marus, 

daging babi, dan hewan yang disembelih bukan untuk mengabdi 
kepada Allah. Siapa yang darurat (terpaksa), artinya bukan karena 
keinginan dan dengan catatan tidak melebihi batas kebutuhan, maka 
tidak mengapa kalian melakukannya. Allah itu ghafurun rahiim. 
(mengampuni kesalahan kalian tetap menyayangi kalian) 

 

ابِ وتالْك نم لَ اللَّهزا أَنونَ ممكْتي ينإِنَّ الَّذ تشا ينثَم ونَ بِهيالًرقَل 
أُولَئك ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إالَّ النار و الَ يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة و الَ 

و كِّيهِمزي يمأَل ذَابع م١٧٤( لَه( 
 
174. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah ajarkan dan 

menggadaikannya dengan harga yang murah, mereka itu (seperti 
kuda lumping) yang menelan kecuali bara api. Allah tidak akan 
mengajak mereka berbicara dan tidak akan memebersihkannya. 
Terhadap mjereka itu adalah azab yang menyakitkan.  

 

ـأُولَئتاش ينالَّذ ـكورالَا الضا ـلَةَ بِالْهفَم ةرفغبِالْم ذَابالْعى ود
 )١٧٥( أَصبرهم علَى النارِ

 
175. Mereka itulah yang memutar balikkan konsep yang benar sehingga 

menjadi  keliru, konsep pembina kehidupan yang canggih menjadi 
amburadul. Kasihan mereka harus bersabar dalam kepedihan. 

 

ذَلك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكتاب بِالْحق و إِنَّ الَّذين اختلَفُوا في الْكتابِ لَفي 
يدعقَاقٍ ب١٧٦( ش(  

 
176. Itulah  lantaran Allah mengajarkan ilmu yang benar-benar hak 

(sedangkan mereka menolaknya) . Orang-orang yang merbeda 
persepsi tentang Al-kitab (Yahudi dan Nasrani) mereka pasti benar-
benar menolaknya.  
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رِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سلَي رِبِ وغالْم  نم الْبِر نلَك
و بِاللَّه نمِ  َءامواْآلالْيرِ وخ الَالْمو كَةئ ابِ وتالْك و نيبِيالَ  النى الْمَءات

ى وبذَوِي الْقُر هبلَى حع ى وامتالْي و نياكسالْم بِيلِ والس ناب و نيلائالس 
قَابِ وي الرف لَوةَ والص ى  أَقَامكَوةَََءاتالز و إِذَا ع مهدهوفُونَ بِعوا الْمداه

و اِء وأْسي الْبف ابِرِينالص اِء ورالض قُوا ودص ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب نيح 
  )١٧٧( أُولَئك هم الْمتقُونَ

 
177. Sikap yang benar itu bukannya mengarahkan pandangan ke barat 

atau ke timur, namun yang benar adalah orang yang beriman 
(berkiblat) kepada Allah dan yaum al-Akhir, yang disampaikan 
melalui malaikat dalam bentuk kitab yang ditampilkan menjadi 
sunnah oleh para nabi, memberikan harta yang ia cintai kepada 
kaum kerabat, kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang 
yang miskin, kepada para perantau (yang kehabisan bekal), dan 
kepada para peminta, juga kepada orang yang harus membayar 
tebusan. Orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, 
menepati perjanjian yang telah disetujui, tabah dalam menghadapi 
kepailitan, kesempitan dan dalam keadaan terjepit. Mereka itulah 
yang termasuk para donatur  dan para muttaqin. 

 

 دبالْعو ربِالْح رلَى الْحي الْقَتف اصصالْق كُملَيع بوا كُتنَءام ينا الَّذهاأَيي
و دبثَى بِاْآل بِالْعاْآلنفع نثَى فَمنو وفرعبِالْم اعبٌء فَاتيش يهأَخ نم لَه ي 

و كُمبر نم يففخت كذَل انسبِإِح هاٌء إِلَيأَد  كذَل دعى بدتنِ اعةٌ فَممحر
يمأَل ذَابع ١٧٨( فَلَه( 

 
178. Saudara sekalian ! Kepada kalian ditetapkan hukum qisas 

(pembalasan) dalam pidana pembunuhan. Jika (korban 
pembunuhan) orang yang merdeka maka (yang harus dikukum 
bunuh) orang yang merdeka pula, hamba dengan hamba, 
perempuan dengan perempuan. Pembunuh yang dimaafkan oleh 
saudaranya (pihak korban) maka ia harus memengikuti aturan yang 
wajar (membayar diat/denda) sejara wajar pula. Itu adalah keringan 
hukum dan rahmat dari Tuhanmu. Pelaku tindak pidana yang tidak 
jera terhadapnya azab yang paling berat. 
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  )١٧٩( لْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَاْآلو لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياأُولي 

 
179. Dari hukum qisas itu ada tujuan yaitu melindungi nyawa. Sadarlah 

hai orang yang cerdas, semoga kalian mematuhi. 
 

 ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ وكُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ 
 )١٨٠( قْربِني بِالْمعروف حقا علَى الْمتقنياْآل

 
180. Apabila ada diantara kalian orang yang hampir menghembuskan 

nafas terakhir hendaknya diminta berwasiat untuk kebaikan bagi 
orangtua atau kaum kerabatnya secara wajar. Itu adalah tepat bagi 
para mattuqin. 

 

يملع يعمس إِنَّ اللَّه هلُوندبي ينلَى الَّذع ها إِثْممفَإِن هعما سمدعب لَهدب نفَم 
)١٨١( 

 
181. Siapa yang kemudian mengubah wasiat  yang ia dengar maka 

risikonya harus ditanggung oleh orang yang mengubanya itu. 
Sungguh Allah itu samiiun alim (maha tanggap lagi sigap). 

 

 مهنيب لَحا فَأَصإِثْم فًا أَونوصٍ جم نم افخ نفَالَفَم  إِنَّ اللَّه هلَيع إِثْم
يمحر ١٨٢( غَفُور( 

 
182. Bagi orang yang yakin bahwa pewasiat itu mewasiatkan sesuatu 

ketidak adilan artinya (dari wasiatnya itu bisa) membawa petaka, - 
dengan tujuan untuk meluruskan - maka tidak ada salahnya (ahli 
waris) mengubah  wasiat si mayit itu. Allah itu gafurun rahiim. 

 

نَءام ينا الَّذهاأَيي كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بوا كُت
 )١٨٣( لَعلَّكُم تتقُونَ

 
183. Saudara-saudara ! kepada kalian ditetapkan saum  seperti yang 

pernah ditetapkan kepada umat sebelum kalian, supaya kalian 
bertaqwa. 
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دعا مامأَياتود  رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم كُمنكَانَ م نفَم
و و لَه ريخ وا فَهريخ عطَوت ننيٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذع 

 )١٨٤( أَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ
 
184. Jumlah harinya telah ditentukan. Siapa yang pada saat itu sakit atau 

bepergian,  maka ia harus menggantinya pada hari lain. Bagi yang 
fisiknya tidak mampu untuk melakukannya,  maka ia harus 
menggantinya dengan fidyah yaitu memberi  makan seorang miskin. 
Siapa yang mau menambahkan (tentang) sesuatu  baik-baik  lebih 
bagus lagi. Namun dengan melakukan saum itulah yang lebih baik 
buat kalian, jika kalian mengetahui (hikmahnya). 

 

اسِ ولنى لدَءانُ هالْقُر يهزِلَ في أُنانَ الَّذضمر رهش اتنيب ى ودالْه نم 
الْفُرقَان فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه و من كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ 

رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَع و رسالْع بِكُم رِيدالَ ي و رسالْي بِكُم اللَّه رِيدلُوا  يكْمتل
ةَ ودو الْعركَبتلو اكُمدا هلَى مع ونَ ا اللَّهكُرشت لَّكُم١٨٥( لَع( 

 
185. Yaitu pada bulan Ramadan (satu bulan) . Bulan diturunbkannya 

Alquran sebagai pedoman hidup yang membedakan yang benar dan 
yang salah. Siapa yang telah menyaksikan telah memasuki bulan itu, 
maka lakukan saum. Bagi yang sakit atau bepergian maka dapat 
menggantinya pada bulan lain. Dalam hal ini Allah menghendaki 
kalian mengambil yang mudah, bukan yang sulit. Kalian hendaknya 
menyempurnakan jumlahnya (penuh menjadi satu bulan),  dan 
hendaknya mengagumi Allah lantaran IA telah memberikan pedoman 
kepada kalian, dan supaya kalian bersyukur (beriman). 

 

 انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا س و
ي ووا لجِيبتسفَلْي دشري ملَّهوا بِي لَعنمؤ١٨٦( ونَلْي(  

 
186. Apabila para hamba menanyakan kepadamu tentang (peranan) 

SAYA, maka jalaskan bahwa SAYA selalu bersama mereka. Saya 
akan memenuhi harapan peminta apabila mereka menginginkan, 
sebab itu penuhilah tuntutan-Ku maksudnya yaitu berimanlah 
kepada-KU. Mudah-mudahan mereka terus dewasa 
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و لَكُم اسبل نه كُمائفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي لَّ لَكُمأُح  اسبل متأَن
و كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن كُمأَن اللَّه ملع نلَه  كُمنفَا عع

اشربوا حتى يتبين  وكُلُوا و ابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم اشروهن ونَ باْآلفَ
سود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اْآلبيض من الْخيط اْآللَكُم الْخيطُ 

و نوهراشبالَ ت لِ وي ا اللَّيفُونَ فاكع متأَن اللَّه وددح لْكت اجِدسفَالَلْم 
 )١٨٧( تقْربوها كَذَلك يبين اللَّه َءاياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ

 
187. Pada malam bulan Ramadan kalian boleh bercampur dengan isteri. 

Mereka itu adalah pasangan kalian dan kalian juga pasangan 
mereka. Allah mengetahui bahwa ada rasa bersalah dengan 
mencampuri istri (pada bulan Ramadan) sehingga kalian bertaubat, 
dan Allah memaafkan kesalahan kalian. Ternyata hal itu dibolehkan.  
Silakan kalian gauli mereka. Penuhi yang Allah telah tetapkan. 
Makanlah dan minumlah sampai fajar tampak menggantikan malam. 
Selanjutnya laksanakanlah saum sampai (matahari tenggelam). 
Janganlah kalian mencampuri isteri dalam kondisi kalian beri’tikaf  di 
masjid (pusat kegiatan). Itu adalah ketentuan Allah,   jangan kalian 
lakukan (mencampuri istri) di tempat itu. Seperti itulah Allah 
menjelaskan ayat-ayatnya untuk semua menusia, supaya mau 
bertaqwa. 

