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darisesuatu danapayang kalian dariapa kalian sehingga/ kebaikan kaliantidak

kalian infakkan mencintai (harta) menginfakkan sebelum akan mencapai
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:;;T, ' -3P-
r.'."-l bagi bani halal adalah makanan semua (92) Maha dengan- maka

92. Kamu iidakakan memperoleh kebajikan,
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta
yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu
infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha
Mengetahui.
BANTAHAN ALLAH TERHADAP
PENDAPAT-PENDAPAT AHLI KITAB
YANG KELIRU
Bantahan terhadap Larangan Orang Yahudi
Tentang Makanan
93. Semua makanan itu halal bagi Bani lsrail,
kecuali makanan yang diharamkan oleh lsrail
(Ya'qub) atas dirinya sebelum Taurai diturun-
kan.131 Katakanlah (Muhammad), "Maka bawa-
lah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang
yang benar."

94. Maka barangsiapa mengada-adakan ke-
bohongan terhadap Allah132 setelah itu, maka
mereka itulah orang-orang zalim.

95. Katakanlah (Muhammad), "Benarlah (se-
gala yang difirmankan) Allah." Maka ikutilah
agama lbrahim yang lurus, dan dia tidaklah
termasuk orang musyrik.
Bantahan terhadap Pengakuan Ahli Kitab
Tentang Rumah lbadah yang Pertama
96. Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama
yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah)
yang di Bakkah (Mekah)133 yang diberkahi dan
menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

97. Di sana terdapat tanda{anda yang jelas,
(di antaranya) maqam lbrahim.l3a Barang-
siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia.
Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap
Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke
Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampul35
mengadakan perjalanan ke sana. Barang-
siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ke-
tahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlu-
kan sesuatu)dari seluruh alam.

98. Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli
Kitab! Mengapa kamu mengingkari ayal-ayat
Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan apa
yang kamu kerjakan?"

99. Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli
Kitab! Mengapa kamu menghalang halangi
orang-orang yang beriman dari jalan Allah,
kamu menghendakinya (jalan Allah) bengkok,
padahal kamu menyaksikanr"r:0 Dan Allah
tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Keharusan Menjaga Persatuan
100. Wahai orang-orang yang beriman!Jika
kamu mengikuti sebagian dari orang yang di-
beri Kitab, niscaya mereka akan mengembali-
kan kamu menjadi orang kafir setelah ber-
iman.

mengetahui nya sesunguhnya
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akan dari atas dirinya lsrail apa yang kecuali lsrailditurunkan sebelum (Ya'qub) diharamkan

G;(* ",\Kt, Ci;6 ,';AL, \;li ii '*;A,:. orang-orang jika kalian maka/lalu dengan maka datang- katakanlah Taurat
yang benar adalah bacaiah ia Taurat itu kan/bawalah
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!! -^r^ i+,,t.ii mat<a itu/ dariir! mereka itu demikian setelahr.i
: maka itu/ dari dusta atasiterhadap mengada-ada maka (93)
: mereka itu demikian setelah Allah -kan siapa saja
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'.i yang lurus 'lbrahim agama ..malq Allah benarlah katakan (94) orang-orang mereka
,i! ikutilah zalim
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l! ialahrumah bagi diletakkan/ rumah mula-mula sesung- (95) orang-orang dari dantidakada
'i: (Baitullah) manusia dibangun guhnya yang musyrik dia/bukanlah dia
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. maqam yang nyata/ tanda{anda didalamnya (96) bagi semesta/ dan men- yang di Bakkah'' jelas (terdapat) seluruh alam jadi petunjuk diberkahi
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.F,, _tr''n e.n{ berhaji atas manusia dan karena merasa adalah ia memasuki- dan siapa lbrahim

*ft. Baitullah Allah aman nya saja
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iw ^v;j sikan dap ayat-ayat ingkar kanlah
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96. Dari Abu Darda' berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Keutamaan shalat di Masjidil Haram
atas masjid lainnya adalah seratus ribu shalat, di masjidku seribu shalat, dan di masjid Baitul
Maqdis lima ratus shalat."' (HRalBazzar, lbnu Khuzaimah,.a!-labrani, dan al-Baihaqi)

131. Setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagaihukuman" Nama-nama makanan itu disebutdidalamnya.
Selanjutnya lihat an-Nisa'(4): '160 dan aLAn'am i6): 146.
132, Dusta terhadap Allah ialah dengan mengatakan bahwa sebelum Taurat diturunkan, Allah telah mengharamkan beberapa makanan kepada Bani
lsrail.
133. Ahli Kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitulmaqdis, oleh karena itu Allah membantahnya.
134. Lihat al-Baqarah {2): 125.
135. Orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehatjasmani dan perjalanan pun aman seda keluarga yang
ditinggalkan terjamin kehidupannya.
136. Menyaksikan maksudnya mengetahui bahwa agama yang diridaiAllah adalah agama lslam.
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101. Dan bagaimana kamu (sampai) men-
jadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibaca-
kan kepada kamu, dan Rasul-Nya (Muham-
mad) pun berada di tengahtengah kamu?
Barangsiapa berpegang teguh kepada
(agama) Allah, maka sungguh, dia diberi
petunjuk kepada jalan yang lurus.

102. Wahai orang-orang yang beriman!
Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar
takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati
kecuali dalam keadaan muslim.

103. Dan berpegang teguhlah kamu semua-
nya pada tali (agama) Allah, dan janganlah
kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat
Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa
jahiliah) bermusuhan, lalu Allah memper-
satukan hatimu, sehingga dengan karunia-
Nya. kamu menjadi bersaudara, sedang-
kan (ketika itu) kamu berada di tepijurang
neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu
dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan
ayaGayalNya kepadamu agar kamu men-
dapat petunjuk.

104. Dan hendaklah di antara kamu ada
segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf
dan mencegah dari yang mungkar.137 Dan
mereka itulah orang orang yang beruntung.

105. Dan janganlah kamu menjadi seperti
orang-orang yang bercerai berai dan ber-
selisih setelah sampai kepada mereka ke-
terangan yang jelas. Dan mereka itulah
orang-orang yang mendapat azab yang
berat,

106. pada hari itu ada wajah yang putih ber-
seri. dan ada pula wajah yang hitam muram.
Adapun orang-orang yang berwajah hitam
muram (kepada mereka dikatakan), "Meng-
apa kamu kafirsetelah beriman? Karena itu
rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu
itu."

1 07. Dan adapun orang-orang yang ber-
wajah putih berseri, mereka berada dalam
rahmat Allah (surga); mereka kekal di
dalamnya.

108. ltulah ayat-ayat Allah yang Kami baca-
kan kepada kamu dengan benar, dan Allah
tidaklah berkehendak menzalimi (siapa
pun)di seluruh alam.

105. Dari Mu'awiyyah bin Abi Sufyan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya
ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani)telah berpecah belah dalam agama mereka menjadi
72 golongan dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan

-yaitu berdasarkan hawa nafsunya* semua mereka berada dalam neraka kecuali
satu golongan yaitu at-jama'ah (yang berpegang kepada sunnah Rasulullah saw. dan
sahabatnya -pent.)." (HR Abu Dawud dan Ahmad)

13?. Makruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Altah, sedangkan rnungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah.
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109. Dan milik Allahlah apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya
kepada Allah segala urusan dikembali-
kan.

Kelebihan Umat lslam dari yang Lain
110. Kamu (umat lslam) adalah umat ter-
baik yang dilahirkan untuk manusia, (ka-
rena kamu) menyuruh (berbuat) yang
makruf, dan mencegah dari yang mung-
kar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya
Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik
bagi mereka. Diantara mereka ada yang
beriman, namun kebanyakan mereka
adalah orang-orang fasik.

111. Mereka tidak akan membahayakan
kamu, kecuali gangguan gangguan kecil
saja, dan jika mereka memerangi kamu,
niscaya mereka mundur berbalik ke
belakang (kalah). Selanjutnya mereka
tidak mendapat pertolongan.

112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja
mereka berada, kecualijika mereka
(berpegang) pada tali (agama)Allah dan
tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka
mendapat murka dari Allah dan (selalu)
diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu
karena mereka mengingkari ayat-ayat
Allah dan membunuh para nabi, tanpa
hak (alasan yang benar). Yang demi-
kian itu karena mereka durhaka dan me-
lampaui batas.

1 13. Mereka itu tidak (seluruhnya) sama.
Di antara Ahli Kitab ada golongan yang
jujur,l38 mereka membaca ayat-ayat Allah
pada malam hari, dan mereka (juga)ber-
sujud (shalat).

114.Mereka beriman kepada Allah dan
hari akhir, menyuruh (berbuat) yang mak-
ruf, dan mencegah dari yang mungkar
dan bersegera (mengerjakan) berbagai
kebajikan. Mereka termasuk orang-orang
saleh.

115. Dan kebajikan apa pun yang mereka
keryakan, tidak ada yang mengingkarinya.
Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang
yang bertakwa.
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110. Dari Mu'awiyah bin Haidah bahwa Nabi saw. bersabda tentang firman Allah SWT,
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ..... Rasulullah saw.
bersabda, "Sesungguhnya kalian menyempurnakan 70 umat, kalian adalah umat
terbaik dan paling mulia di sisiAllah SWT.'(HR at-Tirmi2i dan menyatakannya hasan,
Ahmad dan al-Hakim dan menyatakannya gahih)
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138. Golongan Ahli Kitab yang telah memeluk agama lslam.



Perumpamaan Harta yang
Dirrafkahkan Orang-Orang Kafir
116. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik
harta maupun anak-anak mereka, sedikit
pun tidak dapat menolakazab Allah. Me-
reka itu penghuni neraka, (dan)mereka
kekal di dalamnya.

