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24. Dan (diharamkan juga kamu menikahi)
perempuan yang bersuami, kecuali hamba
sahaya perempuan (tawanan perang) yang
kamu milikilsTsebagai ketetapan Allah atas
kamu.Dan dihalalkan bagimu selain (pe-
rempuan perempuan) yang demikian itulBB

jika kamu berusaha dengan hartamu untuk
menikahinya bukan untuk berzina. Maka
karena kenikmatan yang telah kamu dapal
kan dari mereka, berikanlah maskawinnya
kepada mereka sebagai suatu kewajiban.
Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara
kamu telah saling merelakannya, setelah
ditetapkan.lse Sungguh, Allah Maha Menge-
tahui, Mahabijaksana.

25. Dan barangsiapa di antara kamu tidak
mempunyai biaya untuk menikahi perem-
puan merdeka yang beriman, maka (dihalal-
kan menikahi perempuan) yang beriman
dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah
mengetahui keimananmu. Sebagian dari
kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-
sama keturunan Adam-Hawa), karena itu
nikahilah mereka dengan izin tuannya dan
berilah mereka maskawin yang pantas,
karena mereka adalah perempuan-perem-
puan yang memelihara diri, bukan pezina
dan bukan (pula) perempuan yang meng-
ambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apa-
bila mereka telah berumah tangga (ber-
suami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina),

maka (hukuman) bagi mereka setengah
dari apa (hukuman) perempuan-perempuan
merdeka (yang bersuami). (Kebolehan me-
nikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi
orang-orang yang takut terhadap kesulitan
dalam menjaga diri (dari perbuatan zina).
Tetapijika kamu bersabar, itu lebih baik bagi-
mu" Allah Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

26. Allah hendak menerangkan (syariat-
Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan-
jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu
(para nabi dan orang-orang saleh) dan Dia
menerima tobatmu. Allah Maha Menge-
tahui, Mahabijaksana.
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24. Sabrah al-Juhani berkata, "Aku melihat Rasulullah saw. berdiri di antara Hajar Aswad
dengan pintu Ka'bah, sedang bersabda, 'Wahai manusia, sesungguhnya aku dulu telah
mengizinkan kalian untuk menikah mut'ah wanita, dan sesungguhnya Allah SWT telah
mengharamkan hal itu hingga hari Kiamat. Maka barangsiapa yang ada padanya sesuatu
(ikatan nikah mut'ah) dari wanita-wanita tersebut, maka hendaklah dia melepaskannya.
Dan janganlah kalian mengambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian berikan kepada
mereka."'(HR Muslim, Ahmad, dan lbnu AbiSyaibah)

187. Perempuan-perempuan yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya. Penjelasan selanjutnya lihat An-Nisa' (4): 3.
188. Selain dari perempuan yang tersebut dalam An-Nisa' (4): 23.
189. Menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.



27. Dan Allah hendak menerima tobatmu,
sedang orang-orang yang mengikuti ke-
inginannya menghendaki agar kamu ber-
paling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).

28. Allah hendak memberikan keringanan
kepadamu,le0 karena manusia diciptakan
(bersifat) lemah.

lslam Melindungi Hak Milik Laki-Laki
dan Perempuan
29. Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu saling memakan harta se-
samamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

kecuali dalam perdagangan yang berlaku
atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepada-
mu.

30. Dan barangsiapa berbuat demikian de-
ngan cara melanggar hukum dan zalim,
akan Kami masukkan dia ke dalam neraka.
Yang demikian itu mudah bagi Allah.

31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar
di antara dosa-dosa yang dilarang mengerja-

kannya, niscaya Kami hapus kesalahan-
kesalahanmu dan akan Kami masukkan
kamu ke tempat yang mulia (surga).

32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap
karunia yang telah dilebihkan Allah ke-
pada sebagian kamu atas sebagian yang
lain. (Karena)bagi laki-laki ada bagian dari
apa yang mereka usahakan, dan bagi pe-

rempuan (pun) ada bagian dari apa yang
mereka usahakan" Mohonlah kepada Allah
sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.

33. Dan untuk masing-masing (laki-laki dan
perempuan) Kami telah menetapkan para
ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh
kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.
Dan orang-orang yang kamu telah ber-
sumpah setia dengan mereka, maka beri-
kanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh,

Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
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29. Abu Sa'id al-Khudri berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "Pedagang yang jujur dan
amanah adalah bersama para nabi, qiddiqin, dan syuhada." (HR at-Tirmi2i dan menyata-
kannya hasan, dan al-Hakim)

31. Abu Hurairah r.a. berkata, "Nabi saw. bersabda, 'Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang
menghancurkan.' Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa itu?' Rasulullah saw. bersabda,
'syirik kepada Allah SWT, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT tanpa
hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan tempur, dan menuduh
wanita-wanita suci dan beriman, lalai (melakukan zina)."' (HR al-Bukhari dan Muslim dan
Abu Dawud )

190. Dalam syariat di antaranya boleh menikahi hamba sahaya apabila telah cukup syarat-syaratnya.
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34,. Laki-laki (suami)itu pelindung bagi pe-

rempuan (istri), karena Allah telah me-
lebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas
sebagian yang lain (perempuan), dan ka-
rena mereka (laki-laki) telah memberikan
nafkah dari hartanya. Maka perempuan-
perempuan yai rg saleh, adalah mereka yang

taat (kepada Allah)dan menjaga diri ketika
(suaminya)tidak ada, karena Allah telah
menjaga (mereka). 1el Perempuan perem-
puan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,ls2

hendaklah kamu ben nasihat kepada mereka,
tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah
ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.
Tetapijika mereka menaatimu, maka jangan-
lah kamu mencari-cari alasan untuk menyu-
sahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi,
Mahabesar.