 

لِ واطبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَمالَ ت أْكُلُوا فَرِيقًا  وتكَّامِ لا إِلَى الْحلُوا بِهدت
وأَم ناسِ بِماْآلالِ النونَ ثْمِ ولَمعت مت١٨٨( أَن( 

 
188. Jangalah kalian memakan harta dengan cara yang batil (tidak benar).  

Jangan menyap para hakim supaya menang dalam pengadilan, 
sehingga  harta orang kalian makan dengan cara yang menjijikkan. 
Kalian kan mengetahui . 

 

لَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا  و الْحج هلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ واْآليسأَلُونك عنِ 
ا وورِهظُه نم وتيالْب قَى ونِ اتم الْبِر نلَك  ا وابِهوأَب نم وتيوا الْبأْت

ت لَّكُملَع قُوا اللَّهونَاتح١٨٩( فْل( 
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189. Mereka bertanya tentang bulan hilal (sabit). Jawablah ! itu adalah 

berguna untuk untuk penentuan  waktu, juga tentang haji.  Tidak 
benar jika kalian memasuki rumah dengan mendobrak bagian 
belakangnya.  Masukilah rumah melalui pintunya. Patuhilah Allah 
supaya kalian berbahagia. 

 

و لُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فـقَاتتعالَ ت و ـكُم بحالَ ي وا إِنَّ اللَّهد
يندتع١٩٠( الْم( 

 
190. Berperanglah kalian di jalan Allah untuk melawan musuh yang 

memerangi kalian, namun jangan melampaui aturan. Allah benar-
benar tidak menyukai orang melanggar aturan. 

 

و و موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْت و وكُمجرثُ أَخيح نم موهرِجةُ  أَخنتالْف
تامِ حرالْح جِدسالْم دنع ملُوهقَاتالَ ت لِ والْقَت نم دأَش يهف لُوكُمقَاتى ي

رِيناُء الْكَافزج ككَذَل ملُوهفَاقْت لُوكُم١٩١( فَإِنْ قَات( 

 
191. Bunuhlah mereka dimanapun berada, atau usir mereka lantaran dulu 

mereka pernah mengusir kalian. Fitnah itu lebih kejam dari 
membunuh. Janganlah membunuh mereka yang ada di Masjid al 
Haram, kecuali jika menyerang kalian di mesjid itu. Jika mereka 
menyerang kalian maka beunuhlah mereka itu. Itulah balasan 
terhadap orang-orang yang kufur. 

 

يمحر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتان ١٩٢( فَإِن( 

 
192. Jikai mereka menyerah maka Allah itu gafurun rahiim. 
 

و ةٌ ونتكُونَ فى الَ تتح ملُوها  قَاتوهتان فَإِن لَّهل ينكُونَ الدانَ  فَالَيودع
نيملَى الظَّال١٩٣( إالَّ ع( 

 
193. Perangi mereka sampai tidak adalagi fitnah (pengacau), sehingga 

yang ada hanyalah diin Allah (Islam). Jika mereka tidak membikin 
kekacauan maha tidak perlu ada lagi permusuhan, kecuali terhadap 
kaum yang zalim. 
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امِ وررِ الْحهبِالش امرالْح رهالش  كُملَيى عدتنِ اعفَم اصصق اتمرالْح
ثْلِ مبِم هلَيوا عدتفَاع قُوا اللَّهات و كُملَيى عدتواا اعلَماع و  عم أَنَّ اللَّه

نيقت١٩٤( الْم( 

 
194. Bulan haram ya tinggal bulan haram (jika mereka menyerang pada 

bulan haram harus dihadapi). Peperangan pada bulan haram 
dilakukan dasarnya adalah pembalasan (serangan baik). Pihak 
manapun yang menyerang kalian maka gempurlah mereka sesuai 
dengan serangan yang mereka lancarkan. Ikutilah aturan Allah, dan 
yakini bahwa Allah itu bersama muttaqiin. 

 

إِلَ و يكُمدلْقُوا بِأَيالَ ت و بِيلِ اللَّهي سقُوا ففأَنو لُكَةهى الت  وا إِنَّ اللَّهِسنأَح
ِسنِنيحالْم بح١٩٥( ي( 

 
195. Infakkanlah harta di jalan Allah, jangan sampai kalian 

menjerumuskan diri ke jurang kehancuran. Berbuat tepatlah. 
Sungguh Allah itu menyenai orang yang muhsin . 

 

و جوا الْحمأَت و لَّهةَ لرمالَ  الْع يِ ودالْه نم رسيتا اسفَم مترصفَإِنْ أُح
 بِه ا أَورِيضم كُمنكَانَ م نفَم لَّهحم يدلُغَ الْهبى يتح كُمُءوسقُوا رلحت

إِذَا أَمنتم فَمن تمتع أَذًى من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ أَو صدقَة أَو نسك فَ
ثَة أَيامٍ الَبِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام ثَ

و جي الْحف  لُهأَه كُني لَم نمل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع لْكت متعجإِذَا ر ةعبس
 اعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ الْمسجِد الْحرامِ و اتقُوا اللَّه و حاضرِي

)١٩٦(  

 
196. Lakukanlah haji dan umrah karena Allah. Jika kalian berhalangan 

(lantaran dikepung oleh musuh ) maka kegiatan yang tidak atau  
belum dikerjakan  gantilah dengan dam (berupa hewan sembelihan) 
yang kalian peroleh dengan mudah. Janganlah kalian mencukur 
rambut (bertahallul) sebelum menyembelih dam itu. Siapa yang 
berhalangan karena sakit artinya  karena di kepalanya ada penyakit 
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(yang mengaruskan dicukur) maka dia harus membayar fidyah yaitu 
puasa atau bersedekah kepada fakir miskin atau memotong 
sembelihan.  Siapa yang dalam kondisi aman yang menghendaki 
bertamattu’ (mendahulukan Umrah dari Haji) dia harus berpuasa 
selama tida hari di tanah suci dan menambah tujuh hari setelah 
kembali ke negerinya, sehingga jumlahnya menjadi sepeluh hari, 
Ketentuan ini berlaku bagi yang tempat tinggalnya di luar Makkah. 
Bertaqwalah kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah itu penyiksa 
yang sadis. 

 

نفَم اتلُومعم رهأَش جالْح  جالْح يهِنف ضالَ  فَالَفَر و وقالَ فُس فَثَ ور
لَمعرٍ ييخ نلُوا مفْعا تم و جي الْحالَ فـجِدو اللَّه ه  ريوا فَإِنَّ خدوزت

 )١٩٧( لْبابِاْآلأُولي  وى واتقُون ياـالزاد التقْ
 
197. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu (Syawal, Zul Qa’dah dan 

Zul Hijjah). Siapa yang pada bulan itu mewajibkan dirinya berhajji 
(mulai berihram), maka tidak boleh mencampuri isteri, tidak boleh 
keonaran (kejahatan), dan jangan bermujadalah (bersitegang dalam 
adu argumen). Perbuatan baik yang kalian kerjakan pasti Allah akan 
mengetahuinya. Berbekal  dirilah kalian, namun bekal yang paling 
baik adalah bertaqwa. Oleh karena itu bertqwalah kapada SAYA, 
wahai orang yang cerdas. 

 

وا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع سالًلَي ر نم فَاترع نم متفَإِذَا أَفَض كُمب
عشالْم دنع وا اللَّهاكُـفَاذْكُردا هكَم وهاذْكُرامِ ورـرِ الْح متإِنْ كُنو م
الِّنيالض نلَم هلقَب ن١٩٨( م( 

 
198. Bagi kalian boleh saja sambil haji melakukan aktifitas bisnis, guna 

mendapatkan karunia Tuhan kalian. Apabila kalian meninggalkan 
Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’ar al Haram (Muzdalifah). 
Lagi lagi berzikirlah di sana, seperti IA pernah menunjukkan jalan 
hidup kalian, waktu  dulu kalian masih termasuk kaum yang sesat.  

 

وا اللَّهرفغتاسو اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميضأَف ثُم يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه 
)١٩٩( 
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199. Lantas berangkatlah barsama orang-orang pada umumnya ke Mina. 
Mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah itu ghafurun rahiim 

 

سكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم َءاباَءكُم أَو أَشد ذكْرا فَمن فَإِذَا قَضيتم منا
خ نم ةري اْآلخف ا لَهم ا ويني الدا فنا َءاتنبقُولُ ري ناسِ مقٍالَالن 

)٢٠٠( 
 
200. Jika kalian telah selesai menunaikan Haji maka ingatlah kepada Allah 

seperti kalian mengingat para leluhur kalian dan bahkan harus lebih 
dari itu. Diantara Manusia ada yang berdoa : Rabbanaa ! 
wujudkanlah kepada kami kebahagiaan dalam bidang kebendaan . 
Baginya di akhirat tidak akan memperoleh apapun. 

 

و نقُوـمي نم مهنسا حيني الدا فنا َءاتنبـلُ رةً و ي اْآلخـف ةر
نسـحارِ ةً والن ذَابا عن٢٠١( ق( 

 
201. Ada pula orang yang berharap : Rabbanaa ! Limpahkanlah karunia-

Mu untuk dunia dan akhirat. Dan jauhkanlah kami dari nar. 
  

 يبصن ملَه كابِأُولَئسالْح رِيعس اللَّه وا وبا كَسم٢٠٢( م( 

 
202. Mereka akan mendapatkan imbalan sesuai dengan yang mereka 

kerjakan. Allah itu perhitungannya tepat. 
 

و اتوددعامٍ مي أَيف وا اللَّهنِ  اذْكُريموي يلَ فجعت نفَالَفَم و هلَيع إِثْم 
 رأَخت نفَالَم و قُوا اللَّهات قَى ونِ اتمل هلَيع إِثْم  هإِلَي كُموا أَنلَماع
 )٢٠٣( تحشرونَ

 
203. Ingatlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan ( 

bermalam di Mina selama tiga malam). Siapa yang buru-buru hanya 
bermalam selama dua malam saja  silakan, dan bagi yang 
menggenapkannya sampai tiga hari juga silakan, bagi  yang 
beralasan karena bertaqwa. Bertaqwalah kepada Allah dan yakinilah 
bahwa kalian akan dikembalikan kepada-Nya. 
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و  ناسِ مالن نلُمقَو كجِبعييي الْحف وها وينالد ي  ةا فلَى مع اللَّه هِدشي
قَلْبِه وه امِ وصالْخ ٢٠٤( أَلَد( 

 
204. Diantara manusia ada yang ucapannya demikian memukau  dalam 

mengungkapkan konsep kehidupan dunia.  IA   bersyahadat kepada 
Allah waktu (seolah-orah) menyampaikan apa yang ada pada 
kalbunya, padahal sebenarnya adalah musuh yang luar biasa.  