117. Perumpamaan harta yang mereka
infakkandidalam kehidupan dunia ini, ibarat
angin yang mengandung hawa sangat
dingin, yang menimpa tanaman (milik)suatu
kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin
itu merusaknya. Allah tidak menzalimi
mereka, tetapi mereka yang menzalimi
diri sendiri.

Larangan Mengambil Orang Yahudi
Sebagai Teman Kepercayaan
1 18.Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu menjadikan teman orang-
orang yang di luar kalanganmu (seagama)
sebagai teman kepercayaanmu, (karena)
mereka tidak henti hentinya menyusahkan
kamu. Mereka mengharapkan kehancuran-
mu. Sungguh, telah nyata kebencian dari
mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di
hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami
terangkan kepadam u ayat-ay at (Kami ),
jika kamu mengerti.

119. Beginilah kamu! Kamu menyukai me-
reka, padahal mereka tidak menyukaimu,
dan kamu beriman kepada semua kitab.
Apabila mereka berjumpa Kamu, mereka
berkata, "Kami beriman," dan apabila me-
reka menyendiri, mereka menggigit ujung
jari karena marah dan benci kepadamu.
Katakanlah, "Matilah kamu karena kema-
rahanmu itu!" Sungguh, Allah Maha Mengeta-
hui segala isi hati.

120. Jika kamu memperoleh kebaikan, (nis-
caya) mereka bersedih hati, tetapijika kamu
tertimpa bencana, mereka bergembira
karenanya. Jika kamu bersabar dan ber-
takwa, tipu daya mereka tidak akan me-
nyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh,
Allah Maha Meliputi segala apa yang me-
reka kerjakan.

KISAH PERANG BADAR DAN UHUD
Sabar dan Tawakkal kepada Allah
Pangkal Kemenangan
121. Dan (ingatlah), ketika engkau (Muham-
mad)berangkat pada pagi hari meninggal-
kan keluargamu untuk mengatur orang-
orang beriman pada pos-pos pertempur-
an.l3eAllah Maha Mendengar, Maha Menge-
tahui,
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dari keluarga kamu berangkat dan ketika (120) meliputi\ mereka dengan/terhadap sesungguh-

kamu - padapagihari mengetahui kerjakan (segala)apa nyaAllah .i
#6, \e ,/ Q / 1tr,, n,,/-i,+ 'e 3s 4iJr-, )vryt '+\11 '64r ti i:- !!i{
1121) maha maha dan Allah untuk ber- beberapa orang-orang kamu tem- l"mengetahui mendengar perang tempat mukmin patkan ?;
::S-+F"+"=e-$=%;FaE,\qffi-

Al-ltadrS

118. Dari Abu Duhqanah berkata bahwa ada orang yang menyatakan kepada 'Umar ibnul
Khaththab, "Sesungguhnya di sini ada seorang anak dari penduduk al-Hirah yang ahli hafalan
dan menulis." 'Umar berkata, "Kalau begitu, aku telah mengambil 'bithanah' (orang-orang
yang istimewa dan khusus) dari selain orang-orang yang beriman." (Diriwayatkan oleh lbnu
Abi Syaibah dan lbnu Abi Hatim)

139. Peristiwa ini terjadi pada Perang Uhud yang menurut ahli sejarah terjadi pada tahun ke-3 H.
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140. Yakni Bani Salamah dari suku KhazrE dan Bani Harisah dari suku Aus, keduanya dari barisan kaum muslimin.
141. Keadaan kaum muslimin lemah karena mereka sedikit dan perlengkapan mereka kurang.
142. Yaknidengan terbunuhflya tujuh puluh pemimpin mereka dan tertawannya tujuh puluh orang lainnya.
143. Menurut riwayat Bukhari mengenaiturunnya ayat ini, karena Nabi Muhammad saw. berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka
musyrikin dan membinasakan sebagian lainnya.
144, Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

.v-.7,A-lN\' -/ -
mencukupi kalian/
cukup bagi kalian

<,/ ,@5JiW
benar (124)

122. ketika dua golongan dari pihak kamula0
ingin (mundur) karena takut, padahalAllah
adalah penolong mereka. Karena itu, hendak-
lah kepada Allah saja orang-orang mukmin
bertawakal.

123.Dan sungguh, Allah telah menolong
kamu dalam Perang Badar, padahal kamu
dalam keadaan lemah.141 Karena itu ber-
takwalah kepada Allah, agar kamu men-
syukuri-Nya.

124. (lngatlah), ketika engkau (Muhammad)
mengatakan kepada orang-orang ber-
iman, "Apakah tidak cukup bagimu bahwa
Allah membantu kamu dengan tiga ribu
malaikat yang diturunkan (dari langit)?"

'125."Ya" (cukup). Jika kamu bersabardan
bertakwa ketika mereka datang menye-
rang kamu dengan tibatiba, niscaya Allah
menolongmu dengan lima ribu malaikat
yang memakai tanda.

126. Dan Allah tidak menjadikannya (pem-
berian bala bantuan itu) melainkan sebagai
kabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan
agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak
ada kemenangan itu, selain dari Allah Yang
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

127.(Allah menolong kamu dalam Perang
Badar dan memberi bantuan) adalah untuk
membinasakan segolongan orang kafir,142
atau untuk menjadikan mereka hina, se-
hingga mereka kembali tanpa memperoleh
apa pun.

128. ltu bukan menjadi urusanmu (Muham-
mad)l43 apakah Allah menerima tobat mereka,
atau mengazabnya, karena sesungguhnya
mereka orang-orang zalim.

129. Dan milik AllahJah apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni
siapa yang Dia kehendaki, dan mengazab
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang"

Larangan Melakukan Riba
dan Perintah untuk Bertakwa
130. Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda144 dan bertakwalah kepada
Allah agar kamu beruntung.

131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka,
yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Perintah Taat kepada Allah dan Rasul
Serta SifalSifat Orang-Orang
yang Bertakwa
132.Dan taatlah kepada Allah dan Rasul
(Muhammad), agar kamu diberi rahmat.

i - z,"t z;irbr)
dan untuk

menenteramkan

ffiW
(126) maha
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atas
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130. Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw. bersabda,'Riba memiliki 70 dosa, yang
paling ringan adalah sepe(i dosa berzina dengan ibu kandung."'(HR lbnu Majah)



133. Dan bersegeralah kamu mencari am-
punan dari Tuhanmu dan mendapatkan
surga yang luasnya seluas langit dan bumi
yang disediakan bagi orang-orang yang
bertakwa,

134.(yaitu) orang yang berinfak, baik di
waktu lapang maupun sempit, dan orang-
orang yang menahan amarahnya dan me-
maafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah
mencintai orang yang berbuat kebaikan,

135. dan (.1uga) orang-orang yang apabila
mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi
diri sendiri,145 (segera) mengingat Allah, lalu
memohon ampunan atas dosa-dosanya,
dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni
dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak
meneruskan perbuatan dosa itu, sedang
mereka mengetahui.

136. Balasan bagi mereka ialah ampunan
dari Tuhan mereka dan surga-surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, me-
reka kekal di dalamnya. Dan (itulah)sebaik-
baik pahala bagi orang-orang yang ber-
amal.

137. Sungguh, telah berlalu sebelum kamu
sunnah-sunnah (Allah),146 karena itu ber-
jalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi
dan perhatikanlah bagaimana kesudahan
orang yang mendustakan (rasul-rasul),

138. lnilah (Al-Qur'an) suatu keterangan
yang jelas untuksemua manusia, dan men-
jadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-
orang yang bertakwa.

139. Dan janganlah kamu (merasa) lemah,
dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu
paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang
beriman.

140. Jika kamu (pada Perang Uhud) men-
dapat luka, maka mereka pun (pada Perang
Badar) mendapat luka yang serupa. Dan
masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami
pergilirkan di antara manusia (agar me-
reka mendapat pelajaran), dan agar Allah
membedakan orang-orang yang beriman
(dengan orang-orang kafir) dan agar se-
bagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai)
syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-
orang zalim,
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134. Dari Sahal bin Mu'az bin Anas dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. bersabda,
"Barangsiapa yang menahan marah padahal dia mampu melampiaskannya, maka
Allah SWT akan memanggilnya di tengah khalayak ramai dari makhluk-Nya, hingga Dia
mempersilakannya untuk memilih dari bidadari manapun yang dia mau." (HR Abu Dawud,
at-Tirmizi dan menyatakannya hasan, dan Ahmad)

145, Yangdimaksud perbuatan keji (fahisyah) ialahdosa besaryang akibatnyatidak hanyarnenimpadirigendiri tetapijuga orang lain, sepertizina, riba.
Menzalimi diriqendiri ialah metakukqrr dosa yang akibatnya hanya,rnenimpa dki sendiri baik besaratau kecil.
146. Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah hukuman-hutuman Allah yang berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada orang-
orung yang mendustakan rasul.

6{4t k;S ,s"r.4 qq L6
bagi orang-orang dan pelajaran dan petunjuk bagi manusia penerangan

yang bertakwa
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141. dan agar Allah membersihkan orang-
orang yang beriman (dari dosa mereka)
dan membinasakan orang-orang kafir.

142.Apakah kamu mengira bahwa kamu
akan masuk surga, padahal belum nyata
bagi Allah orang-orang yang berjihadlaT
di antara kamu, dan belum nyata orang-
orang yang sabar.

143. Dan kamu benar-benar mengharap-
kan mati (syahid) sebelum kamu meng-
hadapinya; maka (sekarang) kamu sung-
guh, telah melihatnya dan kamu menyak-
sikannya.

144.Dan Muhammad hanyalah seorang
rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa
rasul.la8 Apakah jika dia wafat atau dibunuh,
kamu berbalik ke belakang (murtad)? Ba-
rangsiapa berbalik ke belakang, maka ia
tidak akan merugikan Allah sedikit pun.
Allah akan memberi balasan kepada orang
yang bersyukur.