35. Dan jika kamu khawatir terjadi per-
sengketaan antara keduanya, maka kirim-
lah seorang juru damai dari keluarga laki-
laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)
bermaksud mengadakan perbaikan, nis-
caya Allah memberi taufik kepada suami-
istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Mahateliti.

i{ [ trii /!,,] | $A i".l 
-F 

F Fi i' I r\ DA [:' A L" l-,^. i-l

lANl iE [iill\UAFtr S F$Aivilr itlAir] U5 iA,

ll$. Dan sembahlah Allah dan janganlah
kamu mempersekutukan-Nya dengan se-
suatu apa pun. Dan berbuat baiklah ke-
pada kedua orang tua, karib kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin, tetangga
dekat dan tetangga jauh,1s3 teman sejawat,
ibnu sabrllea dan hamba sahaya yang
kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai
orang yang sombong dan membanggakan
diri,

Ji. (yaitu) orang yang kikir, dan menyu-
ruh orang lain berbuat kikir dan menyem-
bunyikan karunia yang telah diberikan
Allah kepadanya. Kami telah menyediakan
untuk orang-orang kafir azab yang meng-
hinakan.
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At-Hadti

. rr, Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Aku dan pengasuh anak yatim
di surga seperti dua jari ini." Kemudian Rasulullah saw. menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah
dengan memisahkan keduanya sedikit. (HR al-Bukhari dan Ahmad).
'Aisyah r.a. berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Jibril berwasiat kepadaku
tentang tetangga, hingga aku menduga bahwa dia akan menjadikannya ahli waris."' (HR al-
Bukhari dan Muslim dan Ahmad).

Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan baik.
':1,!" Nusyuzyaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.. Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang muslim dan yang bukan muslim.
il!.:..lbnusabrl ialahorangyangdalamperjalananyangbukanmaksiatyangkehabisanbekal.Termasukjugaanak yangtidakdiketahui ibubapak-
nya.

hubungan kerabalyatim



38. Dan (uga)orang-orang yang menginfak-
kan hartanya karena riya kepada orang lain
(ingin dilihat dan dipuji), dan orang-orang
yang tidak beriman kepada Allah dan kepada
hari kemudian. Barangsiapa menjadikan
setan sebagai temannya, maka (ketahuilah)
dia (setan itu) adalah teman yang sangat
jahat.

39, Dan apa (keberatan) bagi mereka jika
mereka beriman kepada Allah dan hari ke-
mudian dan menginfakkan sebagian rezeki
yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan
Allah Maha Mengetahui keadaan mereka"

40. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi
seseorang walaupun seb esar 2arra h,1e5 dan
jika ada kebajikan (sekecil 2anah), niscaya
Allah akan melipatgandakannya dan mem-
berikan pahala yang besar dari sisi-Nya.

4't. Dan bagaimanakah (keadaan orang
kafir nanti), jika Kami mendatangkan se-
orang saksi (Rasul) dari setiap umat dan
Kami mendatangkan engkau (Muhammad)
sebagai saksi atas mereka.

42. Padahari itu, orang yang kafirdan orang
yang mendurhakai Rasul (Muhammad), ber-
harap sekiranya mereka diratakan dengan
tanah (dikubur atau hancur luluh menjadi
tanah), padahal mereka tidak dapat me-
nyembunyikan sesuatu kejadian apa pun
dariAllah.

KESUCIAN LAHIR DAN BATIN
Kesucian Lahir dan Batin dalam Shalat
43. Wahai orang yang beriman! Janganlah
kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam
keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa
yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu
hampiri masjid ketika kamu) dalam ke-
adaan junub kecuali sekadar melewatijalan
saja, sebelum kamu mandi (mandijunub).
Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam
perjalanan atau sehabis buang airatau kamu
telah menyentuh perempuan,le6 sedang-
kan kamu tidak mendapat air, maka ber-
tayamumlah kamu dengan debu yang baik
(suci); usaplah wajahmu dan tanganmu
dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha
Pemaaf, Maha Pengampun.

Orang-Orang yang tidak Suci Batinnya
dan Ancaman Allah terhadap Mereka
44. Tidakkah kamu memperhatikan orang
yang telah diberi bagian Kitab (Taurat)?
Mereka membeli kesesatan dan mereka
menghendaki agar kamu tersesat (me-
nyimpang) dari jalan (yang benar).
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dari bagian (mereka) kepadaorang- kalian apakah (43) Maha Maha adalah Ailah 5diberi orang yang melihat tidak pengampun pemaaf Dia 
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40. Dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda, "sesungguhnya Allah swr tidak men-
zalimi seorang mukmin atas suatu kebaikan pun. Allah swr membalasnya dengan
memberikan rezeki di dunia dan menganugerahkan pahala di akhirat. Sedangkan orang
kafir, maka dia dianugerahkan di dunia dengan kebaikan-kebaikannya, namun bila me-
nemui Allah swr di hari Kiamat, maka dia tidak memiliki kebaikan apapun yang pantas
dianugerahkan kepadanya." (HR Muslim dan Ahmad)

195, Z arrah adalah sesuatu yang terkecil dan teringan.
196. Sebagian besar ulama menjelaskan arti menyentuh di sini adalah bersentuhan kulit, dan sebagian lain adalah bercampur sebagai suami istri.
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45. Dan Allah lebih mengetahui tentang
musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi
pelindung dan cukuplah Allah menjadi pe-
nolong (bagimu).

46. (Yaitu)di antara orang Yahudi, yang
mengubah perkataan dari tempat tempat-
nya.ts'Dan mereka berkata, "Kami men-
dengar, tetapi kami tidak mau menurutinya."
Dan (mereka mengatakan pula), "Dengar-
lah," sedang (engkau Muhammad sebe-
narnya) tidak mendengar apa pun.1s8 Dan
(mereka mengatakan) , " Rd'ind "1ss dengan
memutarbalikkan lidahnya dan mencela
agama. Sekiranya mereka mengatakan,
"Kami mendengar dan patuh, dan dengar-
lah, dan perhatikanlah kami," tentulah itu
lebih baik bagi mereka dan lebih tepat,
tetapi Allah melaknat mereka, karena keka-
firan mereka. Mereka tidak beriman kecuali
sedikit sekali.2oo

47. Wahai orang-orang yang telah diberi
Kitab! Berimanlah kamu kepada apa yang
telah Kami turunkan (Al-Qur'an)yang mem-
benarkan Kitab yang ada pada kamu, se-
belum Kami mengubah wajah-wajah(mu),
lalu Kami putar ke belakang2ol atau Kami
laknat mereka sebagaimana Kami me-
laknat orang-orang (yang berbuat maksiat)
pada hari Sabaf (Sabtu). Dan ketetapan
Allah pasti berlaku.

48. Sesungguhnya Allah tidak akan meng-
ampuni (dosa) karena mempersekutukan-
Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa
(dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa
yang Dia kehendaki. Barangsiapa mem-
persekutukan Allah, maka sungguh, dia telah
berbuat dosa yang besar.

49. Tidakkah engkau memperhatikan orang-
orang yang menganggap dirinya suci (orang
Yahudi dan Nasrani)? Sebenarnya Allah
menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan
mereka tidak dizalimi sedikit pun.