 

ا ويهف فِْسديضِ لي اَألرى فعلَّى سوإِذَا ت و ثَ ورالْح كلهي  اللَّه لَ وسالن
ادالْفَس بح٢٠٥( الَ ي( 

 
205. Kenyataannya setelah meninggalkan mimbar artinya waktu 

melakukan kegiatan keseharian di muka bumi ia  berbuat jahat,  
antara lain memanen tanaman (milik orang lain), dan merusak rumah 
tangga orang. Allah tidak menyukai orang yang berbuat keonaran. 

 

 لَبِئْس الْمهاد ثْمِ فَحسبه جهنم واْآلته الْعزةُ بِو إِذَا قيلَ لَه اتقِ اللَّه أَخذَ
)٢٠٦(  
 

206. Apabila ia diajak :  “Mari bertaqwa kepada Allah” Justru berbalik arah 
bahkan bertambah brutal. Jahannamlah untuknya, dan posisinya  
pun paling buruk. 

 

و شي ناسِ مالن نمادببِالْع ُءوفر اللَّه و اللَّه اةضراَء مغتاب هفْسرِي ن 
)٢٠٧( 

 
207. Di balik itu ada orang yang kegiatannya benar-benar untuk 

manggapai yang diharapkan Allah. Allah itu pasti satun terhadap 
para hamba-Nya.  

 

وا ادنَءام ينا الَّذهاأَيي طَانيالش اتطُووا خبِعتالَ ت لْمِ كَافَّةً وي السلُوا فخ
بِنيم ودع لَكُم ه٢٠٨( إِن( 
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208. Saudara sekalian ! Masuklah kalian menjadi korp muslim secara 
totalitas. Janganlah kalian memilih mengikuti langkah syaitan. 
Syaitan itu  adalah jelas-jelas musuh kalian. 

 

يمكح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماَءتا جم دعب نم ملَلْتفَإِنْ ز 
)٢٠٩( 

 
209. Jika kalian menyimpang setelah ia menyampaikan ayat-ayat Allah 

maka yakinlah bahwa Allah itu azizun hakiim. 
 

ئكَةُ وقُضي الَالْم رونَ إالَّ أَنْ يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ من الْغمامِ وهلْ ينظُ
 )٢١٠( موراْآلإِلَى اللَّه ترجع  مر واْآل

 
210. Yang mereka tunggu-tunggu hanyalah datangnya azab Allah dan 

Malaikat (yang dahsuatnya seperti)  gumpalan awan yang gelap, dan 
itu pasti terjadi. Kapada Allah  lah semua urusan dikembalikan. 

 

ةنيب ةَءاي نم ماهنيَءات يلَ كَمائرنِي إِسلْ بس  دعب نم ةَ اللَّهملْ نِعدبي نم و
 )٢١١( ما جاَءته فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ

 
211. Tanyakanlah kepada Bani Israil. Telah berapa kalikah mereka 

dihadapkan dengan fakta nyata (terbukti ditimpakan azab). Siapa 
yang memutarbailkkan kebenaran setelah disampaikannya (wahyu 
Allah yang terakhir ini) maka Allah itu syadidul “iqaab. 

 

الَّذين  يسخرونَ من الَّذين َءامنوا و فَروا الْحياةُ الدنيا وزين للَّذين كَ
 )٢١٢( اتقَوا فَوقَهم يوم الْقيامة و اللَّه يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ

 
212. Orang-orang kafir itu pandangannya diwarnai dengan materialistis. 

Mereka menganggap rendah para mukmin. Orang-orang yang 
bertaqwa itu pada yaum al-Qiyamah pasti lebih unggul dari mereka. 
Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang IA kehendaki 
tanpa diduga. 
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بم نيبِيالن ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم اسكَانَ النو رِينش و رِينذنم  مهعلَ مزأَن
الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُوا فيه و ما اختلَف فيه إالَّ 

مهنيا بيغب اتنيالْب مهاَءتا جم دعب نم وهأُوت ينالَّذ  ينالَّذ ى اللَّهدفَه
امنوا لما اختلَفُوا فيه من الْحق بِإِذْنِه و اللَّه يهدي من يشاُء إِلَى صراط َء

 )٢١٣( مستقيمٍ
 
213. Manusia (orang-orang kafir) itu dulunya satu kesatuan. Allah 

mengutus para nabi guna memberikan informasi yang 
menggembirakan dan atau peringatan yang mengerikan. Bersama 
mereka Allah membekalinya dengan Alkitab yang haq, untuk 
menetapkan kepastian hukum  tentang yang mereka perdebatkan.  
Mereka pada mulanya tidak menentang. Setelah muncul rasa iri baru 
mereka menolaknya. Allah mengarahkan kepada para mukmin ke 
jalan yang benar, dalam menghadapi penolakan mereka, dengan izin 
(petunjuknya). Allah akan mengarahkan orang yang IA kehendaki, ke 
sirat yang mustaqim ( jalan yang membuat hidup istiqamah). 

 

نلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَمةَ و  كُملقَب نا ملَوخ ينثَلُ الَّذم كُمأْتا يلَم
اُء وأْسالْب مهتسم اُء ورالض ولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حز  هعوا منَءام ينالَّذ
 )٢١٤( إِنَّ نصر اللَّه قَرِيب الَمتى نصر اللَّه أَ

 
214. Apakah kalian mengira akan mampu meraih jannah sementara kalian 

belum pernah mengalami ujian yaitu pahit dan getir yang membuat 
hidup goyah seperti yang pernah dirasakan oleh umat-umat para 
nabi terdahulu? Sampai sampai Rasul dan para mukmin 
mengungkapkan keluh kesah ... Kapan pertolongan Allah akan 
datang !  Tidak demikian halnya ! Pertolongan Allah pasti sudah 
dekat. 

 

نِ ويداللْورٍ فَليخ نم مفَقْتا أَنقُونَ قُلْ مفناذَا يم كأَلُونسَألاْل يو بِنيقْر 
ى وامتالْي  نيِ واكسبِيلِ الْمنِ الساب فْعا تم رٍ فَإِنَّ اللَّويخ نلُوا مه يملع بِه 

)٢١٥( 
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215. Mereka akan bertanya kepada Anda (Muhammad) : “ Apa  dan 
kepada siapa (harta  itu ) mereka infakkan ? ”  Jawab ! : Harta yang 
baik yang anda infakkan itu diberikan kepada orangtua, kaum 
kerabat, anak-anak yatim (yang butuh), orang-orang miskin, dan para 
perantau (yang kebisan bekal). Kebaikan yang kaian lakukan itu pasti 
Allah mengetahuinya. 

 

خير  و هو عسى أَنْ تكْرهوا شيئًا كُره لَكُم و و هو كُتب علَيكُم الْقتالُ
أَنتم الَ  شر لَكُم و اللَّه يعلَم و و هو عسى أَنْ تحبوا شيئًا  كُم ولَ

 )٢١٦( تعلَمونَ
 

216. Kepada kalian diwajibkan berperang - walaupun perang itu tidak 
disenangi kalian.  Barangkali saja  justru yang kalian tidak senangi itu 
baik buat kalian, dan sebaliknya sesuatu yang kalian senangi justru 
sebenarnya itu jelak buat kalian. Allah itu mengetahui yang kalian 
tidak ketahui.  

 

و كَبِري يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسبِيلِ  يس نع دص
اللَّه و امِ ورالْح جِدسالْمو بِه ةُ  كُفْرنتالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخ

و الَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن  أَكْبر من الْقَتلِ
د نع كُمنم ددتري نم وا وطَاعتاستمفَي ينِه وه و  بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف

ا ويني الدف مالُهمأَع و ةرونَ اْآلخدالا خيهف مارِ هالن ابحأَص كأُولَئ 
)٢١٧(   

 
217. Mereka pasti akan menanyakan perihal berperang pada bulan 

haram. Jelaskan ! Berperang pada bulan itu pelanggaran besar, 
namun menjegal orang melaksanakan ajaran Allah, artinya 
menentang ajarannya, atau menghalangi orang berkunjung ke 
Masjidil Haram  dan mengusir penghuni masjid itu, menurut Allah 
lebih besar pelanggarannya. Fitnah (mata-mata) itu kegiatan yang 
lebih berbahaya daripada perang. Mereka tidak akan hentinya 
menyerang kalian sampai kalian menjadi murtad artinya kembali 
memeluk agama kalian, dengan sekuat kemampuan. Siapa yang 
murtad diantara kalian lantas mati dalam kondisi kekafiran, maka 
perbuatannya itu baik dunia maupun akhirat menjadi sia-sia. Mereka 
itu menjadi penghuni nar yang permanent.  
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جاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ  هاجروا و و الَّذينالَّذين َءامنوا  إن
يمحر غَفُور اللَّه و ةَ اللَّهمح٢١٨( ر(  

 
218. Orang-orang yang beriman dan berhijrah artinya berjihad fi sabilillah 

mereka itu yang mengharapkan ramat Allah. Allah itu gafurun rahim. 
 

رِ ومنِ الْخع كأَلُونسي و كَبِري ا إِثْميهِمِسرِ قُلْ فيالْم اسِ ولنل عافنم 
ا أَكْبمهاإِثْمهِمفْعن نم ر و  نيبي ككَذَل فْوقُونَ قُلِ الْعفناذَا يم كأَلُونسي
 لَكُم ونَاْآلاللَّهفَكَّرتت لَّكُملَع ات٢١٩( ي(  

 
219. Mereka menanyakan tentang khamar dan  maisir (judi). Jawab ! : 

“Dari keduanya ada bahayanya, dan juga ada manfaatnya bagi 
manusia. Namun bahayanya lebih besar daripada manfaatnya “. 
Juga mereka akan bertanya tentang  apa lagi yang harus mereka 
infakkan.   Tegaskan !:  “ Al-‘afwa “ (simpanan kalian). Itulah Allah 
menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayat-Nya supaya kalain 
berfikir. 

 

ا ويني الدف و ةراْآلخ ى قُلْ إِصامتنِ الْيع كأَلُونسالَيو ريخ ملَه إِنْ  ح
حِ ولصالْم نم فِْسدالْم لَمعي اللَّه و كُمانوفَإِخ مطُوهالخت  اَء اللَّهش لَو

ع إِنَّ اللَّه كُمتنالَعيمكح ٢٢٠( زِيز( 
 
220. . . . Baik  dunia maupun akhirat . Mereka akan bertanya lagi 

kepadamu tentang anak-anak yatim. Jawablah : “Baik-baiklah 
terhadap mereka”. Jika kalian bergaul dengan mereka posisikanlah 
mereka itu sebagai saudara kalian. Allah akan mengetahui siapa 
yang berbuat fasad dan siapa pula yang berbuat saleh. Jika saja 
Allah menghendaki pasti akan menjadikan kalian kesulitan. Sungguh 
Allah itu azizun hakim. 