145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan
mati kecualidengan izin Allah, sebagai ke-
tetapan yang telah ditentukan waktunya.
Barangsiapa menghendaki pahala dunia,
niscaya Kami berikan kepadanya pahala
(dunia) itu, dan barangsiapa menghendaki
pahala akhirat, Kami berikan (pula) ke-
padanya pahala (akhirat) itu,dan Kami akan
memberi balasan kepada orang-orang yang
bersyukur.

146.Dan betapa banyak nabi yang ber-
perang didampingi sejumlah besar dari
pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak
(menjadi) lemah karena bencana yang me-
nimpanya dijalan Allah, tidak patah se-
mangat dan tidak (pula) menyerah (kepada
musuh). Dan Allah mencintai orang-orang
yang sabar.

147. Dan tidak lain ucapan mereka hanya-
lah doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-
dosa kami dan tindakan-tindakan kami
yang berlebihan (dalam) urusan kami 1ae dan
tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah
kami terhadap orang-orang kafir."

148. Maka Allah memberi mereka pahala
di dunia150 dan pahala yang baik di akhirat.
Dan Allah mencintai orang-orang yang ber-
buat kebaikan.
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1214. DariAbu Salamah dari 'Aisyah r.a. bahwa Abu Bakar r.a. keluar setelah Rasulullah saw. wafat, sementara 'Umar sedang berbicara di hadapan orang-
orang, kemudian dia berkata, "Duduklah wahai 'Umar!" Kemudian Abu Bakar r.a. berkata, "Amma ba'du, barangsiapa di antara kalian yang menyembah
Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah Mahahidup tidak
mati" Allah SWT berfirman, 'Dan Muhammad hanyalah seorang rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh,
kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan
kepada orang yang bersyukur.'(Ali 'lmran: 144) (HR al-Bukhari dan an-Nasa'i)
147. Jihad dapat berarti: (a) berperang untuk menegakkan lslam dan melindungi orang lslam (b) memerangi hawa nafsu (c) mendermakan harta benda untuk kebaikan lslam
dan umat lslam (d) memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran.
148. Nabi Muhammad saw. ialah seorang manusia yani diangkat Allah menjadi Rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat karena terbunuh, ada pula yang karena sakit biasa.
Karena itu Nabi Muhammad saw. juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu itu. Pada waktu Perang Uhud berkecamuk tersiar berita bahwa Nabi Muhammad
saw. mati terbunuh. Eerita ini mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan (pemimpin kaum Quraisy). Sementara
itu orang munafik mengatakan bahwa kalau Muhammad itu seorang Nabi tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati
kaum muslimin dan membantah kata-kata orang munafik itu (Sahih Bukhari Bab Jihad). Abu Bakar r.a. mengemukakan ayat ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan
para sahabat pada hari wafatnya Nabi Muhammad saw. untuk menenteramkan 'Umar bin Khattab r.a: dan sahabat-sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan nabi itu.
(Sahih Bukhari Bab Ketakwaan Sahabat).
149. Melampaui batas-batas hukum yang telah ditetapkan Allah swt..
150. Pahaladunia dapat berupa kemenangan-kemenangan. memperoleh harta rampasan, pujian-pujian. dan lain-lain.
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Ajakan Orang-Orang Kafir

149.Wahai orang-orang yang beriman!

Jika kamu menaati orang-orang yang kafir,

niscaya mereka akan mengembalikan kamu

ke belakang (murtad), maka kamu akan kem-

bali menjadi orang Yang rugi.

150. Tetapi hanya Allah-lah pelindungmu'

dan Dia Penolong Yang terbaik.

151.Akan Kami masukkan rasa takut ke

dalam hati orang-orang kafir, karena mereka

mempersekutukan Allah dengan sesuatu
yang Allah tidak menurunkan keterangan
tentang itu. Dan tempat kembali mereka

ialah neraka. Dan (itulah) seburuk-buruk
tempat tinggal (bagi) orang-orang zalim'

Sebab-Sebab Kekalahan Umat lslam
dalam Perang Uhud

152. Dansungguh, Allah telah memenuhi
janji-Nya kepadamu, ketika kamu mem-

bunuh mereka dengan izin-Nya sampai
pada saat kamu lemah dan berselisih dalam

urusan itu151 dan mengabaikan perintah

Rasul setelah Allah memperlihatkan ke-

padamu apa yang kamu sukai'152 Di antara

kamu ada orang yang menghendaki dunia

dan di antara kamu ada (pula) orang yang

menghendaki akhirat. Kemudian Allah me-

malingkan kamu dari mereka153 untuk meng-

ujimu, tetapi Dia benar-benartelah memaaf-

kan kamu. Dan Allah mempunyai karunia

(yang diberikan) kepada orang-orang muk-

min.

153. (lngatlah) ketika kamu lari dan tidak

menoleh kepada siapa pun, sedang Rasul

(Muhammad) yang berada di antara (kawan-

kawan)mu yang lain memanggil kamu (ke-

lompok yang lari), karena itu Allah me-

nimpakan kepadamu kesedihan demi ke-

sedihan,l5a agar kamu tidak bersedih hati

(lagi) terhadap apa yang luput dari kamu

dan terhadap apa yang menimpamu' Dan

Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan'

.t- 1/-/ ."1 c/ I ' t t '/-P i';i\ t-) vl-l
Dia (Allah) me- kemudian akhirat (i9)m919- orang/.";frial5;'iliir" hendakl siapa

r;7\
(mereka)
beriman

KAEI 
atistumit-tumit

kalian (ke belakang)

,J
orang/
srapa

4o.4\
orang-orang

yang

o )- 1s.r:)5e
mereka akan mengem"

balikan kalian

E
tetapi

&(\o\)qF)
(151 )

dalam urusan

,22t-.4
I
di antara kalian

tKa33\' -. .-.
untuk Dia

menguji kalian

'w.;At&
atas orang-orang

yang beriman

x4:d"

tr
dari

mereka

. t*a!v
karunia

1
_9) *'i :H,7 \7i 33.)

dari kalian Dia (Allah) dan sungguh
memaafkan
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kamu naik/lari ketika (152)

mempunyai dan Allah

atas/kepada
seseorang

6rt3s3
dan kamu tidak

menoleh

151 . Dari Abu Umamah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Aku dilebihkan oleh Tuhanku aias

nabi-nabi a.s." atau beliau bersabda, atas umat-umat Iain, dengan empat perkara; aku diutus

kepada seluruh manusia, dijadikan bumi seluruhnya bagiku dan bagi umatku sebagai tempat

sujud dan untuk bersuci, maka di mana pun seseorang dari umatku memasukiwaktu shalat' maka

di situlah tempat sujudnya dan di situlah dia dapat bersuci, aku dimenangkan dengan rasa takut

yang dimasukkan ke dalam hati musuh-musuhku sepanjang perjalanan satu bulan dan dihalalkan

bagikitahartarampasanperang.,'(HRAhmaddanat-Tirmi2idanmenyatakannyagahih)

15,1. yakni urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad saw. agar regu pemanah tetap bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan dalam keadaan

bagaimanaPun.
152. Yakni kemenangan dan harta rampasan'
153, Kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka r--,--,^L^- !,-, *^- ,.6
154. Kesedihan kaum muslimin disebablkan mereka tidak menaati perintah Rasul yang mengakibatkan kekalahan bagi mereka'
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wahai
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segolongan (ia)meliputi

,l 1irjl i!
dari/diantara (mereka) orang-orang sesungguh-kalian berpaling yang nya

ffi :'Atq\i :& *ntj
(154) pada/dalamisihat' ."ffi3nr, danAllah

154. Kemudian setelah kamu ditimpa ke-
sedihan, Dia menurunkan rasa aman ke-
padamu (berupa) kantuk yang meliputi se-
golongan dari kamu,155 sedangkan sego-
longan lagi156 telah dicemaskan oleh diri
mereka sendiri; mereka menyangka yang
tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan
jahiliah.157 Mereka berkata, "Adakah sesuatu
yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?"
Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya
segala urusan itu di tangan Allah."Mereka
menyembunyikan dalam hatinya apa yang
tidak mereka terangkan kepadamu" Mereka
berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat
kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita
tidak akan dibunuh (dikalahkan)di sini." Kata-
kanlah (Muhammad), "Meskipun kamu ada
di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah
ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar
fiuga) ke tempat mereka terbunuh." Allah
(berbuat demikian) untuk menguji apa yang
ada dalam dadamu dan untuk membersih-
kan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah
Maha Mengetahui isi hati.

155. Sesungguhnya orang-orang yang ber-
paling di antara kamu ketika terjadi pertemu-
an (pertempuran) antara dua pasukan itu,158

sesungguhnya mereka digelincirkan oleh
setan, disebabkan sebagian kesalahan
(dosa)yang telah mereka perbuat (pada
masa lampau), tetapi Allah benar-benar
telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah
Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Menanamkan Jiwa Berkorban
dan Berjihad
156.Wahai orang-orang yang berimanl
Janganlah kamu seperti orang-orang kafir
yang mengatakan kepada saudara-sau-
daranya apabila mereka mengadakan per-
jalanan di bumi atau berperang, "Sekiranya
mereka tetap bersama kita, tentulah me-
reka tidak mati dan tidakterbunuh." (Dengan
perkataan) yang demikian itu, karena Allah
hendak menimbulkan rasa penyesalan di
hati mereka. Allah menghidupkan dan me-
matikan, dan Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.