50. Perhatikanlah, betapa mereka meng-
ada-adakan kebohongan terhadap Allah?
Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa
yang nyata (bagi mereka).

51. Tidakkah engkau memperhatikan orang-
orang yang diberi bagian dari Kitab (Taurat)?
Mereka percaya kepada J i bt dan -[dg 

At2a2,

dan mengatakan kepada orang-orang kafir
(musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih
benar jalannya daripada orang-orang yang
beriman.
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48. Abu Zarberkala, "Aku mendatangi Rasulullah saw.kemudian beliau bersabda, "Tidak se-
orang hamba pun yang mengucapkan, 'Tidak ada tuhan selain Allah,' kemudian dia wafat atas
hal itu, melainkan dia pasti masuk surga." Aku bertanya, "Walaupun dia berzina dan mencuri?"
Rasulullah saw. menjawab, "Walaupun dia berzina dan mencuri." Aku bertanya, "Walaupun dia
berzina dan mencuri?" Rasulullah saw. bersabda, "Walaupun dia berzina dan mencuri." Aku ber-
tanya, "Walaupun dia berzina dan mencuri?" Rasulullah saw. bersabda, "Walaupun dia berzina
dan mencuri." Tiga kali, kemudian pada kali keempat, Rasulullah saw. bersabda, "Walaupun Abu
Zarsendiri enggandankeberatan."(HRal-Bukhari danMuslim,at-Tirmi2i,Ahmad,dan an-Nasa'i)

197. Mengubah arti, tempat, atau menambah dan mengurangi kata-kata.
198. Mereka mengatakan, "Dengarlah," tetapi hati mereka mengatakan, "Mudah-mudahan kamu tidak dapat mendengarkan (tuli)."
199. Tentang kala rd'ind sama artinya dengan unlurne aftinya perhatikan kami. Selanjutnya lihat al-Baqarah (2): 104.
200. Ada yang mengatakan kadar keimanannya yang tipis, dan ada yang mengatakanjumlah orangnya yang sedikit.
201. tt'lsngsul ksbanyakan mufasir, maksudnya ialah mengubah wajah mereka lalu diputar ke belakang sebagai penghinaan.
202. Jibtsama deogan TAgttt, ialah setan dan apa saja yang disembah selain Aflah SWT-



nat Allah. Dan barangsiapa dilaknatAllah,
niscaya engkau tidak akan mendapatkan
penolong baginya.

53. Ataukah mereka mempunyai bagian dari
kerajaan (kekuasaan), meskipun mereka
tidak akan memberikan sedikit pun (kebajik-
an) kepada manusia,

54. ataukah mereka dengki kepada manu-
sia (Muhammad) karena karunia yang telah
diberikan Allah kepadanya? Sungguh, Kami
telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada
keluarga lbrahim, dan Kami telah mem-
berikankepada mereka kerajaan (kekuasa-
an) yang besar.

55. Maka di antara mereka (yang dengki itu),
ada yang beriman kepadanya dan ada
pula yang menghalangi (manusia beriman)
kepadanya. Cukuplah (bagi mereka) neraka
Jahanam yang menyala-nyala apinya.

56. Sungguh, orang-orang yang kafir ke-
pada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami
masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit
mereka hangus, Kami ganti dengan kulit
yang lain, agar mereka merasakan azab.
Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijak-
sana.

57. Adapun orang-orang yang beriman dan
mengerjakan kebajikan, kelak akan Kami
masukkan ke dalam surga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal
di dalamnya selama-lamanya. Di sana me-
reka mempunyai pasangan-pasangan yang
suci, dan Kami masukkan mereka ketempat
yang teduh lagi nyaman.

DASAR-DASAR PE M ERI NTAHAN
58, Sungguh, Allah menyuruhmu menyam-
paikan amanat kepada yang berhak mene-
rimanya, dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia hendaknya kamu
menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah
sebaik-baikyang memberi pengajaran ke-
padamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar,
Maha Melihat.

59. Wahai orang-orang yang beriman!Taati-
lah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad),
dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)203
di antara kamu. Kemudian, jika kamu ber-
beda pendapattentang sesuatu, maka kem-
balikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman ke-
pada Allah dan hari kemudian. Yang demi-
kian itu, lebih utama (bagimu)dan lebih baik
akibatnya.

203. Selama pemegang kekuasaan berpegang
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-!i'kepada diturun- dengan/ mereka sesungguh- mereka kepada kamu per- apaka
c_+.: *"ru kan kepada apa beriman nya mereka mengaku orang-orang hatikan tidak
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61. Dan apabila dikatakan kepada me-
reka, "Marilah (patuh) kepada apa yang
telah diturunkan Allah dan (patuh) ke-
pada Rasul," (niscaya) engkau (Mu-
hammad) melihat orang munafik meng-
halangi dengan keras darimu.

62.Maka bagaimana halnya apabila
(kelak) musibah menimpa mereka
(orang munafi k) disebabkan perbuatan
tangannya sendiri, kemudian mereka
datang kepadamu (Muhammad) sam-
bil bersumpah, "DemiAllah, kami se-
kali-kali tidak menghendaki selain ke-
baikan dan kedamaian."

63. Mereka itu adalah orang orang yang
(sesungguhnya) Allah mengetahui apa
yang ada didalam hatinya. Karena itu
berpalinglah kamu dari mereka, dan
berilah mereka nasihat, dan katakanlah
kepada mereka perkataan yang mem-
bekas pada jiwanya.

64. Dan Kamitidak mengutus seorang
rasul melainkan untuk ditaati dengan
izin Allah. Dan sungguh, sekiranya me-
reka setelah menzalimi dirinya205 da-
tang kepadamu (Muhammad), lalu me-
mohon ampunan kepada Allah, dan
Rasul pun memohonkan ampunan
untuk mereka, niscaya mereka men-
dapati Allah Maha Penerima tobat,
Maha Penyayang.

65. Maka demiTuhanmu, mereka tidak
beriman sebelum mereka menjadikan
engkau (Muhammad) sebagai hakim
dalam perkara yang mereka perselisih-
kan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa
keberatan dalam hati mereka terhadap
putusan yang engkau berikan, dan me-
reka menerima dengan sepenuhnya.
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60.Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku
bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada
apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka204 masih menginginkan ketetapan
hukum kepada Tagat, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari
Tagutitu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang
sejauh-jauhnya.