 

شم نم ريةٌ خنمؤةٌ مالَم و نمؤى يتح رِكَاتشوا الْمحكنالَ ت وو رِكَة  لَو
لَعبد مؤمن خير من  و أَعجبتكُم و الَ تنكحوا الْمشرِكني حتى يؤمنوا



 59

و رِكشم و ةنو إِلَى الْجعدي اللَّه ارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَو 
و بِإِذْنِه ةرفغالْم نيبونَ يذَكَّرتي ملَّهاسِ لَعلنل هات٢٢١( َءاي( 

 
221. Janganlah kalian menikahi wanita yang musyrik kecuali jika mereka 

menjadi mukminah. Budak (pembantu) wanita yang mukmin itu lebih 
baik dari wanita cantik yang musyrik, walaupun ia mempesona. 
Jangan pula mukminah nikah dengan musyrikin  kecuali  mereka itu 
menjadi mukmin. Budak (pembantu pria) yang muslim itu pasti lebih 
baik daripada pria musyrik yang tampan dan  mempesona. Mereka 
pasti mengarahkan (rumahtangga) ke   nar (jurang kehancuran).  
Sedangkan Allah mengharapkan (rumahtangga) ke jannah 
(kedamaian) dan magfirah, berdasarkan izin-Nya. Allah menjelaskan 
ayat-ayat-Nya itu supaya mereka berzikir.  

 

الَ  و يضِ وحي الْماَء فسزِلُوا النتأَذًى فَاع ويضِ قُلْ هحنِ الْمع كأَلُونسي
قْرت إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح نوهب

و ابِنيوالت بحي رِينطَهتالْم بح٢٢٢( ي( 
 

222. Meraka akan menanyamu  tentang haid.  Jawablah !; Haid itu adalah 
penyakit. Jauhi istri yang sedang haid, artinya janganlah kalian 
mencampuri isitri yang sedang haid, tunggu sampai ia suci. Jika telah 
suci maka gaulilah menurut yang Allah perintakan kepada kalian. 
Allah itu pasti akan mencintai orang-orang yang suci (mukmin). 

 

و اتقُوا  قَدموا لأَنفُِسكُم لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم ونِساؤكُم حرثٌ 
و اللَّه م كُموا أَنلَمالَاعو قُوه نِنيمؤرِ الْمش٢٢٣( ب( 

 
223. Istrimu itu adalah ladangmu. Maka tanamilah ladangmu itu dengan 

tanaman yang kalian ingini, prioritaskan yang berguna buat dirimu. 
Bertaqwalah kepada Allah. Yakinlah bahwa kalian itu pasti akan 
ketemu (pendukung) Allah. Gembirakanlah para mukmin. 

 

وا وربأَنْ ت انِكُممأَيةً لضرع لُوا اللَّهعجالَ ت و قُوا وتا تالن نيوا بحلصسِ ت
يملع يعمس اللَّه ٢٢٤( و( 
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224. Janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang dalam 
bersumpah untuk menggapai kebaikan, bertaqwa dan mendamaikan 
orang yang berselisih.  Allah itu samii’un ‘alim. 

 

لَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت  انِكُم ويؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيم الَ
يملح غَفُور اللَّه و كُم٢٢٥( قُلُوب( 

 
225. Allah tidak akan menyiksa orang yang (mengingkari)  sumpah latah, 

tetapi IA akan mengazab orang  (yang ingkar) sumpah yang 
dinyatakan secara sengaja dari kalbunya. Allah itu gafurun halim. 

 

عبأَر صبرت هِمائنِس نلُونَ مؤي ينلَّذـلهأَش ـة رٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّه
 )٢٢٦( ور رحيمـغَفُ

 
226. Orang-orang yang bersumpah untuk menjauhi istrinya (tidak 

menggaulinya), nantikanlah   selama empat bulan (untuk berfikir). 
Jika ia  bersumpah untuk kembali  maka Allah itu ghafurun rahiim. 

 

وا الطَّ ومزالَإِنْ عيملع يعمس فَإِنَّ اللَّه ٢٢٧( ق(  
 
227. Kalau mereka  serius untuk menceraikannya, maka Allah itu sami’un 

‘alim. 
 

و برتي طَلَّقَاتثَالْم فُِسهِنبِأَن نا الَصم نمكْتأَنْ ي نلُّ لَهحالَ ي وٍء وثَةَ قُر
و بِاللَّه نمؤي إِنْ كُن هِنامحي أَرف اللَّه لَقمِ  خواْآلالْيرِ وخ  قأَح نهولَتعب

وا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدالَبِرا وح نلَه  وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم
و يمكح زِيزع اللَّه ةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلر٢٢٨( ل( 

 
228. Kaum perempuan yang dicerai (boleh nikah lagi) setelah mereka 

menunggu tiga kali haid/suci. Mereka tidak boleh merahasiakan 
kehamilannya, jika beriman kepada Allah dan yaum al-akhir. 
Suaminya boleh rujuk selama masih pada rentang waktu itu, jika ada 
keinginan untuk memperbaiki (rumahtangganya). Bagi para istri yang 
dicerai itu ada hak sebanding kewajiban yang mereka pikul. Bagi 
kaum suami ada kelebihan satu tingkat. Allah itu aziizun hakim ( 
Pemerkasa yang Maha bijak ) 
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ق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان و الَ يحلُّ لَكُم أَنْ الَالطَّ
فَإِنْ خفْتم  دود اللَّهيقيما ح الَتأْخذُوا مما َءاتيتموهن شيئًا إالَّ أَنْ يخافَا أَ

جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه تلْك حدود اللَّه  فَالَيقيما حدود اللَّه  الَأَ
 )٢٢٩( تعتدوها و من يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ فَالَ

 
229. Talak itu dua ada dua (kemungkinan) yaitu suami mau kembali 

dengan makruf atau berpisah dengan baik pula. Tidak  halal bagi 
kalian mengambil sesuatu yang sudah kalian berikan kepada istri,  
kecuali jika  keduanya (suami isteri) tidak mampu menegakkan 
ajaran Allah. Jika kalian (para hakim) yakin bahwa mereka tidak  
akan mampu membangun rumah tangga berdasarkan aturan  Allah ( 
tidak mungkin damai) isterinya boleh membayar tebusan agar suami 
menceraikannya.  Itulah ketentuan Allah. Siapa yang melanggar 
ketentuan Allah  mereka itu adalah orang-orang yang zalim. 

 

 فَالَتحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها  فَالَفَإِنْ طَلَّقَها 
و اللَّه وددا حيمقا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتا أَنْ يهِملَيع احنج  اللَّه وددح لْكت

مٍ يقَوا لهنيبونَيلَم٢٣٠( ع( 
 
230. Kalau suami men-thalaknya (memenuhi tuntutan istri) maka tidak 

halal bagi suami untuk menikah  dengan mantan istrinya itu, kecuali 
jika ia pernah nikah dengan pria lain. Artinya jika suaminya yang lain 
itu menceraikannya, keduanya ( pasangan lama itu ) boleh rujuk 
dengan catatan keduanya yakin mampu menegakkan aturan Allah 
(guna menggapai rumah tangga bahagia). Itulah ketentuan Allah 
tentang suami istri, bagi kaum yang mengerti. 

 

فَأَم نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْت و نوهحرس أَو وفرعبِم نِسكُوه
وفرعبِم  ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نم وا ودتعتا لاررض نِسكُوهمالَ ت و

ا ووزه اللَّه اتذُوا َءايختالَ ت و هفْسلَ  نزا أَنم و كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُر
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كُملَيع ابِ وتالْك نم و قُوا اللَّهات و بِه ظُكُمعي ةكْمالْح  وا أَنَّ اللَّهلَماع
يملٍء عي٢٣١( بِكُلِّ ش( 

 
231. Apabila  kalian menceraikan isteri, ketika masa iddahnya hampir 

berakhir maka (putuskanlah) untuk memilih rujuk dengan baik atau 
melepaskannya dengan baik pula. Janganlah kalian merujuk dengan 
tujuan untuk menyakitinya. Siapa pun yang melakukan seperti itu 
berarti ia telah menganiaya dirinya sendiri. Jangan menjadikan 
aturan Allah sebagai permainan bola mainan.   Ingatlah pesan Allah 
kepada kalian. Artinya ingat aturan  yang telah Allah ajarkan kepada 
kalian dalam Alquran atau Alhikmah adalah menasehati kalian. 
Patuhilah Allah, dan yakinlah bahwa Allah itu mengerti tentang 
segalanya. 

 

لَهأَج نلَغاَء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْت إِذَا و نهاجوأَز نحكنأَنْ ي نلُوهضعفَالَ ت ن
و بِاللَّه نمؤي كُمنكَانَ م نم ظُ بِهوعي كذَل وفرعبِالْم مهنيا بواضرت 

و كَى لَكُمأَز كُمرِ ذَلمِ اْآلخوالْي رأَطْه و لَمعي اللَّه و عالَ ت متونَأَنلَم 
)٢٣٢( 

 
232. Jika kalian menthalak istri, dan masa iddahnya telah habis, janganlah 

kalain menghalangi mantan isti untuk menikah dengan pria lain, 
kalau mereka  mau menikah atas suka sama suka atas pertimbangan 
yang matang. Itu adalah mau’izah (pesan) bagi siapa pun yang 
beriman kepada Allah dan yaum al-Akhir. Dengan itu kalian akan 
lebih tulus dan lebih bersih. Allah mengerti tentang yang belum kalian 
ketahui.  

 

 الرضاعةَ و َالْوالدات يرضعن أَوالَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم و
و نقُهرِز لَه لُودولَى الْمإالَّ  ع فْسن كَلَّفالَ ت وفرعبِالْم نهتوسك

و هلَدبِو لَه لُودوالَ م ا وهلَدةٌ بِودالو ارضا الَ تهعسثْلُ  وم ارِثلَى الْوع
راضٍ منهما وتشاورٍ فَالَ جناح علَيهِما وإِنْ عن ت الًذَلك فَإِنْ أَرادا فصا
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 متيا َءاتم متلَّمإِذَا س كُملَيع احنفَالَ ج كُمالَدوا أَوعضرتسأَنْ ت متدأَر
وفرعبِالْم  قُوا اللَّهات واولَماع و ريصلُونَ بمعا تبِم ٢٣٣(أَنَّ اللَّه( 

 
233. Para ibu itu menyui anaknya dua tahun secara penuh. Itu bagi yang 

mau menyususuinya dengan sempurna.  Bagi kaum suami harus 
menjamin istri yang diceraikankkannya;  baik makan maupun pakaian 
(termasuk tempat tinggal) secara laik (selama masa iddah dan 
merawat anak). Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan 
kemampuannya. Seorang ibu jangan dibebani oleh anaknya, dan 
jangan pula sang bapak dibebani tenggungjawab yang berlebihan 
lantaran anaknya. Bagi ahli waris juga (punya tanggung jawab ) 
demikian.  Jika  ibu bapak sepakat harus menyapih anaknya  
(sebelum dua tahun)  maka bagi keduanya  bukan suatu 
pelanggaran. Jika  kalian menyusukan  bayinya itu kepada 
perempuan lain, juga bukan pelanggaran, termasuk apabila 
memberikan bayaran kepada ibu-ibu yang menyusukan (anak kalian) 
secara wajar. Bertqwalah kepada Allah  dan yakinlah bahwa Allah itu 
memantau setiap yang kalian kerjakan. 