157. Dan sungguh, sekiranya kamu gugur
dijalan Allah atau mati,15s sungguh, pastilah
ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik
(bagimu) daripada apa (harta rampasan)
yang mereka kumpulkan.
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lanpal dengan/ mereka diri mereka mencemas- sungguh dan segolong-tidak kepada Allah menduga (sendiri) kan mereka an (Iagi) -

itiU ;'it'n 6 b 5J;t lilra '"J 4tdari/barang dari/dalam bagi kami apakah mereka berkata orang-orang dugaan/ benarsesuatu urusan ini jahiliyah sangkaanU 'uul!- ic ofiirq 'olt 'h ,;K ;.ir:tl St
bagimu/ mereka apayang dalamdiri/ merekame- bagi/ditangan seluruh- sesungguh- katakan-

kepadamu terangkan tidak hatimereka nyembunyikan Allah nya nyaurus-nini Iah
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"Lkirunyu katakanlah dj sini kami tidak Oarang dari/dalam bagi kami sekiranya mereka

kalian adalah dibunuh sesuatu urusan ini - adalah berkata

JAr i# a{ t5\ t^ ,&;;q
terbunuh atas mereka ditetapkan oranS;oJanS U",,ffiX? Or'il,,,rJflun

G;45 "rL-,tg Jf liir ',9.5
dan karena Dia hen- dada kalian apa yang Allah dan karenadakmembersihkan didalam hendakmencoba

At-lfadts
154. Dari az-Zubair ibnul Awwam berkata, "Aku mengangkat kepalaku pada Perang Uhud
kemudian aku melihat tidak seorang pun melainkan berposisi miring di bawah penutup
kepalanya karena mengantuk. ltulah yang digambarkan oleh firman Allah SWT, 'Kemudian
setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadarnu (berupa) kantuk
yang meliputi segolongan dari kamu, ..." (Ali 'lmran: 154) (HR at-Tirmizi dan al-Baihaqi
dalam ad-Dalail)

155, Orang-orang lslam yang kuat keyakinannya.
156. Orang-orang lslam yang masih ragu-ragu,
157. Sangkaan bahwa kalau Nabi Muhammad saw. itu benar-benar Nabi dan Rasul Allah, tentu dia tidak akan dikalahkan dalam peperangan.
158. Dua pasukan itu ialah pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin dalam Perang Uhud.
159. Meninggal dijalan Allah bukan karena peperangan.
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AlKitab dan(ia)meng- dan(ia)member- ayat-ayat- atas/kepada (ia)mem- j|$
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(164) yang kesesatan sungguh darisebelum dansedangkan danHikmah j.;
nyata dalam itu merekaadalah i'|i'ii5 ,{ "W "F(i \# "&t(; -6'r\,i'

bagaimanaini/ kalian duakaliserupa- sungguh/padahalka- musibah menimpake- danmengapa..*t
dari mana ini berkata nya (musibah) lian telah menimpakan (kekalahan) pada kalian ketika ,l'f
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(165) Maha sesuatu atassegala sesungguhnya dirikalian dari sjsi dia/itu katakan- i '{akuasa Arrah :":oll , l:1,,..,8'Allah sendiri lah l,$j----".-'..----Ji!*
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158. Dan sungguh, sekiranya kamu mati
atau gugur, pastilah kepada Allah kamu di-
kumpulkan.

Akhlak dan Beberapa Sifat Nabi
Muhammad saw..
159. Maka berkat rahmatAllah engkau (Mu-
hammad) berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya engkau bersikap keras
dan berhati kasar, tentulah mereka men-
jauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maaf-
kanlah mereka dan mohonkanlah ampunan
untuk mereka, dan bermusyawarahlah de-
ngan mereka dalam urusan itu.160 Kemu-
dian, apabila engkau telah membulatkan
tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sungguh, Allah mencintai orang yang ber-
tawakal.

160. JikaAllah menolong kamu, makatidak
ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi
jika Allah membiarkan kamu (tidak mem-
beri pertolongan), maka siapa yang dapat
menolongmu setelah itu? Karena itu, hen-
daklah kepada Allah saja orang-orang muk-
min bertawakal.

161. Dan tidak mungkin seorang nabi ber-
khianat (dalam urusan harta rampasan
perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya
pada hari Kiamat dia akan datang membawa
apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian
setiap orang akan diberi balasan yang sem-
purna sesuai dengan apa yang dilakukan-
nya, dan mereka tidak dizalimi.

162. Maka adakah orang yang mengikuti
keridaan Allah sama dengan orang yang
kembali membawa kemurkaan dari Allah
dan tempatnya di neraka Jahanam? ltulah
seburuk-buruk tempat kembali.

163. (Kedudukan) mereka itu bertingkat-
tingkat di sisiAllah, dan Allah Maha Melihat
apa yang mereka kerjakan.

164. Sungguh, Allah telah memberi karu-
nia kepada orang-orang beriman ketika
(Allah) mengutus seorang Rasul (Muham-
mad) di tengahtengah mereka dari kalang-
an mereka sendiri, yang membacakan ke-
pada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan
(jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada
mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah
(Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka
benar-benardalam kesesatan yang nyata.

Beberapa Sifat Orang-Orang Munafik
165. Dan mengapa kamu (heran) ketika di-
timpa musibah (kekalahan pada Perang
Uhud), padahal kamu telah menimpakan
musibah dua kali lipat (kepada musuh-mu-
suhmu pada Perang Badar) kamu berkata,
"Dari mana datangnya (kekalahan) ini?"
Katakanlah, "ltu dari (kesalahan) dirimu
sendiri." Sungguh, Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu.

diberibalasan kemudian kiamat pada yangdF dengan iaakan berkhianat dan ia ..-+Fyangsempurna hari khianatinya apa datang siapasaja berkhianat ''.;1
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dan dariAllah dengan kemur- (ia)kem- sama se- Allahtempatnya kaan/kemarahan bali pertiorang
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mereka (162)
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ketika
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atas/kepadaorang- Allah telahmemberi- sungguh
orang yang beriman kan karunia

159. Dari lbnu'Abbas berkata, "Setelah turun ayat,'...dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu.....'(Ali 'lm16n: 159).
Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya tidak membutuhkannya,
namun musyawarah itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai rahmat untuk umatku. Maka barang-
siapa di antara mereka yang bermusyawarah, dia tidak akan kehilangan petunjuk. Dan barang-
siapa yang meninggalkan musyawarah, dia tidak akan terlepas dari kekeliruan." (HR lbnu Adiy
dan al-Baihaqi dalam asy-Syu'ab dengan sanad yang jayyid).
161. DariAdiy bin Amirah al-Kindiy berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Wahai manusia, barangsiapa dari
kalian yang bekerja untuk kami dalam suatu pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan dari kamijarum
atau lebih kecil daripada itu, maka dia telah berkhianat,"' Dan dalam lafallain, "Sesungguhnya ia
adalah gululyang akan dipikulnya pada hari Kiamat." (HR Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad).

160. Urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti: urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain.
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166, Dan apa yang menimpa kamu ketika
terjadi pertemuan (pertempuran) antara dua
pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan
agarAllah menguji siapa orang (yang benar-
benar) beriman,

167.dan untuk menguji orang-orang yang
munafik, kepada mereka dikatakan, "Mari-
lah berperang dijalan Allah atau pertahan-
kanlah (dirimu)." Mereka berkata, "Sekira-
nya kami mengetahui(bagaimana cara) ber-
perang, tentulah kami mengikuti kamu.'161
Mereka pada hari itu lebih dekat kepada ke-
kafiran daripada keimanan. Mereka mengata-
kan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai
dengan isi hatinya. Dan Allah lebih menge-
tahui apa yang mereka sembunyikan.

168. (Mereka itu adalah) orang-orang yang
berkata kepada saudara-saudaranya dan
mereka tidak turut pergi berperang, "Sekira-
nya mereka mengikuti kita, tentulah mereka
tidak terbunuh." Katakanlah, "Cegahlah ke-
matian itu dari dirimu, jika kamu orang yang
benar."

Pahala Orang-Orang yang Mati Syahid
169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira
bahwa orang-orang yang gugur dijalan Allah
itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di
sisi Tuhannya mendapat rezeki,162

1 70. mereka bergembira dengan karunia
yang diberikan Allah kepadanya, dan ber-
girang hati terhadap orang yang masih
tinggal di belakang yang belum menyusul
mereka,l63 bahwa tidak ada rasa takut pada
mereka dan mereka tidak bersedih hati.

171. Mereka bergirang hati dengan nikmat
dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah
tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang
yang beriman,

172. (yaitu) orang-orang yang menaati (pe-
rintah) Allah dan Rasul setelah mereka
mendapat luka (dalam Perang Uhud).
Orang-orang yang berbuat kebajikan dan
bertakwa di antara mereka mendapat pahala
yang besar.

173. (Yaitu) orang-orang (yang menaati
Allah dan Rasul) yang ketika ada orang
orang mengatakan kepadanya, "Orang-
orang (Quraisy) telah mengumpulkan
pasukan untuk menyerang kamu, karena
itu takutlah kepada mereka,"ternyata (ucap-
an)itu menambah (kuat) iman mereka dan
mereka menjawab, "Cukuplah Allah (men-
jadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-
baik pelindung."
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171.Dari Sahal bin Hunaif bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang memohon
mati syahid dengan jujur, maka Allah SWT akan menempatkannya pada kedudukan para
syuhada'walaupun mati di atas kasur." (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, dan
Ahmad)
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{61. Ucapan ini ditujukan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya sebagai ejekan, karena mereka memandang Nabi tidak tahu strategi berperang, sebab
dia melakukan peperangan ketika jumlah kaum muslimin sedikit. Ucapan ini dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan yang ditujukan kepada diri
orang munafik sendiri.
162. Hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini. Mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di sisi Allah. Dan hanya Allah sajalah yang
rnengetahui bagaimana keadaan hidup di alam lain itu.
163. Teman{emannya yang masih hidup dan tetap berjihad dijalan Allah,
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Attan berimanlah kehendaki siapa rasul-Nya memilih yang gaib
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:ii orntio"r 11701 yansbesar pahara mak?baoi g3*?il: kamuberiman danjika H,f;;: ii,V '; +Vu lir iij\ q Jr'fr" q5\ '"61a

:i Oait ialkeki- darikarunia- Allah yangdiberikan denganapa (mereka) orang-orang mengira ikiran Nya liepaida mereka {harta) kikir yang
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kiamat padahari dengan- apayangmere- akandikalung- Oag! buruk ialkeki- bahkan/ 6a9i

' ni, kabakhilkan kan mereka kiran namun mereka
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.i fleOt Maha kamu dengan/ter- dan Allah dan bumi langit segala dan kepunya- i
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dan karunia (yang besar) dari Allah, me-
reka tidak ditimpa suatu bencana dan me-
reka mengikuti keridaan Allah. Allah mem-
punyai karunia yang besar.