204. Orang yang selalu memusuhi Nabi Muhammad saw. dan kar.rm muslimin. Ada yang mengatakan Abu Barzah seorang tukang tenung pada masa
Nabi, dan ada yang mengatakan Ka'ab bin Asyraf (orang munafik).
205. Berhakim kepada selain Nabi Muhammad saw..
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66. Dan sekalipun telah Kami perintahkan
kepada mereka, "Bunuhlah dirimu atau
keluarlah kamu dari kampung halamanmu,"
ternyata mereka tidak akan melakukannya,
kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan
sekiranya mereka benar-benar melaksana-
kan perintah yang diberikan, niscaya itu
lebih baik bagi mereka dan lebih menguat-
kan (iman mereka),

67. dan dengan demikian, pasti Kami beri-
kan kepada mereka pahala yang besardari
sisi Kami,

68. dan pasti Kami tunjukkan kepada me-
reka jalan yang lurus.

69. Dan barangsiapa menaati Allah dan
Rasul (Muhammad), maka mereka itu akan
bersama-sama dengan orang yang diberi-
kan nikmatoleh Allah, (yaitu)para nabi, para
pecinta kebenaran, orang orang yang mati
syahid dan orang-orang saleh. Mereka itu-
lah teman yang sebaik baiknya.

70. Yang demikian itu adalah karunia dari
Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Menge-
tahui.

TAKTIK, TUJUAN, DAN
ADAB PERANG DALAM ISLAM
Keharusan Siap Siaga terhadap Musuh
71. Wahai orang-orang yang beriman! Ber-
siap siagalah kamu, dan majulah (ke medan
pertempuran) secara ber kelompok, atau
majulah bersama-sama (serentak).

72. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti
ada orang yang sangat enggan (ke medan
pertempuran). Lalu jika kamu ditimpa musi-
bah dia berkata, "Sungguh, Allah telah mem-
berikan nikmat kepadaku karena aku tidak
ikut berperang bersama mereka."

73. Dan sungguh, jika kamu mendapat
karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah
dia mengatakan seakan-akan belum pernah
ada hubungan kasih sayang antara kamu
dengan dia, "Wahai, sekiranya aku ber-
sama mereka, tentu aku akan memperoleh
kemenangan yang agung (pula)."

7 4. Karena itu, hendaklah orang-orang
yang menjual kehidupan dunia untuk (ke-
hidupan) akhirat berperang dijalan Allah.
Dan barangsiapa berperang dijalan Allah,
lalu gugur atau memperoleh kemenangan
maka akan Kami berikan pahala yang besar
kepadanya.

AI-$adii

69. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, "Aku bermalam bersama Rasulullah saw. kemu-
dian aku membawakan beliau air wudhunya dan untuk hajatnya. Kemudian Rasulullah saw.
bersabda kepadaku, 'Mintalah!'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah saw., aku mohon kepada
Anda agar dapat menemani Anda di surga.' Rasulullah saw. bersabda, 'Atau ada selain
itu?'Aku menjawab, 'Hanya itu"" Rasulullah saw. bersabda, 'Bantulah diriku untuk kebaikan
dirimu dengan memperbanyak sujud."'(HR Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i)



(karena) sesungguhnya tipu daya setan

itu lemah.

Sikap Orang-Orang Munafik
dalam Menghadapi Peperangan

TT.Tidakkah engkau memperhatikan
orang-orang yang dikatakan kepada
mereka,206 "Tahanlah tanganmu (dari

berperang), laksanakanlah shalat dan

tunaikanlah zakall" Ketika mereka di-
wajibkan berperang, tiba-tiba sebagian
mereka (golongan munafik) takut kepada

manusia (musuh), seperti takutnya ke-

pada Allah, bahkan lebih takut (dari itu).

Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, meng-

apa Engkau wajibkan berperang ke-
pada kami? Mengapa tidak Engkau tunda

(kewajiban berperang) kepada kami bebe-

rapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenang-

an di dunia ini hanya sedikit dan akhirat
itu lebih baik bagi orang-orang yang

bertakwa (mendapat pahala turut ber-
perang) dan kamu tidak akan dizalimi
sedikit pun."

78.Di manapun kamu berada, kemati-
an akan mendapatkan kamu, kendati-
pun kamu berada didalam benteng yang

tinggi dan kukuh. Jika mereka memper-
oleh kebaikan, mereka mengatakan, "lni

dari sisiAllah", dan jika mereka ditimpa
suatu keburukan mereka mengatakan,
"lni dari engkau (Muhammad)." Katakan-

lah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah."
Maka mengapa orang-orang itu (orang-

orang munafik) hampir-hampir tidak me-

mahami pembicaraan (sedikit pun)?"

79. Kebajikan apa pun yang kamu peroleh,

adalah dari sisiAllah, dan keburukan apa

pun yang menimpamu, itu dari (kesalah-

an) dirimu sendiri. Kami mengutusmu
(Muhammad) menjadi Rasul kepada (se-

luruh)manusia. Dan cukuplah Allah yang

menjadi saksi.
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75. Dan mengapa kamu tidak mau berperang dijalan Allah dan (membela)orang yang

lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami,

keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami

pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu."

76.Orang-orang yang beriman, mereka berperang dijalan Allah, dan orang-orang
yang kafir berperang dijalan Tagat, maka perangilah kawan-kawan setan itu,

206" Orang yang menampakkan dirinya beriman dan minta izin berperang sebelum ada perintah berperang.
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maka sesungguhnya dia telah menaati Allah.
Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu),
maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu
(Muhammad) untuk menjadi pemelihara me-
f eka.2o7

81. Dan mereka (orang-orang munafik) meng-
atakan, "(Kewajiban kami hanyalah) taat."
Tetapi, apabila mereka telah pergi dari sisimu
(Muhammad), sebagian dari mereka meng-
atur siasat di malam hari (mengambil keputus-
an) lain dari yang telah mereka katakan tadi.
Allah mencatat siasat yang mereka atur di
malam hari itu, maka berpalinglah dari mereka
dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah
Allah yang menjadi pelindung.
82. Maka tidakkah mereka menghayati (men-
dalami) Al-Qur'an? Sekiranya (AI-Qur'an) itu
bukan dari Allah, pastiiah mereka menemu-
kan banyak hal yang bertentangan di dalam-
nya.