 

و الَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ 
بلَغن أَجلَهن فَالَ جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُِسهِن  وعشرا فَإِذَا

بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّه و وفرع٢٣٤( بِالْم( 
 
234. Orang-orang yang meninggal sedangkan ia meninggalkan isteri, 

maka isterinya itu harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari 
(baru boleh menikah lagi).  Ketika masa iddah itu  telah berakhir 
maka kalian (kaum pria) tidak ada salahnya jika kalian meminangnya 
dengan cara yang sopan. Allah maha tanggap terhadap yang kalian 
lakukan. 

 

را عيمف كُملَيع احنالَ ج ي وف متنأَكْن اِء أَوسالن ةطْبخ نم بِه متض
أَنفُِسكُم علم اللَّه أَنكُم ستذْكُرونهن ولَكن الَ تواعدوهن سرا إالَّ أَنْ 

قُولُوا قَووفًا الًترعم ابتلُغَ الْكبى يتكَاحِ حةَ النقْدوا عزِمعالَ ت و  لَهأَج و
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اعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور  أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُِسكُم فَاحذَروه و اعلَموا
يمل٢٣٥( ح( 

 
235. Kalian tidak ada salahnya menyampaikan kata-kata sindiran untuk 

meminang   janda  atau (menyuruh orang lain ) secara diam-diam 
untuk menyampaikan  yang terpendam dalam diri.  Allah mengerti 
kalau kalian selalu rindu dengannya, akan tetapi janganlah kalian 
berjanji mau menikahinya  kecuali jika benar-benar menggunakan 
kalimat yang sopan. Dan jangan menikahi janda sebelum masa 
iddahnya habis.  Ketahuilah bahwa Allah itu mengerti apa yang 
tersimpan dalam dirimu, dan yakinilah nahwa Allah itu gafuurun halim  
(penagmpun yang lembut)  

 

يضةً الَ جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِ
و و هرعِ قَدوسلَى الْمع نوهعتا  مقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمع

ِسنِنيحلَى الْم٢٣٦( ع( 
 
236. Jika kalian menceraikan isteri yang belum digauli, tidak salah kalau 

kalian tidak memberikan mahar kepadanya,  kalau tidak menjanjikan 
berapa besarnya mahar itu. Berikan saja sekedar penggirang kepada 
mereka sekedarnya. Bagi yang kebetulan mampu berikan sesuai 
dengan kemampuannya sedangkan bagi yang miskin berikan saja 
ala kadarnya, sesuai dengan kewajaran layaknya seorang yang 
berbudi baik. 

 

و و نوهسملِ أَنْ تقَب نم نوهمإِنْ طَلَّقْت  فةً فَنِصفَرِيض نلَه متضفَر قَد
متضا فَرةُ  مقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعإالَّ أَنْ ي متضا فَرم ففَنِص
كَاحِ وفُوا أَقْ النعا أَنْ تبِم إِنَّ اللَّه كُمنيلَ با الْفَضوسنالَ ت ى وقْولتل بر

ريصلُونَ بمع٢٣٧( ت( 
 
237. Jika kalian menceraikan isteri sebelum kalian gauli sedangkan kalian 

telah menetapkan besarnya mahar yang akan diberikan kepada 
mereka maka, bayar saja separuh dari yang kalin janjikan itu, kecuali 
jika mereka atau walinya merelakan (kalian tidak membayarnya), 
sekiranya kalian memaafkan (membayar penuh) tentu lebih 
mendekatkan kalian dalam bertaqwa. Janganlah kalian melupakan  
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pemberian dari Allah. Sesungguhnya Allah itu menegtahui  apa yang 
kalian lakukan. 

 

طَى وسالْو لَوةالص و اتلَولَى الصظُوا عافح نيقَانِت لَّهوا ل٢٣٨( قُوم( 

 
238. peliharalah semua salat kalian, lebih-lebih salat al-wusta.21 

Lakukanlah shalat dengan qunut (khusyu’).   
 

أَو ركْبانا فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم  الًخفْتم فَرِجا فَإِنْ
 )٢٣٩( تكُونوا تعلَمونَ

 
239. Jika (dalam  kondisi perang dan kalian yakin musuh mau menyerang) 

maka kerjakan shalat sambil berdiri  atau di atas kendaraan. Jika 
kondisi telah aman, lakukanlah salat sesuai dengan aturan yang 
telah Allah tetapkan (sebagaimana yang Rasul lakukan)22. 

 

و الَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا وصيةً لأَزواجِهِم متاعا إِلَى الْحولِ 
فَإِنْ خرجن فَالَ جناح علَيكُم في ما فَعلْن في أَنفُِسهِن من  غَير إِخراجٍ

يمكح زِيزع اللَّه و وفرع٢٤٠( م( 
 

240. Orang-orang yang hampir wafat sedangkan ia mempunyai isteri, 
maka ia disarankan berwasiat untuk memberikan jaminan kepada 
isterinya itu dan tidak meninggalkan rumah selama satu tahun. Jika 
Isterinya itu ternyata mau keluar rumah atas keinginannnya maka 
sikapnya itu tidak ada salahnya, untuk kepentingan mereka sendiri 
secara wajar. Allah itu azizun hakim.23 

 

 )٢٤١( الْمعروف حقا علَى الْمتقنيوللْمطَلَّقَات متاع بِ

 
241. Bagi para wanita yang diceraikan itu diberi pengirang secara wajar.  

Itu keharusan terhadap (para suami)  yang bertaqwa. 
 

 )٢٤٢( كَذَلك يبين اللَّه لَكُم َءاياته لَعلَّكُم تعقلُونَ

                                                 
21  
22  
23  
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242. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepada kalian,  supaya 

kalian cerdas (dalam membangun rumah tangga). 
 

و مارِهيد نوا مجرخ ينإِلَى الَّذ رت أَلَم  مفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مه
لَكن أَكْثَر الناسِ  لٍ علَى الناسِ وـفَضاللَّه موتوا ثُم أَحياهم إِنَّ اللَّه لَذُو 

 )٢٤٣( الَ يشكُرونَ

 
243. Bukankah kalian pernah melihat ribuan orang pergi ke luar negeri 

lantaran takut mati. Kepada mereka Allah mengatakan “ Kalian pada 
mampus “,  Selanjutnya IA mehidupkan kembali (mereka kembali 
lagi). Sungguh Allah memberikan karunia (mengajarkan Quran) untuk 
semua orang, sayang kebanyakannya tidak mau beriman (menerima 
ketentuan Allah). 

 

و  بِيلِ اللَّهي سلُوا فواقَاتلَماع و يملع يعمس ٢٤٤(أَنَّ اللَّه( 
 
244. Berperanglah di jalan Allah. Yakinlah bahwa Allah itu samiiun aliim. 
 

 اللَّه ةً وريافًا كَثعأَض لَه فَهاعضا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ نم
 )٢٤٥(يقْبِض ويبسطُ وإِلَيه ترجعونَ

 
245. Siapa yang meminjamkan hartanya dengan benar, maka Allah akan 

mengembalikan harnya itu berlipat ganda. Allah mampu mebuat pailit 
dan mampu pula membuat lapang. Harus kepada-NYA lah kalian 
merujuk. 

 

من بنِي إِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُوا لنبِي لَهم  ِءالْمالَأَلَم تر إِلَى 
لَنا ملكًا نقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه قَالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتب علَيكُم ابعثْ 

و بِيلِ اللَّهي سلَ فقَاتا أَالَ نا لَنم لُوا قَالُوا وقَاتالُ أَالَ تتالْق  نا منرِجأُخ قَد
ا وارِنيا دنائنالْ أَب هِملَيع با كُتفَلَم يملع اللَّه و مهنيالً ما إالَّ قَللَّووالُ تتق
نيم٢٤٦( بِالظَّال( 
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246. Bukankan kalian pernah memperhatikan Bani Israil setelah periode 
Musa, ketika itu mereka meminta kepada nabinya : “  Tunjuklah 
(angkatlah) seorang pimpinan (kepala pemerintahan), sehingga kami 
akan terus berjuang di jalan Allah. Nabinya menjawab : “Kalain tidak 
akan bersedia jika diharuskan berperang menghadapi lawan “. 
Mereka balik bertanya ! “ Bagaimana kami tidak mau berperang, 
sedandangkan kami dan anak anak kami telah diusir dari negeri.  
Ternyata ketika dikomnadokan untuk berperang mereka pada lari 
terbirit-birit, kecuali hanya sebagian kecil saja. Allah mengetahui 
benar-kaum yang zalim. 

 

كًا قَ ولم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللَّه مهبِين مقَالَ لَه كُونُ لَهى يالُوا أَن
ا ونلَيع لْكالْم و هنم لْكبِالْم قأَح نحالِ قَالَ إِنَّ  نالْم نةً معس تؤي لَم

 نم لْكَهي متؤي اللَّه مِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص اللَّه
اللَّه اُء وشي يملع عاس٢٤٧( و( 

 
247. Memenuhi harapan mereka, Nabinya mengatakan :“(Berdasarkan 

pertimbangan ajaran Allah (Taurat menurut Sunnnah Nabi Musa) 
saya mengukuhkan Talut lah sebagai pimpinan kalian “. Mereka 
menjawab : Apakah ia (Talut) tepat menjadi pemimpin kami ?. Kami 
punya calon pemimpin yang lebih hebat ketimbang ia . ... Talut kan 
orang boke.... “ Nabinya menjawab : Allah telah melebihkan Talut 
dari kalian. Ia mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dan fisik. 
Allah akan memberikan kekuasaan-Nya kepada oyang yang IA 
kehendaki. Allah itu wasiun alim . (maha luas kekuasaanya dan 
maha pandai). 