175. Sesungguhnya mereka hanyalah se-
tan yang menakut-nakuti (kamu) dengan
teman{eman setianya, karena itu jangan-
lah kamu takut kepada mereka, tetapi takut-
lah kepada-Ku, jika kamu orang-orang ber-
iman.

Ayat-Ayat Untuk Menenteramkan Hati
Nabi Muhammad saw.
176. Dan janganlah engkau (Muhammad)
dirisaukan oleh orang-orang yang dengan
mudah kembali menjadi kafir',164 sesung-
guhnya sedikitpun mereka tidak merugikan
Allah" Allah iidak akan memberi bagian
(pahala) kepada mereka di akhirat, dan
mereka akan mendapatazab yang besar.

1 77. Sesungguhnya orang-orang yang
membeli kekafiran dengan iman, sedikit
pun tidak merugikan Allah; dan mereka
akan mendapalazab yang pedih.

178. Dan jangan sekali-kali orang-orang
kafir itu mengira bahwa tenggang waktu
yang Kami berikan kepada mereka165 lebih
baik baginya. Sesungguhnya tenggang
waktu yang Kami berikan kepada mereka
hanyalah agar dosa mereka semakin ber-
tambah; dan mereka akan mendapal azab
yang menghinakan.

179. Allah tidak akan membiarkan orang-
orang yang beriman sebagaimana dalam
keadaan kamu sekarang ini,166 sehingga
Dia membedakan yang buruk dari yang
baik. Allah tidak akan memperlihatkan ke-
padamu hal-halyang gaib, tetapi Allah me-
milih siapa yang Dia kehendaki di antara
rasul-rasul-Nya.167 Karena itu, berimanlah
kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Jika
kamu beriman dan bertakwa, maka kamu
akan mendapat pahala yang besar.

Kebakhilan dan Dusta Serta Balasannya
180. Dan jangan sekali-kali orang-orang
yang kikir dengan apa yang diberikan Allah
kepada mereka dari karunia-Nya, mengira
bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal
(kiki$ itu buruk bagi mereka. Apa (harta)
yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan
(di lehernya) pada hari Kiamat. MilikAllah-
lah warisan (apa yang ada) di langit dan di
bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang
kamu kerjakan.

.t--jl'+.-:,'-r'.-,',r''!'.,. t,,.t'{ al'I!uil|{ ,, .:,,:- ',,.:', i,',',:;:: 
,,:-:':

180. Dari Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa yang dianugerahkan
oleh Allah SWT harta benda, namun dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan
dijelmakan baginya menjadi ularyang memiliki dua lidah yang berbisa, ia dikalungkan kepadanya
pada hari kiamat dan ia menerkam dengan kedua sisi mulutnya, seraya berkata kepadanya,
'Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu." Kemudian Rasulullah saw. membaca ayat
ini, 'Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada
mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka,...'(Ali 'lmran: 180) (HR
al-Bukhari)

164, Orang-orang kafir Mekah atau orang-orang munafik yang selalu merongrong agama lslam.
165. Dengan memperpanjang umur mereka dan membiarkan mereka berbuatdosa sesuka hatinya.
166. Keadaan kaum muslimin bercampur baur dengan kaum munafikin.
162- Di antara rasul-rasu1, Nabi Muhammad saw. dipilih oleh Allah dengan memberikan keistimewaan kepadanya berupa pengetahuan untuk menanggapi
isi hai; manusia, sehingga dia dapat menentukan siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa pula yang munafik atau kafir'



j yang kaya

ffi
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sesungguh- (mereka) orang-orang perkataan Allah
nya Allah berkata yang

..fl.0---::--:-:---"- - ----f}\ +-!Afr
g1"_. {: J1_?--,
;;;r"srrr'-tt"n tetai r""d*gEr rer-
kataan orang-orang (Yahudi) yang mengata-
kan, "Sesungguhnya Allah itu miskin dan
kami kaya." Kami akan mencatat perkataan
mereka dan perbuatan mereka membunuh
nabi-nabi tanpa hak (alasan yang benar),
dan Kami akan mengatakan (kepada me-
reka), "Rasakanlah olehmu azab yang mem-
bakar!"

182. Demikian itu disebabkan oleh perbual
an tanganmu sendiri, dan sesungguhnya
Allah tidak menzalimi hamba-hamba-Nya.

183. (Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang
mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah
memerintahkan kepada kami, agar kami
tidak beriman kepada seorang rasul, se-
belum dia mendatangkan kepada kami
kurban yang dimakan api." Katakanlah
(Muhammad), "Sungguh, beberapa orang
rasul sebelumku telah datang kepadamu,
(dengan) membawa bukti-bukti yang nyata
dan membawa apa yang kamu sebutkan,
tetapi mengapa kamu membunuhnya jika
kamu orang-orang yang benar."

184. Maka jika mereka mendustakan eng-
kau (Muhammad), maka (ketahuilah) rasul-
rasulsebelum engkau pun telah didustakan
(pula), mereka membawa mukjizat-muk-
jizatyang nyata, Zubur 168 dan Kitab yang
memberi penjelasan yang sempurna.l6s

185. Setiap yang bernyawa akan merasa-
kan mati. Dan hanya pada hari Kiamat saja-
lah diberikan dengan sempurna balasan-
mu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh,
dia memperoleh kemenangan Kehidupan
dunia hanyalah kesenangan yang memper-
daya.

186. Kamu pasti akan diuji dengan harta-
mu dan dirimu. Dan pasti kamu akan men-
dengar banyak hal yang sangat menyakit-
kan hati dari orang-orang yang diberi Kitab
sebelum kamu dan dariorang-orang musyrik.
Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka
sesungguhnya yang demikian itu termasuk
urusan yang (patut) diutamakan.

mendengar
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dan mereka apa yang me- akan Kamimembunuh reka katakan catat"&;: uh q ,-,{! ffi s-}ir 4\:i 6'i
tangan- didahulukan/ dengan apal demikian (181) yang

tangan kalian diperbuat disebabkan itu membakar
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keteranganyangnyata datang kamu didustakan guhnya kan kamu jika

'+A\ i;;:t ,r^, k ffi *.iit ?E i6 ]h,Smati akan merasakan jiwa tiap-tiap (184) t%n^T:[?T'- dan kitab danZabur
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iadijauhkan makasiapa kiamat padahari pahalakalian akandisem- dansesungguh-.:saja purnakan nya hanyalah '.
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dunia dan tidaklah ia maka surga dan ia di- dari nerJka ikehidupan beruntung sungguh masukkan :
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dengan harta-
harta kalian

4q\
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sungguh kamu
akan diuji
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(185) tipuan/mem- kesenangan kecuali j
perdayakan

(mereka) dari orang-orang dan sungguh kamudiberi yang akan mendengar

yang gangguan/me- (mereka)memper
banyak nyakitkan hati sekutukan

45,cs
dan dari orang-

orang yang
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dari sebelum

kalian
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(186) urusan dari/lermasuk demikian itu maka dan kamu kamu bersabar danjika
patutdi utamakan sesungguhnya bertakwa

f Al Oa nU, Hrru run ." O"n*" Rasulullah saw. bersabda, "sesungguhnya tempat
pecutan di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bacalah bila kalian penasaran,
'Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia mem-
peroleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.' (Ali
'lmrdn: 185) (HR at-Tirmizi dan al-Hakim dan keduanya menyatakannya gahih)

ffi '$v 4ie 5[', Lg

168- Zubur ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw' yang isinya rnengandung
hikmah-hikmah.
169. Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berisi hukum syariat sepertiTaurat, lnjil, dan Zabur.



187.Dan (ingatlah), ketika Allah meng-
ambiljanji dari orang-orang yang telah di-
beri Kitab (yaitu), "Hendaklah kamu benar-
benar menerangkannya (isi Kitab itu) ke-
pada manusia, dan janganlah kamu me-
nyembunyikaflflya,"tzo lalu mereka melem-
parkan (janji itu) ke belakang punggung
mereka dan menjualnya dengan harga
murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang
mereka lakukan.

188. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa
orang yang gembira dengan apa yang telah
mereka kerjakan dan mereka suka dipuji
atas perbuatan yang tidak mereka lakukan,
jangan sekali-kali kamu mengira bahwa
mereka akan lolos dari azab. Mereka akan
mendapat azab yang pedih.

189. Dan milikAllah-lah kerajaan langitdan
bumi; dan Allah Mahakuasa atas segala
sesuatu.

Faedah Selalu lngat kepada Allah
dan Merenungkan Ciptaan-Nya
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit
dan bumi, dan pergantian malam dan siang
terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi
orang yang berakal,

191. (yaitu) orang-orang yang mengingat
Allah sambil berdiri, duduk atau dalam ke-
adaan berbaring, dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit dan bumi (se-
raya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah
Engkau menciptakan semua ini sia-sia;
Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari
azab neraka.

1 92. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang
yang Engkau masukkan ke dalam neraka,
maka sungguh, Engkau telah menghina-
kannya, dan tidak ada seorang penolong
pun bagi orang yang zalim.