83. Danapabilasampaikepadamerekasuatu
berita tentang keamanan ataupun ketakutan,
mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal)
apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul
dan Ulil Ami 2oB di antara mereka, tentulah orang-
orang yang ingin mengetahui kebenarannya
(akan dapat) mengetahuinya (secara resmi)
dari mereka (Rasul dan U I i I Am ri)20e. Sekiranya
bukan karena karunia dan rahmat Allah ke-
padamu, tentulah kamu mengikuti setan, ke-
cuali sebagian kecil saja (di antara kamu).

Kewajiban Berperang dan Beberapa
Adab-Adabnya
84. Maka berperanglah engkau (Muhammad)
di jalan Allah, engkau tidaklah dibeban melain-
kan atas dirimu sendiri.210 Kobarkanlah (se-
mangat) orang-orang beriman (untuk ber-
perang). Mudah-mudahan Allah menolak (me-
matahkan) serangan orang-orang yang kafir
itu. Allah sangat besar kekuatan-(Nya) dan
sangat keras siksa(-Nya).
85. Barangsiapa memberi pertolongan dengan
pertolongan yang baik, niscaya dia akan mem-
peroleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang-
siapa memberi pertolongan dengan pertolong-
an yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian
dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala
sesuatu.
86. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu
(salam) penghormatan, maka balaslah peng-
hormatan itu dengan yang lebih baik, atau
balaslah (penghormatan itu, yang sepadan)
dengannya. Sungguh, Allah memperhitung-
kan segala sesuatu.

*s, 7;t .eiir ib t-h W C;. '!i,

'*t
dia

menaati

\a -,J9
dia ber-
paling

\i(i
maka

apabila

a/z C-r,
c) 4!l

dan siapa Allah
saja

A;\E
taat

J-i;
maka se-

sungguhnya

6]fi_, ffi
dan mereka (80)
mengatakan

)ittlrn;
o"r],-*u,"

extg
*&'
e*..:!,!.r::{ii
r€i

dia ka- yang bukan/ dari segolong- mengambil keputus- sisimu
i takan selain mereka an an?i malam hariCtll iiit

ryu' S€J rr! ;ss "t\\'& S:;; &P ,i;(' 'ui 46 ,:
c*.pelindung dengan dancu- kepada danber- dari makaber- apayangme- 'kr'vT: Allah kuplah Allah taqwatah mereka palinglah reka putuskan {
E'. .t"*'$(.) ,,,t r.t *b I'gi; 3,A, Srt^4 >6 tr F
ff:'tentu mereka Allah selain/ dari sisi dan jika ia Al-Qur'an mereka mem- apakah ma- (81) li

c+ mendapati bukan adalah perhatikan katidak '{l;
9r: / ? - ^ / - ^ v/ / ,
$, g-vr;rr 5 "J'"\t 6$ ,$F \39 tli+' e4 ',,,
f,.i dari perkara/ datang kepada dan (82) yang pertentangan di da- ""

"S 
keamanan berita mereka apabila banyah lamnya 

i;_-

Tl +J -7f, )FstJy t-l{, trt +, Fri +F\; ii! peme- dan kepada kepada Rasul mereka me- dan dengan- mereka atau ketakutan ,;
$l gang ngembalikan kalau nya menyiarkan 

" 
ji

€i P ttrs tr- ,i$,"i".i tit )$ ";p i{ ig
-{' karunia dan kalau dari/di mereka orang-orang tentu akan me- dari/di anta- kekuasa- }
q tidak antara menyelidikinya yang ngel.ahuinya ra mereka an ":

$l m o+ {r i$;'\t )'-;S l7t W jx\ $E (83) sedikit kecuali setan tentu kalian dan rahmat- atas nf f an Jl*
"e,, mengikuti NYa kalian i..1fo*Y n .ri. .'// //,/ 7 tiz't' 'r" /.. ,./a 

"* '6*\ *rt .{-n i). .i-K3! I\J#"? ,F}il -..
a.fifllorang-orang dankobarkan- dirimu kecuali/ kamutidak pada jalanAllah makaber j\J*orang-orang dan kobarkan- dirimu kecuali/ kamu tidak pada jalan Allah maka ber lJmukmin lah semangat sendiri melainkan dibebani peranglah g

6V 6 ^6 
i6t c5\ 6Y ,KS ar ** jr::

kekuatan sangat dan mereka orang- kekuatan akanmenolak Allah *uOui'- i),fu' Allah kafir orang y'ang mudahan !L$f'i K'^3'{\fr e G ffiiffiig61
basinva adarah baik Tfi3f,?J[x8:1 ,#,'"lf,i;" "]3if (s4) keras oun 

"unsut lisr--d +-r* ti, W q ",k --{;i" 'i\fr ",4 'i;, V a; r:.
qt?' (-. - l ' -;> Jl,' daripada- memikul bagi- adalah buruk memberisyafa- memberi dansiapa dari bagian " j
F, nya nya atlpertolongan pertolongan saja padanya 'iSeii ir:e-a

7,,:;o #, # (:,yi ffi W ,G, ,9V nto6 {$' maka dengan p6ng- kalian dan (85) maha sesuatu atassegala dan hanya 
' :f,]

{#l hormatilah hormatan dihormati apabila Kuasa Allah ."+*

+ ffi 6; ,:; ,9V 'r( -"iJ\5! "\1;ii W 'r:.L'\, ?H.; '@' .v
--S (86) memperhi- sesuatu atas segala/ adalah sesungguh- atau kembali- dari dengan yang' ,|-Al, tungkan tiap-tiap Dia nya Allah kan ia padanya lebih baik ;;i*...... .. .. -&d5*.c"6.;+;"-4#t*4!""*{frc*g};td"g*ru{}:q'jdr-'-p ;1}'-;s.4.i*,=4-;yr*+j$**}',-"+'trrf*

'"f orang-orang dankobarkan- dirimu kecuali/ kamutidak padajalanAllah makabetr
F mukmin lah semangat sendiri melainkan dibebani peranglah