 

و  كُمبر نةٌ مينكس يهف وتابالت كُميأْتأَنْ ي هلْكةَ مإِنَّ َءاي مهبِين مقَالَ لَه
ةٌ ويقب و ى ووسَءالُ م كرا تمةٌ ميقي  بكَةُ إِنَّ فالَئالْم لُهمحونَ تارَءالُ ه

نِنيمؤم متإِنْ كُن ةً لَكُمالَي ك٢٤٨( ذَل( 

 
248. Nabinya berkata kepada mereka lebih lanjut  : Bukti kelebihan Talut 

yaitu ia mampu mengembalikan tabut (peti kemas tempat 
penyimpanan Taurat) kepadamu. Dalam peti itu ada konsep dari 
Tuhan kalian, yang membuat hidup kalian bisa hidup tenang. Konsep 
itu dulu disampaikan melalui Musa dan Harun dari Malaikat. Kejadian 
itu benar-benar sebagai data. Jika saja kalian menjadi mukmin. 
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لَ طَالُوتا فَصفَلَم  هنم رِبش نرٍ فَمهبِن يكُملتبم قَالَ إِنَّ اللَّه ودنبِالْج
فَلَيس مني و من لَم يطْعمه فَإِنه مني إالَّ منِ اغْترف غُرفَةً بِيده فَشرِبوا 

امنوا معه قَالُوا الَ طَاقَةَ لَنا منه إالَّ قَليالً منهم فَلَما جاوزه هو و الَّذين َء
و الُوتبِج موالْي  ئَةف نم كَم الَقُو اللَّهم مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذ هودنج

اللَّه ةً بِإِذْنريئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ابِرِينالص عم اللَّه ٢٤٩( و( 

 
249. Ketika Talut mengelompokkan pasukan tempurnya  Ia berpidato : “ 

Sungguh Allah benar-benar akan menguji kalian. Kalian akan 
menemui sungai. Siapa yang meneguk air sungai tersebut maka 
tidaklah ternasuk golonganku, sebaliknya siapa yang tidak mau 
meminumnya berarti termasuk kelompokku, kecuali yang meminum 
sekedar menghilangkan dahaga sebatas cidukan tangannya.    
Kenyataannya, mereka semuanya minum, kucuali hanya sebagian 
kecil saja (beberapa orang saja). Ketika Talut telah melintasi sungai 
bersama orang-orang yang beriman, mereka ramai-ramai berteriak : 
“Kami tidak bakalan sanggup menghadapi kekuatan Jalut dan 
pasukannya ! “ Mereka yang (beriman kepada Allah) mengatakan : 
Telah banyak contohnya,  pasukan  yang jumlahnya sedikit namun 
mampu mengalahkan kekuatan yang jumlah pasukannya besar”. 
Allah pasti bersama orang-orang yang sabar. 

 

و و الُوتجوا لزرا بلَم ا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبقَالُوا ر هودنا  جنامأَقْد تثَب
و رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرص٢٥٠( ان( 

 
250. Ketika mereka berhadapan dengan Jalut bersama pasukannya, 

berharap : Rabbana ! mantapkanlah ketabahan kepada kami, dan 
teguhkanlah pendidrian kami, serta tolonglah kami dalam 
menghadapi orang-orang yang kafir.” 

 

و اللَّه بِإِذْن موهمزفَه و الُوتج داولَ دا قَت اللَّه اهَءاتو لْكلْم ةَ وكْمالْح 
اُء وشا يمم هلَّمع و ضاْآلر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعالَ دلَو 

نيالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه ن٢٥١( لَك(  
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251. Lantas mereka mampu mengalahkan lawannya. Dawudlah yang 
membunuh jalut, yang selanjutnya Allah melimpahkan kekuasaaan 
kepadanya yaitu dengan Alhikmah (Zabur menurut sunnahnya), dan 
dengan itu ia diajari tentang yang Allah kehendaki. Sekiranya Allah 
tidak membela kaum yang lemah maka pasti satu kelompok dengan 
yang lain saling menyerang, yang sudah pasti negeri itu akan hancur. 
Tetapi Allah memiliki kelebihan (mampu mengungguli lainnya).  

 

نيلسرالْم نلَم كإِن و قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه اتَءاي لْك٢٥٢( ت( 
 
252. Itulah ketentuan Allah yang kami ajarkan kepada anda seadanya 

(secara obyektif). Anda itu benar-benar termasuk kolompok mursalun 
 

و اللَّه كَلَّم نم مهنضٍ معلَى بع مهضعا بلْنلُ فَضسالر لْكت  مهضعب فَعر
و اتجرد و اتنيالْب ميرم نى ابيسا عنيَءات دأَيسِ ووحِ الْقُدبِر اهن  لَو

و اتنيالْب مهاَءتا جم دعب نم مهدعب نم ينلَ الَّذتا اقْتم اَء اللَّهنِ  شلَك
و نَءام نم مهنلَفُوا فَمتاخ و كَفَر نم مهنم لُوا وتا اقْتم اَء اللَّهش لَو  نلَك

 اللَّهرِيدا يلُ مفْع٢٥٣( ي( 
 
253. Para Rasul itu  sebagiannya  Kami lebihkan dari yang lain 24 

Diantaranya ada yang Allah berbicara dengannya, dan ada pula yang 
IA lebihkan beberapa derajat. Kami mengajarkan kepada Isa putera 
Maryam suatu ajaran yang kami perkokoh kerasulannya itu dengan 
ruh al-Qudus(Injil yang disampaikan melalui Jibril).  Jika saja Allah 
menghendaki (dan mereka hidup dengan yang Allah tetapkan)    
tidak akan terjadi saling berbunuhan sesudahnya, yaitu sesudah 
turunnya wahyu kepada mereka. Namun mereka menentangnya, 
artinya sebagian dari mereka   ada yang beriman namun sebagian 
lagi ada yang kufur. Sekiranya Allah menghendaki.. tak akan ada 
yang berbunuhan. Namun Allah mengendaki melaksanakan setiap 
yang IA kehendaki.  

 

َءام ينا الَّذهاأَيي و يهف عيالَ ب موي يأْتلِ أَنْ يقَب نم اكُمقْنزا رمقُوا مفوا أَنن
 )٢٥٤( والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ الَ خلَّةٌ و الَ شفَاعةٌ

 

                                                 
24  
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254. Saudara sekalian ! Infakkanlah sebagian rizki yang Kami  berikan 
kepada kalian, sebelum datang suatu ajal yaitu pada yaum yang 
tidak lagi ada jual beli dan tidak pula ada kolusi, serta tak ada pula 
syafaat (ampunan). Orang-orang yang kafir itu adalah mereka yang 
zalim. 

 

نوم لَه ما في اللَّه الَ إِلَه إالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه سنةٌ و الَ 
 نيا بم لَمعي إالَّ بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي اَألرا فم و اتومالس
 عساَء وا شإالَّ بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحالَ ي و ملْفَها خم و يهِمدأَي

و اتومالس هيسكُر اَْألرا ومفْظُهح هئُودالَ ي و ض يمظالْع يلالْع وه 
)٢٥٥( 

 
255. “Allah” Tak ada ilah selainNYA. IA adalah Alhayyu al Qayyum . IA tak 

pernah lengah atau lupa. IA yang memiliki semesta angkasa dan 
bumi. Tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali atas izin-Nya. 
Ia mengajarkan apa yang menjadi pegangan mereka dan yang ada di 
balik itu. Tidak ada yang mampu memahami konsepnya itu, kecuali 
jika berpegang dengan dengan kehendak-Nya (ilmu-NYA).  Kursinya 
(ilmu dan kekuasaaanya) itu begitu lusnya, seluas bentangan 
angkasa dan hamparan bumi. Tidak akan ada kesulitan bagi-Nya  itu 
dalam merawatnya. Dia maha unggul lagi luhur. 

 

يالْغ نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اهالَ إِكْر و بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم 
كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤي  يعمس اللَّه ا ولَه امصفثْقَى الَ انالْو ةوربِالْع

يمل٢٥٦( ع( 
 
256. Tidak ada paksaan untuk memilh Islam. Yang benar dan yang salah 

sudah jelas. Siapa yang memilih menolak tagut 25 selanjutnya 
beriman kepada Allah berarti telah berpedoma dengan tali yang kuat, 
yang tak akan putus. Allah otu sami’un ‘alim. 

 

                                                 
25  
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اللَّه ولي الَّذين َءامنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ و الَّذين كَفَروا 
صحاب أَولياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَ

 )٢٥٧( النارِ هم فيها خالدونَ
 
257. Allah itu adala wali 26 (pembimbing) orang –orang beriman, guna 

melepaskan mereka dari zulumat menuju  nur. Sebaliknya para kuffar 
yang komandannya tagut  mereka akan menhantarkan mereka dari 
nur ke zulumat. Mereka itu adalah penghuni  nar yang kekal di 
dalamnya. 

 

 يماهرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم اللَّه اهأَنْ َءات هبي رف يماهرإِب اجي حإِلَى الَّذ رت أَلَم
يِي وحي يالَّذ يبر يِي وا أُحقَالَ أَن يتمي يتفَ أُم يماهرقَالَ إِب إِنَّ اللَّه

 و ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نا مبِه رِقِ فَأْتشالْم نسِ ممي بِالشأْتي
نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي ٢٥٨( اللَّه( 

 
258. Anda pernah membaca tentang orang yang menolak Nabi Ibrahim 

perihal (konsep) tentang ketuhanannya,  Bahwa Allah telah 
mengukuhkannya sebagai penguasa. Pada waktu itu Ibrahim 
mengatakan “ Tuhan saya (Allah) lah yang menghidupkan dan 
mematikan. Ia (penguasa) menjawabnya “ Saya yang menentukan 
hidup atau mati “. Ibrahim menyatakan : IA memunculkan matahari 
dari sebe;lah Timur, coba putarkan sehingga matahari berbalik terbit 
dari barat. Bungkamlah orang yang kafir itu. Allah tidak akan 
memberikan kepastian petunjuk kepada kaum yang zalim. 

   

شها قَالَ أَنى يحيِي هذه أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ علَى عرو
اللَّه بعد موتها فَأَماته اللَّه مائَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْت يوما 

و كامإِلَى طَع ظُرامٍ فَانائَةَ عم لْ لَبِثْتمٍ قَالَ بوي ضعب أَو  لَم ابِكرش
نستيو ه و ارِكمإِلَى ح ظُراسِ انلنةً لَءاي لَكعجنل ظَامِ  وإِلَى الْع ظُران

                                                 
26  
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كَيف ننشزها ثُم نكْسوها لَحما فَلَما تبين لَه قَالَ أَعلَم أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ 
يرٍء قَدي٢٥٩( ش( 

 
259. Atau  (perhatikan pula) anekdot yaitu seperti orang yeng melewati 

kampung yang penduduknya pada mati terkujur kaku (lantaran 
perang). Ia mengatakan : Bagaimana mungkin Allah menghidupkan 
kembali warga kampung ini ? Allah mematikan orang itu selama 
seratus tahun, kemudian ia hidupkan kembali. Berapa lama kamu 
terkubur ? Paling-paling satu atau setengah hari. Hei .. ! Kamu itu 
terkubur selama satu tahun. Coba perhatikan makanan dan 
minumanmu yang tidak berubah, juga keledaimu.  Itu akan kami 
jadikan bukti untuk semua orang. Perhatikan pula tulang belulang 
yang berserakan bagaimana Kami menyusunnya kembali, untuk 
selanjutnya kami bungkus dengan daging. Ketika ia melihat 
kenyataan  lantas ia berkata : Saya baru yakin bahwa Allah itu maha 
kuasa atas segalanya. 