193.Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami
mendengar orang yang menyeru kepada
iman, (yaitu), "Berimanlah kamu kepada
Tuhanmu," maka kami pun beriman. Ya
Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan
hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami,
dan matikanlah kami beserta orang orang
yang berbakti.

194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang
telah Engkgu janjikan kepada kami melalui
rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hina-
kan kami pada hari Kiamat. Sungguh,
Engkau tidak pernah mengingkari janji."

170. Di antara keterangan yang disembunyikan
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Engkauhi- maka neraka Engkau siapa-siapa sesungguh- yaTuhan
nakan dia sungguh masukkan nya Engkau kami
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190. Dari lbnu 'Abbas r.a. berkata, "Aku menginap di rumah bibiku Maimunah kemudian aku
berkata, 'Aku benar-benar ingin melihat shalat Rasulullah saw.. Kemudian bantal
digelar untuk Rasulullah saw. dan beliau pun tidur hingga setelah pertengahan malam,
atau sebelum pertengahan sedikit atau sesudahnya sedikit, Rasulullah saw. terjaga, lalu
mengusap wajahnya dari rasa kantuk dengan tangannya. Kemudian Rasulullah saw.
membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Ali 'lmran hingga tamat." (HR al-Bukhari dan
Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa'i)

itu ialah tentang kedatangan Nabi Muhammad saw..



:-.::*'1;:5.:Lit-:-t-,91i;;0€i'iu-n:::t f ,f titJ l lruJ,i t ;-:.=;,.:;-:,r. !.Eo=.=.F.i;*oo,:=-!*,.s:-:
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, i & yi t* US ,J :*-; 4 lr;:,s '
dan dr antara orang-orang amall (AKu) tidak me- sesunggun- Tuhan bagi maka memper- 'i,: kalran yang beramal pekerjaan nyia-nyiaksn nya Aku mereka mereka kenankah ::

:'il ,;-r,', tt;\3 A56 6b ,& 'JJt tt l:
- dan.mereka (mereka) maka orang- darisebagian sebagian atau laki-laki ri-s" diusir berhijrah orang yang yang lain kaliin perempuan' f,t\ \i,35 ,36,; Wu, f,js €tV:q ":::l' sungguh akan dan mereka oan mereka oi jaran Allah dan mereka dari rumah/kam-

Aku hapus dibunuh membunuh disakiii pung halamannya ;Gu G.4 tV '&"fts €.q 'i;r -
1].;; darioawannya yangmengalir surga . dansungguhakan kesalahan-ke- oar'ir"r"tu i'*f,,, Aku masukkan mereka salahan mereka :..E"
. r;&a ,/i,, t .) (/, u) .- !;, ,.,.i. (./,/- L:;- 

',1-,- tb:Jl -,:r* L4 .-t's ,ji, *U [lj j$il :'
-;J. (tgs) pahala sebaik-bajk di sisi-Nya danAllah Allah darisisi pahala sungai-sungai i,t1i:i., t:*:"3=t Lc: i1t tfi\e u:r{ tj\ & gi}x.\ 

.
_il,l "u"ff,fl, 

kesenans- (1e6) ,iJggi?,T, (Tif;f') o'ulr%;;unn oniif,h?l]l, j?:ilii,:FJsi,!,1, 
i:S'

-: ,"i6-, . .r,,rrnl J-dr ,* -'.fg irll\ *+t "# 'r$Y '*
' lmereka) orang-orang akal (97) tempat danseburuk- iahannam tempattinq- kemudian ]*:
. bertakwa yang tetapi tinggat buruk gat inerekZ ;A etL :w-tr UJU I LV "p ;A,;o. dr dalam- mereka sungai- dari bawah- mengalir surga bagi iunan :r_: nva KeKal sungat nya mereka mereka 1,!-i!

A tYS i11" )Vy T .u+r ,.-'-\1J ,ir i+"e # r.,-:. ]" dari dan se- ( 198) bagi orang-orang lebih baik Aliah dan apa Allah dafl sisi (sebaqar) :i- sunggufrnya yang berbuat baik yang di sisi anuqe-rah _.

:t-8":- --*-*-------=-:*+'i:- ..-!s-:-:ir: 3. AIi'lmran . ," ; 77

'195. Maka Tuhan mereka memperkenan-
kan permohonannya (dengan berfirman),
"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan
amal orang yang beramal di antara kamu,
baik laki-laki ntaupun perempuan, (karena)
sebagian kamu adalah (keturunan)dari se-
bagian yang lain.171 Maka orang yang ber-
hijrah, yang diusir dari kampung halaman-
nya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang ber-
perang dan yang terbunuh, pasti akan Aku
hapus kesalahan mereka dan pasti Aku
masukkan mereka ke dalam surga-surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
sebagai pahala dari Allah. Dan di sisiAllah
ada pahala yang baik."

Kesenangan Sementara Bagr
Orang-Orang Kafii" dan Kebahagiaan
A,badi Bagi OranE-Crang l\lukmin
'l 96"Jangan sekali-kali kamu terpedaya
oleh kegiatan orang-orang kafir (yang ber-
gerak) di seluruh negeri.

'197. llu hanyalah kesenangan sementara,
kemudian tempat kembali mereka ialah
neraka Jahanam. (Jahanam) itu seburuk-
buruk tempat tinggal.

'i S$. Tetapi orang-orang yang bertakwa ke-
pada Tuhannya, mereka akan mendapat
surga-surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di
sisi Allah lebih baik bagiorang-orang yang
berbakti.

199. Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab
ada yang beriman kepada Allah, dan kepada
apa yang diturunkan kepada kamu, dan
yang diturunkan kepada mereka, karena
mereka berendah hati kepada Allah, dan
mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat
Allah dengan harga murah. Mereka mem-
peroleh pahala di sisi Tuhannya Sungguh,
Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

200. Wahai orang-orang yang beriman!
Bersabarlah kamu dan kuatkanlah ke-
sabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di
perbatasan negerimu) dan bertakwalah ke-
pada Allah agar kamu beruntung.

yorrvurrrrr drlugelarl lri:3..,'j:. - i/::#' u; Klt i i:\1', *,., )nr| ",3 -,rJ.<-ir iii I-_t 1 v/J6 e. -t-. -e; ";dan apa kepada dan apa yang kepada 1ia) beriman ada orang ahlj kitab T:kalian diturunkan- Allah
*'.1; / !! ' t .:.+:

harga Allah dengan mereka lidak me- hepada mereha khusyu iepada yanq" ayat-ayai nukar/membeli Allah ttunduk) 
' mdreka ditJrun-kan 1:

i -/ d. -' /'. -t"i ,,i ,1,- t E4A\Ot 'r-t.' 'ti "Cr.\ "r1 3)et )/.f-t ::
. sesungguhnya Tuhan di srsi paha.la bag; mereka mereka itu sedikit .'> Allah mereka mereka

I - I -',#, rj^1r Ai!\ rdi[ $]r +r43 U, t:.
a't bersabatr (mereka) orang-orang wahai (199) perhitungan am-tcepat lyj-

.;!,,t tan tatian beriman yang :i;;jL tt I,i4 -2i.< ... ,4ir. o,4 t// r jr,z/ -.': "h 'N-j lc'rr b]i\J V,!s-Y \s:9s ',
. (200) , lkalian; supaya Ailah dan bertakwa- dan waspadarah dan tingkatkan :". beruniung kalian lah kamu kesabiranmu J3*."1 -- ii*;i-:I!'*:;; ;:;-.nE Ii.E-*

, AI-Lfaffi| 
.

?$$. Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Maukah aku
beritahukan kepada kalian amalan yang dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat?
Menyempurnakan wudhu walaupun merasa berat, memperbanyak langkah ke masjid dan
menunggu shalat setelah shalat. ltulah ikatan bagi kalian, ltulah ikatan bagi kalian" ltulah
ikatan bagi kalian." (HR Muslim, at-Tirmizi, Ahmad, dan an-Nasa'i)

: ' I Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-lakidan perempuan.
Kedua-duanya sama-sama manusia, tidak ada kelebrhan yang satu dari yang lain tentang pentlaian rman dan amalnya.
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&.,"{ 6 '64 i.tv 63 'Fta ,s+r {s: tfii '1"\rl 
q,i I-{ dari dan Dia satu/ iari diri Dia mencipta- yang lkepada) bertakwa- manusia wahai 

^.5 puiinyu me*iptakan "eor"ng kan kalian Tuhanmu lah :,'

$i; ti6 .edr '.i;r ,Fv >i;s 6 *6 c, d' 6t ,=;€) kalian saling yang Ailah dan betr dan banyak laki-laki dari dan Dia kem- istrinva/ : "

* meminta " tii*lrun perempuan - keduanya bang-biakkan jodohhya --:
f]s; 'itq j4' 65 ffi u']; 'W 'og 

^\tt \g;'s f, ;=
*l n"rtu-n"rtu anak-anak danberi- (1) penjagadan atas/pada adalah sesungguh- danhubung- dengan- :+:-
{d "?,Jr"fi""'" - Vjt- - [anf jn ' pehg"awas kalian Dia nya Allah an keluarga nya :ii ,i\ "F-rA-t, eE rliUl; $rU "$r 6:"ft7i i'
;i ses^ungguh- padarhilta harta-harta dan jang.an denganjiang yang buruk ,ii;lTt"il'fj, ;,J= nya-i-a kalian mereka kamu makan baik
':.i \EG ;$re \Ei 'ii 'e 'r; ffi qt v; 'l( ::
"- - 

^in" ori*uJrnriuo katian bertaku bahwa kalian takut dan jika 12) besar dosa adalah I
b d*i"ii"n Jiir,*-r"ir vitit adil tidak ia "-'

+ ;;." ");"-";: 
- )" u.,.2,- . ,.1, \,.- rzt,,. -)2. 