AI-Hadii
86. Dari lmran bin Hushain bahwa seseorang datang kepada Nabi saw.seraya mengucapkan salam, "Semoga keselamatan untuk Anda!" Kemudian
Rasulullah saw. membalas salamnya lalu dia duduk, dan Nabi saw. bersabda, "Sepuluh." Kemudian orang lain datang. seraya mengucapkan;"Semoga
keselamatan untukAnda dan rahmatAllah!" Kemudian Rasulullah saw. membalas salamnya, lalu dia duduk, dan Nabi saw. bersabda, "Dua puluh." Kemudian
orang lain datang seraya mengucapkan, "Semoga keselamatan untuk Anda dan rahmat Allah serta keberkahan-keberkahan-Nya." Kemudian Rasulullah
saw. membalas salamnya, lalu dia duduk, dan Nabi saw. bersabda, "Tiga puluh." (HR Abu Dawud, afTirmizi dan menyatakannya hasan, an-Nasa'idan
Ahmad) Dan maksud dari sepuluh, dua puluh dan tiga puluh adalah jumlah dari kebaikan yang didapatkan.
86. 'Umar ibnul Khaththab r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Bila dua orang mukmin bertemu kemudian masing-masing dari keduanya meng-
ucapkan salam atas saudaranya, dan keduanya bersalaman, maka orang yang paling dicintai oleh Allah SWT dari keduanya adalah orang yang paling
manis mukanya kepada saudaranya, dan turun untuk keduanya 1 00 rahmat, bagi yang memulai salam adalah 90 dan bagi yang menyalamil 0 (rahmat)."'
(HR al-Baihaqi )

207. Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan.
208. Tokoh-tokoh sahabat Rasul.
209. Menurut mufasir yang lain maksudnya ialah: kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri. tentulah Rasul dan U/i/
Amriyang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu.
21 0. Perintah berperang itu harus dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, karena yang dibebani adalah dirinya sendiri. Ayat ini berhubungan dengan keengganan sebagian
besar orang Madinah untuk ikut berperang bersama Nabi ke Badar. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan agar Nabi Muhammad saw. pergi berperang walaupun
sendirian saja.
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orang munafik, padahalAllah telah mengem-
balikan mereka (kepada kekafiran), di-
sebabkan usaha mereka sendiri? Apakah
kamu bermaksud memberi petunjuk ke-
pada orang yang telah dibiarkan sesat oleh
Allah? Barangsiapa dibiarkan sesat oleh
Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan
(untuk memberi petunjuk) baginya.

89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir
sebagaimana mereka telah menjadi kafir,
sehingga kamu menjadi sama (dengan me-
reka). Janganlah kamu jadikan dari antara
mereka sebagai teman-teman(mu), sebe-
lum mereka berpindah pada jalan Allah.
Apabila mereka berpaling,212 maka tawan-
lah mereka dan bunuhlah mereka di mana-
pun mereka kamu temukan, dan janganlah
kamu jadikan seorang pun di antara mereka
sebagai teman setia dan penolong,

90. kecualiorang-orang yang meminta per-
lindungan kepada suatu kaum, yang antara
kamu dan kaum itu telah ada perjanjian
(damai)213 atau orang yang datang kepada-
mu sedang hati mereka merasa keberatan
untuk memerangi kamu atau memerangi
kaumnya.2la Sekiranya Allah menghendaki,
niscaya diberikan-Nya kekuasaan kepada
mereka (dalam) menghadapi kamu, maka
pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika
mereka membiarkan kamu, dan tidak me-
merangimu serta menawarkan perdamaian
kepadamu (menyerah), maka Allah tidak
memberijalan bagimu (untuk menawan dan
membunuh) mereka.

91. Kelak akan kamu dapati (golongan-
golongan) yang lain, yang menginginkan
agar mereka hidup aman bersamamu dan
aman (pula) bersama kaumnya. Setiap kali
mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik),
mereka pun terjun ke dalamnya. Karena
itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan
tidak mau menawarkan perdamaian kepada-
mu, serta tidak menahan tangan mereka
(dari memerangimu), maka tawanlah me-
reka dan bunuhlah mereka di mana saja
kamu temui, dan merekalah orang yang
Kami berikan kepadamu alasan yang nyata
(untuk memerangi, menawan, dan mem-
bunuh) mereka.
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87. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari Kiamat
yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah?

Cara Menghadapi Orang-Ctrang Munafik
88. Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan2ll dalam (menghadapi)orang-

211. Golongan orang mukmin yang membela orang inunafik dan golongan orang mukmin yang memusuhi mereka.
212. Diriwayatkan, beberapa orang Arab datang kepada Rasulullah saw. di Madinah dan masuk lslam. Lalu mereka ditimpa demam Madinah sehingga
kembali kafir dan keluar dari Madinah. Kemudian mereka berjumpa dengan sahabat Nabi dan ditanya sebab-sebab mereka meninggalkan Madinah.
Mereka menerangkan bahwa mereka ditimpa demam Madinah. Para sahabat berkata, 'Mengapa kalian iidak mengambil teladan yang baik dari
Rasulullah?" Para sahabat terbagi menjadi dua golongan. Sebagian berpendapat bahwa mereka telah menjadi munafik. sedang yang lain berpendapat
mereka masih lslam. Lalu turunlah ayat ini yang mencela kaum muslimin karena menjadi dua golongan seraya memerintahkan agar orang Arab itu
ditawan dan dibunuh jika mereka tidak kembali ke Madinah karena mereka disamakan dengan kaum musyrikin yang lain.
21 3. Ayat ini menjadi dasar hukum suaka.
214. Tidak memihak dan telah mengadakan hubungan dengan kaum muslimin.
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Hukum Membunuh Seseorang Muslim
92. Dan tidak patut bagi seorang yang ber-
iman membunuh seorang yang beriman
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak
sengaja). Barangsiapa membunuh seorang
yang beriman karena tersalah (hendak-
lah) dia memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta (membayar)
tebusan yang diserahkan kepada keluarga-
nya (si terbunuh itu), kecualijika mereka
(keluarga terbunuh) membebaskan pem-
bayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum
yang memusuhimu, padahal dia orang ber-
iman, maka (hendaklah si pembunuh) me-
merdekakan hamba sahaya yang beriman.
Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir)
yang ada perjanjian (damai)antara mereka
dengan kamu, maka (hendaklah si pem-
bunuh) membayar tebusan yang diserah-
kan kepada keluarganya (si terbunuh) serta
memerdekakan hamba sahaya yang ber-
iman. Barangsiapa tidak mendapatkan
(hamba sahaya), maka hendaklah dia (si
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-
turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah
Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

93. Dan barangsiapa membunuh seorang
yang beriman dengan sengaja, maka balas-
annya ialah neraka Jahanam, dia kekal di
dalamnya. Allah murka kepadanya, dan me-
laknatnya serta menyediakan azab yang
besar baginya.