 

 بر يماهرإِذْ قَالَ إِب لَى وقَالَ ب نمؤت لَمى قَالَ أَوتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي
لْ  وعاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميل نلَك

ا ويعس كينأْتي نهعاد ًءا ثُمزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جع اع زِيزع أَنَّ اللَّه لَم
يمك٢٦٠( ح( 

 
260. Ibrahim pada waktu itu mengatakan : “Rabbi ! tunjukkan kepada saya  

tentang bagaimana  ANDA mengidupkan bebangkaian ?. IA balik 
bertanya : Apa ente belum yakin? Bukan begitu. Supaya kalbuku 
lebih mantap saja. IA memerintahkan : “Ambillah  empat burung. 
Potong-potonglah keempat butung itu. Coba tempatkan tiap 
potongan itu ke bukit yang terpisah. Kemudian panggillah semuanya 
supaya menghadap anda. Yakinlah bahwa Allah itu ‘azizun hakim 

 

 موالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَمثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَ
 فاعضي اللَّه و ةبائَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبثَلِ حكَم

يملع عاسو اللَّه اُء وشي نم٢٦١( ل(  
 
261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 

seperti biji yang tumbuh tujuh tangkai. Setiap tangkai berbuah 
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seratus biji.  Allah melipatgandakan harta orang yang IA kehendaki. 
Allah (dengan quran) wasi’un alim. 

 

ثُم الَ يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا و الَ أَذًى لَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ا
 )٢٦٢( لَهم أَجرهم عند ربهِم و الَ خوف علَيهِم و الَ هم يحزنونَ

 
262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah lantas 

dengan yang di infakkan itu tidak di ingat-ingat  dan tidak pula 
disertai dengan perasaan kecewa, terhadap mereka adalah imbalan 
dari Tuhannya, mereka tidak perlu takut dan tidak pula akan 
khawatir. 

  

يملح غَنِي اللَّه ا أَذًى وهعبتي قَةدص نم ريةٌ خرفغمو وفرعلٌ م٢٦٣( قَو( 

 
263. Ucapan yang santun dan menyejukkan itu lebih baik dari sedekah 

yang disertai perasan kecewa. Allah maha kaya lagi pemurah. 
  

 الَهم قفني ياْآلذَى كَالَّذو نبِالْم كُمقَاتدلُوا صطبوا الَ تنَءام ينا الَّذهاأَيي
الْيومِ اْآلخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان علَيه تراب  يؤمن بِاللَّه و و الَ رِئَاَء الناسِ

فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْدا الَ يقْدرونَ علَى شيٍء مما كَسبوا و اللَّه الَ 
الْكَاف مي الْقَودهرِِي٢٦٤( ين( 

 
264. Saudara-saudara ! Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian 

dengan menyebut-nyebut jasa, atau disertai dengan rasa 
mengedumel,  seperti orang yang menafkahkan hartanya supaya 
tenar dan bukan karena iman kepada Allah  dan yaum al-Akhir  
diibaratkan bagaikan batu besar yang licin. Pada batu itu ada debu. 
Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya mengguyur batu itu, sehingga 
batu itu kembali licin dan debu itu tak ada lagi yang tersisa. Tidak ada 
bekas sedikitpun yang dihasilkan dari pekerjaaanya. Allah tidak akan 
memberi petunjuk kepada orang yang kafir. 

 

ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم كَمثَلِ 
 ابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي نِ فَإِنْ لَمفَيعا ضأُكُلَه تابِلٌ فَآتا وهابأَص ةوببِر ةنج

ا تبِم اللَّهريصلُونَ بم٢٦٥(ع(  
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265. Sebaliknya perumpamaaan orang menafkahkan hartanya benar-

benar rida untuk memantapkan kepribadiannya, seperti kebun yang 
ada di perbukitan, disirami dengan hujan lebat. Tanamannya menjadi 
segar, buahnya lebat berlipat. Kalaupun tidak hujan lebat hujan 
gerimis pun telah cukup menyegarkan. Allah itu maha mengetahui 
apa yang kalian kerjakan. 

 

يود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ تجرِي من تحتها  أَ
 اتركُلِّ الثَّم نا ميهف لَه ارها اْآلنهابفَاُء فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو

 إِعصار فيه نار فَاحترقَت كَذَلك يبين اللَّه لَكُم اْآليات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ
)٢٦٦( 

 
266. Akankah diantara kalian ada yang berkeinginan memiliki kebun 

(buah) kurma dan anggur, yang di bawahnya ada mata air. Di kebun 
itu ada pula aneka ragam buah-buahan. Ketika usia sudah renta, 
anak cucu  pun banyak dan miskin-miskin, tiba tiba di ditiap angin 
kering yang mengandung api. Kebun itu habis terbakar. Seperti itulah 
Allah mengambaran keadaan kalian (yang berinfak tidak ikhlaf). 
Mudah-mudahan kalian mau berfikir. 

 

 نم ا لَكُمنجرا أَخمم و متبا كَسم اتبطَي نقُوا مفوا أَننَءام ينا الَّذهاأَيي
قُونَ وفنت هنبِيثَ موا الْخمميالَ ت ضِ ووا  اَألرضمغإالَّ أَنْ ت يهذبِآخ متلَس

يدمح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماع و يه٢٦٧( ف(  
 
267. Saudara-saudara! Infakkanlah sebagian dari hasil kerja kalian yang 

Kami anugerahkan dari bumi ini. Janganlah  memberikan yang sudah 
afkiran, yang kalian sudah tidak lagi mau memanfaatkannya kecuali 
sambil memejamkan mata. Yakinlah bahwa Allah itu Maha kaya lagi 
Terpuji. 

 

و الْفَقْر كُمدعطَانُ ييالش و هنةً مرفغم كُمدعي اللَّه اِء وشبِالْفَح كُمرأْمي 
لع عاسو اللَّه الً وفَض٢٦٨( يم( 
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268. Syaitan itu menghendaki kalian fakir (pelit) 27, artinya mereka 
menyuruh kalian untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya Allah 
menjanjikan ampunan nilai tambah bagi kalian (yang dermawan). 
Allah itu wasiun alim. 

 

 اُء وشي نةَ مكْمي الْحتؤي ا وريا كَثريخ يأُوت ةَ فَقَدكْمالْح تؤي نا مم
 )٢٦٩( لْبابِيذَّكَّر إالَّ أُولُو اَْأل

 
269. IA akan memberikan ilmu kepada yang IA kehendaki. Siapa yang 

telah diajari ilmu berarti  telah diberikan sesuatu kebaikan yang 
berlimpah. Namun yang menyadari tentang itu hanyalah ulul albab 
(para ilmuan). 

 

فَقْتا أَنم فَقـون نم ا ـَمم و هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن نم متذَرن أَو ة
 )٢٧٠( للظَّالمني من أَنصارٍ

 
270. Apapun yang kalian nafkahkan atau janjikan, pasti Allah 

mengetahuinya. Terhadap kamu yang zalim tidak akan ada yang sudi 
menolongnya. 

 

و يا همفَنِع قَاتدوا الصدبإِنْ ت ا وفُوهخإِنْ ت  ريخ واَء فَها الْفُقَروهتؤت
و لَكُم كُمئَاتيس نم كُمنع كَفِّربِ يلُونَ خمعا تبِم اللَّه و٢٧١( ري( 

 
271. Jika kalian memberikan sadakah secara terang-terangan itu sikap 

yang baik. Jika kalian menyerahkannya kepada para faqir secara 
diam-diam, itu lebih baik lagi. IA akan menghapuskan  berbagai 
kesalahanmu. Allah itu  mengetahu yang kalian kerjakan. 

 

و ماهده كلَيع سرٍ  لَييخ نقُوا مفنا تم اُء وشي ني مدهي اللَّه نلَك
 فورٍ ييخ نقُوا مفنا تم و اللَّه هجاَء وغتقُونَ إالَّ ابفنا تم و فُِسكُمأَنفَل

و كُمونَ إِلَيظْلَمالَ ت مت٢٧٢( أَن( 
 
272. Anda (Muhammad) tidak harus memaksakan mereka (supaya 

menerima petunjuk) melankan Allahlah yang akan memastikan siapa 
                                                 
27  
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yang IA kehendaki. Kebaikan yang mereka infakkan  itu untuk diri 
kalian sendiri, Jangan kalian infakkan kecuali hanya mengaharapkan 
rida Allah. Apapun yang kalian infakkan itu  pasti akan IA balas. 
Kalian tidak akan jatuh miskin lantaran berinfak.  

 

للْفُقَراِء الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه الَ يستطيعونَ ضربا في اَألرضِ 
 فُّفعالت ناَء ملُ أَغْنِياهالْج مهبسحي اسأَلُونَ النسالَ ي ماهبِِسيم مرِفُهعت

يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نقُوا مفنا تم افًا و٢٧٣( إِلْح(  
 
273. Infak (sadakah) itu diberikan kepada para fakir yang 

memperjuangkan tegaknya ajaran Allah, yang tidak lagi 
memungkinkan mereka bekerja (untuk mendapatkan uang). Sampai-
sampai orang mengenalnya menyangka  kalau mereka itu hartawan,  
lantaran  menjaga dirinya (tidak  pernah mengeluh). Kalian dapat 
mengenali mereka dari sifat-sifatnya.  Mereka tidak meminta 
sumbangan dari orang lain dengan cara mengemis.  Atas Kebaikan 
yang kalian infakkan itu, pasti Allah mengetahuinya.  

 

لِ وبِاللَّي مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذ ا ورارِ سهالن  دنع مهرأَج مةً فَلَهالَنِيع
زحي مالَ ه و هِملَيع فوالَ خ و هِمبونَر٢٧٤( ن( 

 
274. Orang-orang menafkahkan hartanya, baik siang maupun malam hari, 

secara terang-terangan atau diam diam  maka baginya itu ada 
imbalan dari Tuhannya. Ia tak perlu sedih dan tak perlu cemas.   