:;* v*r Yr 'p 'ry '€; s,Xt ;t ilt:. {J 4\tG :'
iTtamuber-barrwakalianmakaiikadandanduadariperem-'bagiapayang."", ' Ei;;ii ri,j;i.: i;ii;i - "' - empat tisa puan-pbrempuan kalian baiki senansi 'r; \j,)i ffi ij;" {1 ii 6}! &r:i 3K!6\ "t(; i'* .lan ,si kamu ber- bahwa lebih demikian tangan kanan- atau apa yang maka.satu :,
!i OeriXantan buat aniaya tidak dekat itu mu/budakmu kamu mlllkl sala Fr

:i.t,2, ,t,.,.p,: o3'.r \-.n ;, tGG & t;,b'b\) T'"r4en :'at it=
-[ . mat<a makan- sendirian/ daripadanya dari Sesuatu bagi/kepada maka jika me- ikhlasi maskawin perempuan- :"

-i'''tii;* .iiiiiiil;iti lmisri*iii (ieoagian) "kalidn reka6aikhati wajib mereka perempuan .:

:X K x^ 'ft ;l #r; {i;,r 6s:i; i} u:; 6 i=
;; baoi Allah meniadikan yang harta orang-orang danjangan (4) cukup d9n99n :
ii kaliSn kalian bodoh l(amu seranKan puds

t ,hr, ffi c,r\. 1i A ,i3; JJls w ilj:r' Y\4 i::
"*i danoeriksa/ (5) vanqbaik perkataan kepada berkatalah pakaian didalam- mereka pemeliharaan ''L
Y dlitan - mereka halian mereka nya oelanja :

"it ,j5;6 \3;';3 'i# "F) uY "c4' ';x riJ E .rq\ i=
F-.ii makaserah- cerdas dari/diantara kalianang- maka nikah/ merekasampai/ jika sehingga anak anak "4

.€:ii -tJntaf,- mereka gap/melihat jika kawin cukup umur yatrm ,l$(* E -,"'.,- c/,/ . ;
e*n 'r( 6t =rtK';, 6,+'t 6vy GtKu"ts 'ArA 'r;)\ 'j,
Yo=-1 "o-",rn 

-or" bahwamereka danter- lebihdari danjangankalian hirta-h,artu k"i,99 .::"
f-"il '"il"" siadi"iaja n"jlto""iiri sJ#-s;sa baias memikannya mereka mereka ii:i'jq 6v +t ;u 'SW (n6 t( 6, :'-'6-':;v W :'

#,. ^in, J.nI"n o"iil maka boteh fakir/ adalah dan maka hendaklah kayal :;.41
E: "plif, :";b";Ji'.y; il me*ixin mlskin ia siapa saia ia menahan diri mampu :':€

li ffi e; r,! A W v."i(' '&Vi 'r\t "F, 
fl

.:torpengawas/mem-denqan/danatasmakaadakanharta-hartakepadakallanme-{1!i. '-' pirnySipernitung"n pidi-Aiiin cukuptah mereha saksi-saksi mereka mereka nyerahkan . o"
' ::4
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Dengan nama Allah Yang Maha
Pengasih, Maha PenYaYang.
HUKUM KELUARGA
Kewajiban Para Washi terhadap Asuhannya
dan Kewajiban Para Wali terhadap Orang
yang Dibawah PerwaliannYa
1. Wahai manusia! Beriakwalah kepada Tuhan-
mu yang telah menciptakan kamu dari diri
yang satu (Adam), dan (Allah)menciptakan
pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari
keduanya Allah memperkembangbiakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak. Ber-
takwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya
kamu saling meminta,172 dan (peliharalah)
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim
(yang sudah dewasa) harta mereka, jangan-
lah kamu menukar yang baik dengan yang
buruk, dan janganlah kamu makan harta me-
reka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan
menukar dan memakan) itu adalah dosa yang
besar.
3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu
berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yatim (bilamana kamu menikahinya), maka
nikahilah perempuan (lain) yang kamu se-
nangi: dua, tiga atau empat. Tetapijika kam_u
khawatir tidak akan mampu berlaku adil,173
maka (nikahilah) seorang saja,17a atau hamba
sahaya perempuan yang kamu miliki.175 Yang
demikian itu lebih dekat agar kamu tidak ber-
buat zalim.
4. Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada
perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pem-
berian yang penuh kerelaan.176 Kemudian, jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian
dari (maskawin)itu dengan senang hati, maka
terimalah dan nikmatilah pemberian itu de-
ngan senang hati.
5. Danjanganlah kamu serahkan kepada orang
yang belum sempurna akalnya,1ll harta (me-
reka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan'
B6rilah mereka belanja dan pakaian (dari
hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada me-
reka perkataan yang baik.
6. Dan ujilah178 anak-anak yatim itu sampai
mereka cukup umur untuk menikah. Kemu-
dian jika menurut pendapatmu mereka telah
cerdas (pandai memelihara harta), maka serah-
kanlah kepada mereka hartanya. Dan jangan-
lah kamu memakannya (harta anakyatim) me-
lebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu)
tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum
mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pe-
melihara itu)mampu, maka hendaklah dia me-
nahan diri (dari memakan harta anak yatim
itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah
dia makan harta itu menurut cara yang patut.
Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta
itu kepada mereka, maka hendaklah kamu ada-
kan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai
pengawas"

6. Dari lbnu Amru r.a. berkata bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah saw' dengan ber-
kata, "Aku tidak mempunyai harta, namun aku memiliki anak yatim." Rasulullah saw. bersabda,
,,Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebihan, mubadzir, menumpuk harta benda (untuk
diri sendiri), dan tidak puladengan maksud menjaga hartamu atau menebus hartamu dengan
hartanya (anakyatim)." (HRAbu Dawud, an-Nasa'i, Ahmad, dan lbnu Majah)

1?2. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau meminta kepada orang lain mereka rnengucapkan nama Allah sepertiAs'a/uka

bitldh artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah' ..^^^ L^F^ir^+ r^hi.i-h ,
123. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil datam memenuni tloutuhrn istri seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah'

174. lslam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun'ayat ini poligami suoarrioa, dan pernah puli dijllankan oleh para nabi sebelum

Nabi Muhammad saw.. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja'
175. ttamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ini pada saat sekarang sudah tidak ada.
126. pemberian itu iaran masr<Jiil';;.g ;;; k"""ilnyu oit"t"pt 

"n 
rtas persetujuan k"ora plir"r., karena pemberian itu.harus dilakukan dengan ikhlas'

,l?7, orang yang belum sempurna akalnya ialah anat< yatim yj-ng betum'batig (dewasa) atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya 
.

17g. Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keJgariaan, usaha-'usaha mereka, kehklan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak ltu dapatdipercayai

fIFL€-F E?-ry-'::---::..^-$=\



Pokok-Pokok Hukum Warisan
7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan kedua orang tua dan kerabat-
nya, dan bagi perempuan ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan kedua orang
tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan.

8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir
beberapa kerabat,lTe anak-anak yatim dan
orang-orang miskin, maka berilah mereka
dari harta itu180 (sekedarnya)dan ucapkan-
lah kepada mereka perkataan yang baik.

9. Dan hendaklah takut (kepada Allah)
orang-orang yang sekiranya mereka me-
ninggalkan keturunan yang lemah di be-
lakang mereka yang mereka khawatir ter-
hadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu,
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah,
dan hendaklah mereka berbicara dengan
tutur kata yang benar.

10. Sesungguhnya orang-orang yang me-
makan harta anak yatim secara zalim, se-
benarnya mereka itu menelan api dalam
perutnya dan mereka akan masuk ke da-
lam api yang menyala-nyala (neraka).

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) ke-
padamu tentang (pembagian warisan untuk)
anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak
laki-laki sama dengan bagian dua orang
anak perempuan.181 Dan jika anak itu se-
muanya perempuan yang jumlahnya lebih
dari dua, maka bagian mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak
perempuan) itu seorang saja, maka dia mem-
peroleh setengah (harta yang ditinggalkan).
Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-
masing seperenam dari harta yang diting-
galkan, jikadia (yang meninggal) mempunyai
anak. Jlka dia (yang meninggal)tidak mem-
punyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mem-
punyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapai seperenam. (Pembagian-pem-
bagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi)
wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah
dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
siapa di antara mereka yang lebih banyak
manfaatnya bagimu. lni adalah ketetapan
Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana.

s.qN€
1 X"; {:g: "i!f'tr, g\-nfrrt 'ili v 3'j J6;u .F
,,1 bagian dan bagi dan kerabat kedua meninggalkan/ dari apa baqian Uaqi oranq T*cJ orang wanita mereka orang tua peninggatan (hartb) - ta-ti_tat<i- {3

d q*; "Ks, r, 'S q a{i.i6 s\ufr ':)} s" {
;3 bagian atau dari sedikit dari apa dan kerabat kedua meninooalkan/ dari aoa .i J