Berlaku Telitilah Mengambil Suatu
Tindakan
94. Wahai orang-orang yang beriman! Apa-
bila kamu pergi (berperang) dijalan Allah,
maka telitilah (carilah keterangan) dan
janganlah kamu megatakan kepada orang
yang mengucapkan "salam" kepadamu,215
"Kamu bukan seorang yang beriman", (lalu
kamu membunuhnya), dengan maksud men-
cari harta benda kehidupan dunia, padahal
di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu
jugalah keadaan kamu dahulu,216 lalu Allah
memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka
telitilah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap
apa yang kamu kerjakan.

At-fladti
92. lbnu Mas'ud r.a. berkata, "Rasulullah saw.
menetapkan dalam diyat karena kesalahan
(membunuh tanpa sengaja); 20 ekor unta brnfu
makhad,20 ekor ibnu makhadyaitu 1antan,20
ekor bintu labun, 20 ekor jaza'ah, dan 20 ekor
hiqqah;' (HR Abu Dawud, at'Tirmizi, Ahmad,
dan an-Nasa'i).
1. Adalah anak unta yang memasuki tahun ke-

dua dari umurnya. (ibnu dan bintu makhad)
2. Adalah anakbetinadari untayang memasuki

tahun ketiga dari umurnya. (bintu labun)
3. Adalah unta yang memasuki tahun kelima

dari umurnya. (ad'ah)
4. Adalah unta yang memasukitahun keempat

dari umurnya. (hiqqah)
93. Dari lbnu 'Umar r.a. berkata, "Rasulullah
saw. bersabda,'Sesungguhnya mukmin
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masih tetap dalam kelapangan dari agamanya, selama dia tidak menyentuh darah yang haram."'
(HR al-Bukhari).

94. Al-Miqdad ibnul Aswad berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah saw., 'Bagaimana menurut Anda,
jika aku bertemu dengan seorang dari kaum kafir, kemudian dia memerangiku sehingga dia memukul
tanganku dengan pedang dan dia memotong tanganku. Kemudian dia berlindung di suatu pohon, lalu
dia berkata, 'Aku berislam (menyerahkan diri) kepada Allah,' apakah aku boleh wahai Rasulullah saw.,
membunuhnya setelah dia mengatakan hal itu?' Rasulullah saw. bersabda, 'Biarkanlah dan jangan-
lah kamu membunuhnya!'Aku berkata, 'Dia telah memotong tanganku.' Rasulullah saw. bersabda,
'Janganlah kamu membunuhnya! Bila kamu membunuhnya setelah dia bersyahadat demikian, maka
dia seperii kedudukan dirimu ketika kamu belum membunuhnya (dia berstaius muslim), dan sesung-
guhnya kamu seperti kedudukan dirinya ketika dia belum bersyahadat yang dinyatakannya." (kamu
berstatus kafir)." (HR al-Bukhari dan Muslim, lmam asy-Syaf i, Abu Dawud, dan an-Nasa'i)

215. Dimaksud juga dengan orang yang mengucapkan kalimat 16 ildha iilafiah.
216. Orang itu belum nyata keislamannya oleh orang ramai, kamu pun demikian pula dahulu.

di antara kalian
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Perbedaan antara Orang yang Berjihad
dan yang Tidak Berjihad Karena Uzur,
dengan yang Tidak Berjihaci
95. Tidaklah sama antara orang beriman
yang duduk (yang tidak turut berperang)
tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan
orang yang berjihad di jalan Allah dengan
harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat
orang-orang yang berjihad dengan harta
dan jiwanya atas orang-orang yang duduk
(tidak ikut berperang tanpa halangan). Ke-
pada masing-masing, Allah menjanjikan
(pahala)yang baik (surga) dan Allah me-
lebihkan orang-orang yang berjihad atas
orang yang duduk dengan pahala yang
besar,

96. (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya,
serta ampunan dan rahmat. Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Berhijrah di Jalan Allah
dan Balasannya
97. Sesungguhnya orang-orang yang di-
cabut nyawanya oleh malaikat dalam ke-
adaan menzalimi sendiri,217 mereka (para
malaikat) bertanya, "Bagaimana kamu ini?"
Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang
tertindas di bumi (Mekah)." Mereka (para
malaikat) bertanya, "Bukankah bumi Allah
itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (ber-
pindah-pindah) di bumi itu?" Maka orang-
orang itu tempatnya di neraka Jahanam,
dan (Jahanam) itu seburuk-buruk tempat
kembali.

98. kecuali mereka yang tertindas baik laki-
laki atau perempuan dan anak-anak yang
tidak berdaya dan tidak mengetahuijalan
(untuk berhijrah),

99. maka mereka itu, mudah-mudahan Allah
memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha
Pengampun.

100.Dan barangsiapa berhijrah di jalan
Allah, niscaya mereka akan mendapatkan
di bumi ini tempat hijrah yang luas dan
(rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar
dari rumahnya dengan maksud berhijrah
karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian
kematian menimpanya (sebelum sampai
ke tempat yang dituju), maka sungguh,
pahalanya telah ditetapkan di sisiAllah. Dan
Allah Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

Kewajiban Mengerjakan Shalat
Dalam Keadaan Bagaimanapun
101. Dan apabila kamu bepergian di bumi,
makatidaklah berdosa kamu meng-qagar218
shalat, jika kamu takut diserang orang kafir.
Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh
yang nyata bagimu.
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96. Abu Sa'id al-Khudri r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa rida Allah
SWT sebagai Tuhannya, lslam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai rasulnya, maka wajib
baginya surga."Abu Sa'id merasa takjub dengannya, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, ulangilah
untukku!" Kemudian Rasulullah saw. mengulanginya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda,
"Dan ada yang lain, ia mengangkat derajat seorang hamba 100 derajat di surga, jarak antara 2
derajat, sebagaimana jarak antara langit dan bumi." Dia bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?"
Rasulullah saw. bersabda, "Jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah." (HR Muslim, Abu Dawud,
atTirmiZi, dan an-Nasa'i)

217: Muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi saw. sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir untuk ikut
bersama mereka pergi ke Perang Badar; akhirnya diantara mereka ada yang terbunuh (terkena panah) dalam peperangan itu.
218, Menurut pendapat jumhur (umum) arti qa$ardi sini ialah shalat yang empat rakeat dijadikan dua rakaat.
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102. Dan apabila engkau (Muhammad)
berada di tengahtengah mereka (sahabat-
mu) lalu engkau hendak melaksanakan
shalat bersama-sama mereka, maka hen-
daklah segolongan dari mereka berdiri
(shalat) besertamu dan menyandang sen-
jata mereka, kemudian apabila mereka
(yang shalat besertamu) sujud (telah me-
nyempurnakan satu rakaat),21s maka hen-
daklah mereka pindah dari belakangmu
(untuk menghadapi musuh) dan hendak-
lah datang golongan yang lain yang belum
shalat, lalu mereka shalat denganmu,220
dan hendaklah mereka bersiap siaga dan
menyandang senjata mereka. Orang-orang
kafir ingin agar kamu lengah terhadap sen-
jatamu dan harta bendamu, lalu mereka
menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak meng-
apa kamu meletakkan senjata-senjatamu,
jika kamu mendapat suatu kesusahan
karena hujan atau karena kamu sakit, dan
bersiap siagalah kamu.221 Sungguh, Allah
telah menyediakan azab yang menghina-
kan bagi orang-orang kafir itu.