 

ما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الَّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ إالَّ كَ
ا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن كذَل سالْم و عيالْب لَّ اللَّها  أَحبالر مرح

و لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اَءهج نإِلَ فَم هرأَم ادع نم و ى اللَّه
  )٢٧٥( فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

 
275. Sebaliknya orang-orang  memakan riba mereka itu tidak bakal 

mampu berdiri tegak, kecuali seperti orang yang kemasukan setan. 
Itu  lantaran mereka mengatakan  bahwa jual beli itu setara dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan sebaliknya 
mengharamkan riba. Siapa yang  setelah datangnya ketentuan Allah 
langsung meninggalkannya maka baginya cukup yang sudah lalu, 
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perkara itu urusan Allah. Namun siapa yang membandel, mereka itu 
adalah penghuni nar yang abadi  

 

ا وبالر اللَّه قحميمٍ يكُلَّ كَفَّارٍ أَث بحالَ ي اللَّه و قَاتدبِي الصري 
)٢٧٦( 

 
276. Allah akan memangkas sistem riba, sebaliknya akan menumbuh - 

kembangkan sistem sadaqah. Allah itu tidak menyukai semua kuffar 
yang banyak dosa (karena licik).  

 

وا ونَءام ينإِنَّ الَّذ و اتحاللُوا الصمع لَوةَ ووا الصا  أَقَاموكَوةَََءاتالز  ملَه
 )٢٧٧( أَجرهم عند ربهِم و الَ خوف علَيهِم و الَ هم يحزنونَ

 
277. Orang-orang yang beriman, yaitu yang beramal salih, melaksanakan 

shalat, menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan imbalan dari 
tuhannya (Allah) Mereka pasti tidak akan merasakan  takut atau 
sedih.  

 

و قُوا اللَّهوا اتنَءام ينا الَّذهاأَيوا  يذَرنِنيمؤم متا إِنْ كُنبالر نم يقا بم 
)٢٧٨( 

 
278. (Sebab itu ... ),  Saudara sekalian ! (mulai hari ini) berttaqwa kepada 

Allah, buanglah sisa sisa sistem riba itu,  jika kalian benar-benar 
menjadi mukmin (yang setia).  

 

إِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس  رسوله و ذَنوا بِحربٍ من اللَّه وفَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْ
  )٢٧٩( أَموالكُم الَ تظْلمونَ و الَ تظْلَمونَ

 
279. Kalau kalian tidak mau ketahuilah bahwa Allah melalui Rasulnya 

menyatakan perang (dengan riba). Jika kalian bertaubat maka kalian 
cukup menagih pinjaman pokok. Jangan kalian menzalimi (orang 
lain) dan jangan pula kalian mau dizalimi.  
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و سـإِنْ كَانَ ذُو عو ةرسيةٌ إِلَى مرظفَن ةإِنْ  ر لَكُم ريقُوا خدصأَنْ ت
 )٢٨٠( كُنتم تعلَمونَ

 
280. Jika yang berhutang sedang dalam kesulitan, maka tunggu sampai ia 

punya kelapangan. Lebih baik lagi jika kalian menyedekahkannya 
(membebaskan), jika kalian mengetahui benar ( bahwa orang itu 
pailit).  

 

فَّى كُلُّ نوت ثُم إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا يات وو تبا كَسالَ  فْسٍ م مه
 )٢٨١( يظْلَمونَ

 
281. Takutilah satu yaum,  dimana kalian pada yaum itu dikembalikan 

kepada Allah, setiap orang bertanggung jawab terhadap yang ia 
kerjakan, yang sudah pasti mereka tidak akan dizalimi. 

 

لْيكْتب  منوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه وياأَيها الَّذين َءا
 بكْتفَلْي اللَّه هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي بكَات أْبالَ ي لِ ودبِالْع بكَات كُمنيب

و و قالْح هلَيي علِ الَّذلملْي هبر قِ اللَّهتئًا لْييش هنم سخبالَ ي فَإِنْ كَانَ  و
لْ ولمفَلْي ولَّ همأَنْ ي يعطتسالَ ي يفًا أَوعض ا أَويهفس قالْح هلَيي عالَّذ  هيل

لِ ودلٌ بِالْعجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم كُمالرِج ننِ ميهِيدوا شهِدشتاس و 
امرأَتان ممن ترضونَ من الشهداِء أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما 
 ا أَوريغص وهبكْتوا أَنْ تأَمسالَ ت وا وعا داُء إِذَا مدهالش أْبالَ ي ى وراْآلخ

دنطُ عأَقْس كُمذَل هلا إِلَى أَجكَبِري و اللَّه و ةادهلشل موا أَقْوابترى أَالَ تنأَد 
و  سفَلَي كُمنيا بهونيردةً تراضةً حارجكُونَ توا إالَّ أَنْ تابترى أَالَ تنأَد

ا ووهبكْتأَالَ ت احنج كُملَيكَ ع ارضالَ ي و متعايبوا إِذَا تهِدالَ أَش و بات
و هِيدش و قُوا اللَّهات و بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ ت  اللَّه و اللَّه كُملِّمعي

يملٍء عي٢٨٢( بِكُلِّ ش( 
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282. Saudara-saudara ! Apabila kalian mengadakan perjanjian tentang 

hutang piutang dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, 
hendaklah kalian membuat tulisan. Seorang yang ditugasi 
memembuat surat perjanjian hendaknya menulisnya dengan adil 
(pertimbangan yang bijak). Penulis tidak boleh merasa keberatan 
menuliskan sesuatu menurut yang diajarkan Allah. Tekniknya yaitu 
penulis menuangkan dalam tulisan (lalu membacakannya) atau yang 
berhutang mendiktekan agar dituiliskan apa yang harus ditulis. 
Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, dan jangan mengurangi 
hutangnya barang sedikitpun. Sekiranyan orang yang berhutang itu 
lemah baik mental maupun fisinya, sehingga tidak mampu 
mendiktekan, maka wali boleh mendiktekannya dengan sejujurnya. 
Surat perjanjian itu kendaknya diketahui oleh dua orang saksi(pria) 
yang dipandang jujur diantara kalian.  Kalau tidak ada dua orang pria 
maka boleh satu pria dan dua orang perempuan, dari pihak yang 
kalian sukai. Itu dimaksudkan supaya jika salah seorang dari mereka 
lupa maka yang mengingatkannya. Para saksi itu tidak boleh 
menolak ketika di panggil untuk memberikan kesaksian. Janganlah 
kalian luput mencatatkan nominalnya baik sedikit maupun banyak. 
Sampai batas waktu pembayaran yang ditetapkan. Ketentuan itu 
dimaksudkan supaya lebih adil dan tidak membuat kerag-raguan 
kelak. Tuliskanlah setiap transaksi, kecuali jika bersifat tunai yang 
kalian lakukan sesama teman., tidak ada masalah jika tidak 
menuliskannya. Adakan saksi setiap melakukan transaksi jual beli. 
Penulis dan para saksi jangan mempersulit prores transaksi dan 
jangan pula mereka dibuat pusing. Jika kamu berbuat demikian maka 
itu termasuk perbuatan fasik. Taqwalah kepada Allah yang telah 
mengajaimu, dan Allah sigap terhadap segala. 

 

و فَرٍ ولَى سع متإِنْ كُن  كُمضعب نةٌ فَإِنْ أَموضقْبانٌ ما فَرِهبوا كَاتجِدت لَم
 هتانأَم نمتي اؤالَّذ دؤا فَلْيضعبو  ةَ وادهوا الشمكْتالَ ت و هبر قِ اللَّهتلْي

هقَلْب مَءاث ها فَإِنهمكْتي نم يمللُونَ عمعا تبِم اللَّه ٢٨٣( و( 
 

283. Jika transaksi dilakukan di perjalanan sehingga kesulitan mencari 
penulis, maka cukup dengan jaminan. Jika kalian saling percaya 
maka yang berhutanglah yang  hendaknya (lebih 
bertangggungjawab). Artinya ia harus takut kepada Allah sebagai 
Tuhannya. Janganlah kalian menyembunyikan kesaksian, Siapa 
yang menyembunyikan kesaksian  maka ia berdosa. Allah maha 
mengetahui yang kalin kerjakan (rahasiakan).   
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ضِ وي اَألرا فم و اتومي السا فم لَّهل  أَو فُِسكُمي أَنا فوا مدبإِنْ ت
يعذِّب من يشاُء و اللَّه  اُء وـم بِه اللَّه فَيغفر لمن يشـتخفُوه يحاسبكُ
 )٢٨٤( قَدير علَى كُلِّ شيٍء

 
284. Kepunyaaan Allahlah semua yang ada di angkasa dan di bumi. Jika 

kalian mengungkapkan apa yang ada pada diri kalian atau kalian 
sembunyikan pasti Allah akan memperhitiungkannya. Allah akan 
mengampuni orang yang IA kehendaki dan akan mengazab siapapun 
yang AI kehendaki. Allah itu mampu merancang segala. 

 

و هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نَءام و بِاللَّه نونَ كُلٌّ َءامنمؤالْم 
و هكَتالَئم و بِهكُت و هلسر نم دأَح نيب قفَرالَ ن هلسقَالُوا  را ونعمس 

ا ونبر كانا غُفْرنأَطَع ريصالْم ك٢٨٥( إِلَي( 
.  
285. Rasul menyatakan beriman dengan wahyu yang diajarkan oleh Allah 

kepadanya., begitu pula para mukmin. Semuanya menyatakan 
:”Kami berikan kepada Allah, Malaikat, kitab, serta para Rasul . Kami 
tidak membedakan antara seorang rasul yang satu dengan yang lain. 
Kami menyatakan “sami’na wa ata’naa (kami mendengan lalu kami 
patuh). Kami mengharapkan ampunan –MU yaa Allah. Hanya 
kepada-Mu kami akan kembali. 

 

علَيها ما اكْتسبت ربنا  لَها ما كَسبت و  وسعهاالَ يكَلِّف اللَّه نفْسا إالَّ
 هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحالَ ت ا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِنْ نذْناخؤالَ ت

اغْفر  نا بِه واعف عنا وعلَى الَّذين من قَبلنا ربنا و الَ تحملْنا ما الَ طَاقَةَ لَ
ا ولَن رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانالَنوم تا أَننمح٢٨٦( ار( 

 
286. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sesuai dengan 

kemampuannya. Ia memperoleh hasil dari yang dikerjanya, dan 
bertanggungjawab pula terhadap pekerjaaan yang ia lakukan. 
Rabbanaa : “ Jangan engkau siksa hamba ini, jika ternyata hamba 
melakukan kesalahan. Rabbana ! Jangan Engkau tugasi kami tugas 
berat seperti yang pernah engkau tugaskan kepada umat-umat 
sebelum kami. Rabbanaa ! Jangan Engkau tugasi kami untuk 
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memikul beban yang kami tidak mampu memikulnya. Maafkanlah, 
dan ampunilah, serta rahmatilah kami. Engkau adalah pembina kami. 
Tolonglah kami dalam menghadapi para kafir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