A banyak padanya (harta) mereka orang tua peninig-galan thartal j*

F iq\5 u.grgs 'a:-uit ;; G6 ffi' 'art;:i:f,
F: 

o"nil?'f;"n"n pembasianitu hadir danapabila (7) m:l"Fi:i';{i 6:jJ se A ,Jj,; ;, #fi,u te66 T
l* yang baik/ perkataan kepada dan kata- dari padanya/ maka berilah dan oranq-orano J"f patut mereka kaniah harta mereka rezeki mis[in YF,.. .. ' 4/ eti (it\'-e '*-)', -*SU ,Kj 3) 6j, ,j*;; # {tj .yanq keturunan/ dari belakang mereka me- seandainya orang-orang dan hendak- (g) Sgl teman anak-anak mereka ninggalkan yang lah takut ,4b

g # \"",+a <Ji, 66is ar 6t'4 ""eE ri6 $t rgt yang benar perkataan dan hendaklah me- (kepada) maka atas mereka mereka F@ reka mengatakan Allah bertakwalah khawatir F;

il . t^ji + t;gU rliy aS ;t1Jr Jta tse'*u" tj\ l,L l'
E!,' oatam mereka sesungguh- (secara) anakyatim harta (mereka) orang-oranq sesungqrn- €ii memakan nya/hanyalah zalim memakair yZng - ny"J J"
$. ir K*i ffi '96 5:it;+S \t ,*r,j:, #
"+- Allah mewasiatkan frol n"r"nuyung danmerekaakan api f"irrr-"r"n, . }*y kepadamu menyala-nyala masuk , 

ttj

= 'i1.t K "r\) |j3K, -tt 3, tilt ersi\-j'*F.i perempuan adalah makajika dua anak bagian seperti bagi (anak) dalam/untuk iiH
"€: mereka perempuan Teiaki anii-anitmu i,i?*ji rr'i( lz t/ ,zt//-,2 az,z,,z .22) 1t1/ ,//' .., 'W
,l L*-\i ;r+b J(lYu "{jG & 'eit q*:t E;t l_
=7 , maka seorang danjika apalhartayang duapertiga makabagi duaorang oi"ius .$i:i bagrnya adalah ia ditinggalkan mereka perempuain *

T .:l '!i \t 3Ar W )r5 ,yr. *:Jtj '.La' V
:* jika dariapa/ seperenam dari seorang bagimasing- danuniut separuh AY trnggalkan harta keduanya masing - dua ibu-bapak Y'i u^.ri .A , e, / a. ,$ 3-11r {;ts i\;) '4JJ 5S (i K i"or9'K3 4 5f +
if seper makabagi ibu-bapak- dan anak baginya adalah makajika anak baginya iu .H
EF trga rbunya nya mewarisinya laki-laki ia tidak laki-laki adatah l;'"-g ) -z / ,/- atj.. .A/ q,, Y'$ ,s;- *) )-lb iAt )t\i \*y 4 't*'rl 1,
1 ia berwasiat dari seperenam maka baqi saudara- baoinva maka iika .J;
"3 

wasjatkan sesudah ibunya- saudara adalah ia 'a
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10. Dari Abu Hu rairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Ada empat hak Allah
SWT untuk tidak memasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan kepada mereka ke-
nikmatannya: pemabuk yang gemar minum khamar, pemakan riba, pemakan harta benda
anak yatim tanpa hak, dan pendurhaka kedua orang tuanya."' (HR al-Baihaqi dalam kitab
Syuabullman)

179. Kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan.
180. Pemberian sekadarnya tidaI boleh lebih dari sepertiga harta warisan.
181' Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perernpuan, seperti kewajiban membayar maskawin
dan memberi nalkah llihatAn-Nisa'[4] :34).



12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah
seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh
istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai
anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mem-
punyai anak, maka kamu mendapat seper-
empat dari harta yang ditinggalkannya se-
telah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat
atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para
istri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka
para istri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan (setelah di-
penuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan
setelah dibayar) utang-utangmu. Jika sese-
orang meninggal, baik laki-laki maupun pe-
rempuan yang tidak meninggalkan ayah dan
tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu) atau se-
orang saudara perempuan (seibu), maka
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta.Tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, maka
mereka bersama-sama dalam bagian yang
sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utang-
nya dengan tidak menyusahkan (kepada
ahli waris).182 Demikianlah ketentuan Allah.
Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

13. ltulah batas-batas (hukum) Allah. Ba-
rangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-
Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam
surga-surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.
Dan itulah kemenangan yang agung.

14. Dan barangsiapa mendurhakai Allah
dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas
hukum-Nya, niscaya Allah memasukkan-
nya ke dalam api neraka, dia kekal didalam-
nya dan dia akan mendapat azab yang
menghinakan.
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12.Dari Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya seseorang bisa jadi telah beramal seperti amal ahli
kebaikan selama 70 tahun, namun ketika dia berwasiat, dia melakukan kezaliman dalam wasiatnya sehingga dia menutup hidupnya
dengan seburuk-buruknya amal, maka dia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang bisa jadi telah beramal seperti amal ahli
keburukan selama 70 tahun, namun ketika dia berwasiat, dia berlaku adil dalam wasiatnya sehingga dia menutup hidupnya dengan
sebaik-baiknya amal, maka dia pun masuk surga.' kemudian Abu Hurairah r.a. berkata, "Bacalah firman Allah SWT bila kalian
masih penasaran, 'ltulah batas-batas (hukum)Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke
dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan
barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam
api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatazab yang menghinakan.' (an-Nisa':13-14) (HR Abu Dawud, at-Tirmizi dan
menyatakannya hasan, Ahmad dan lbnu Majah).

182. Menyusahkan kepada ahli waris ialah tindakan-tindakan seperti: (a) mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan; (b) berwasiat dengan
maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga jika ada niat mengurangi hak waris, tidak diperbolehkan.

')uro;;-
mendurhakai Allah
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'H4 45 WO'n??:T, empat (orang) atas mereka

Perbuatan-Perbuatan Keji dan Hukumnya
15. Dan para perempuan yang melakukan
perbuatan kejil83 di antara perempuan-
perempuan kamu, hendaklah terhadap me-
reka ada empat orang saksi di antara kamu
(yang menyaksikannya). Apabila mereka
telah memberi kesaksian, maka kurunglah
mereka (perempuan itu) dalam rumah sam-
pai mereka menemui ajalnya, atau sampai
Allah memberi jalan (yang lain) kepada-
nya.tto

16. Dan terhadap dua orang yang melaku-
kan perbuatan keji di antara kamu, maka
berilah hukuman kepada keduanya. Jika
keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka
biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha
Penerima tobat, Maha Penyayang.

17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah
itu hanya (pantas) bagi mereka yang melaku-
kan kejahatan karena tidak mengerti, kemu-
dian segera bertobat.Tobat mereka itulah
yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana.

18. Dan tobat itu tidaklah (diterima Allah) dari
mereka yang melakukan kejahatan hingga
apabila datang ajal kepada seseorang di
antara mereka, (barulah) dia mengatakan,
"Saya benar-benar bertobat sekarang."
Dan tidak (pula diterima tobat) dari orang-
orang yang meninggal sedang mereka di
dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah
Kami sediakan azab yang pedih.

Cara Bergaul dengan lstri
19. Wahai orang-orang yang beriman! Tidak
halal bagi kamu mewarisi perempuan de-
ngan jalan paksal85 dan janganlah kamu
menyusahkan mereka karena hendak me-
ngambil kembali sebagian dari apa yang
telah kamu berikan kepadanya, kecualiapa-
bila mereka melakukan perbuatan keji yang
nyata. Dan bergaullah dengan mereka me-
nurut cara yang patut. Jika kamu tidak me-
nyukai mereka, (maka bersabarlah) karena
boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu,
padahal Allah menjadikan kebaikan yang
banyak padanya.
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18, Dari lbnu 'Umar r.a. berkata, "dari Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima
tobat seorang hamba, selama rohnya belum ke tenggorokan (sakarat maut)." (HR al-
Hakim dan menyatakannya sahih, at-Tirmizi dan menyatakannya hasan, Ahmad dan lbnu
Majah).

183. Menurut sebagian besar mufasir ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homoseks,
dan yang sejenisnya. Menurut pendapat muslim dan Mujahid ialah musahaqah (lesbian).
184. Menurut sebagian besar mufasir jalan yang lain itu ialah dengan turunnya surah An-N[r (24): 2, tentang hukum dera.
185. Ayat ini tidak berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut sebagian adat Arab Jahiliah apabila seseorang
meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan
dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan menikah lagi.



20. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu
dengan istri yang lain, sedang kamu telah
memberikan kepada seorang diantara me-
reka harta yang banyak, maka janganlah
kamu mengambil kembali sedikit pun dari-
nya. Apakah kamu akan mengambilnya
kembali dengan jalan tuduhan yang dusta
dan dengan (menanggung) dosa yang
nyata?

21. Dan bagaimana kamu akan mengambil-
nya kembali, padahal kamu telah bergaul
satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan
mereka (istri-istrimu) telah mengambil per-
janjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari
kamu.

Beberapa Hukum Perkawinan

22. Dan janganlah kamu menikahi perem-
puan-perempuan yang telah dinikahi oleh
ayahmu, kecuali (kejadian pada masa)yang
telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat
keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-
buruk jalan (yang ditempuh).

23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-

ibumu, anak-anakmu yang perempuan,
saudara-saudaramu yang perempuan,
saudara-saudara ayahmu yang perem-
puan, saudara-saudara ibumu yang perem-
puan, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki, anak-anak pe-
rempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan, ibu-ibumu yang menyusui
kamu, saudara-saudara perempuanmu se-
susuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-
anak perempuan dari istrimu (anak tiri)
yang dalam pemeliharaanmul86 dari istri
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum campurdengan istrimu itu (dan sudah
kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
(menikahinya), (dan diharamkan bagimu)
istri-istri anak kandungmu (menantu), dan
(diharamkan) mengumpulkan (dalam per-
nikahan) dua perempuan yang bersau-
dara, kecuali yang telah terjadi pada masa
lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang.

Maha Maha adalah sesungguhnya apa/masa yang lalu/ kecualiPenyayang Pengampun Dia Allah lampau
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At-Hadts

23. Dari 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Susuan mengharamkan apa yang
diharamkan oleh sebab kelahiran." (HR al-Bukhari dan Muslim)

k
186, Maksud ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan,
cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan "anak-anak istrimu yang dalam
pemeliharaanmu", menurut sebagian besar ulama termasuk juga anak iiri yang tidak dalam pemeliharaannya.