103. Selanjutnya, apabila kamu telah me-
nyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah ke-
tika kamu berdiri, pada waktu duduk dan
ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu
telah merasa aman, maka laksanakanlah
shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh,
shalat itu adalah kewajiban yang ditentu-
kan waktunya atas orang orang yang ber-
iman.

104.Dan janganlah kamu berhati lemah
dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika
kamu menderita kesakitan, maka ketahui-
lah mereka pun menderita kesakitan (pula),

sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu
masih dapat mengharapkan dari Allah apa
yang tidak dapat mereka harapkan. Allah
Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

KEHARUSAN MENJAGA KEBENARAN
DAN KEADILAN
Keharusan Adil dan Tidak Memihak dalam
Menetapkan Sesuatu Hukum
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Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili
antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau

menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang ber-

khianat,222

21g. Menurut sebagian besar mufasir bila telah selesai satu rakaat, maka diselesaikan satu rakaat lagi sendiri, dan Nabi saw. duduk menunggu kelompok
yang kedua.
22A.Rakaatyang pertama, sedang rakaat kedua mereka selesaikan sendiri pula dan mereka mengakhiri shalat bersama-sama Nabi saw..
22l.Carashalat Khauf seperti teisebut pada ayat '102 ini dilakukan dalam keadaan yang masih mungkin mengerjakannya. Apabila keadaan tidak
memungkinkan, maka shalai itu dikerjakan sedapat-dapatnya, walaupun dengan *"ngr"apkun tasbih saja.
222. Ayitinidan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Tu'mah dan dia menyembunyikan barang curian

itu di rumah seorang yahudi. Tu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diadukan

oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi saw. dan mereka meminta agar Nabi saw. membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi, kendatipun
mereka tahu bahwa yang ren"uii barang itu iaiah Tu'mah. Nabi saw. sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhah Tu'mah dan kerabatnya terhadap
orang Yahudi.

t
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Maha Maha adalah sesungguhnya

Penyayang Pengampun Allah
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1 06. dan mohonkanlah ampunan kepada
Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang.

107. Dan janganlah kamu berdebat untuk
(membela) orang-orang yang mengkhianati
dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai
orang-orang yang selalu berkhianat dan
bergelimang dosa,

108. mereka dapat bersembunyi dari ma-
nusia, tetapi mereka tidak dapat bersem-
bunyi dari Allah, karena Allah beserta me-
reka, ketika pada suatu malam mereka me-
netapkan keputusan rahasia yang tidak
diridai-Nya. Dan Allah Maha Meliputi ter-
hadap apa yang mereka kerjakan.

109.ltulah kamu! Kamu berdebat untuk
(membela) mereka dalam kehidupan dunia
ini, tetapi siapa yang akan menentangAllah
untuk (membela) mereka pada hari Kiamat?
Atau siapakah yang menjadi pelindung me-
reka (terhadap azab Allah)?

110. Dan barangsiapa berbuat kejahatan
dan menganiaya dirinya, kemudian dia me-
mohon ampunan kepada Allah, niscaya dia
akan mendapatkan Allah Maha Pengam-
pun, Maha Penyayang.

111. Dan barangsiapa berbuatdosa, maka
sesungguhnya dia mengerjakannya untuk
(kesulitan)dirinya sendiri. Dan Allah Maha
Mengetahui, Mahabijaksana.

1'12. Dan barangsiapa berbuat kesalahan
atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada
orang yang tidak bersalah, maka sungguh,
dia telah memikul suatu kebohongan dan
dosa yang nyata.

113. Dan kalau bukan karena karunia Allah
dan rahmat-Nya kepadamu (Muhammad),
tentulah segolongan dari mereka berkeingin-
an keras untuk menyesatkanmu. Tetapi
mereka hanya menyesatkan dirinya sen-
diri, dan tidak membahayakanmu sedikit
pun. Dan (.1uga karena) Allah telah menu-
runkan Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sun-
nah) kepadamu, dan telah mengajarkan ke-
padamu apa yang belum engkau ketahui.
Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu
itu sangat besar.
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110. Dari 'Ali, dia berkata, "Aku mendengarAbu Bakar, danAbu Bakarpasti berkata benar,
dia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak seorang hamba pun yang
berdosa, kemudian dia bangkit dan berwudhu lalu dia menyempurnakan wudhunya.
Kemudian dia menunaikan shalat dua rakaat dan memohon ampunan atas dosanya,
melainkan merupakan hak Allah SWT untuk mengampuninya, karena Allah SWT berfirman,
"Dan barangsiapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon
ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang." (an-Nisd': 1 10)
(HR lbnus Sunni dalam 'Amalul Yaum wal Lailah, lbnu Abi Hatim dan lbnu Mardawaih)



114. Tidak ada kebaikan dari banyak pem-
bicaraan rahasia mereka, kecuali pem-
bicaraan rahasia dari orang yang menyuruh
(orang) bersedekah, atau berbuat kebaik-
an, atau mengadakan perdamaian diantara
manusia. Barangsiapa berbuatdemikian
karena mencari keridaan Allah, maka kelak
Kami akan memberinya pahala yang besar.

115. Dan barangsiapa menentang Rasul
(Muhammad) setelah jelas kebenaran bagi-
nya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan
orang-orang mukmin, Kami biarkan dia
dalam kesesatan yang telah dilakukannya
itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam
neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk
tempat kembali.
Kejelekan Syirik dan Pengaruh Setan
116. Allah tidak akan mengampuni dosa
syirik (mempersekutukan Allah dengan se-
suatu), dan Dia mengampuni dosa selain
itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan
barangsiapa mempersekutukan (sesuatu)
dengan Allah, maka sungguh, dia telah
tersesat jauh sekali.
117.Yang mereka sembah selain Allah
itu tidak lain hanyalah inasan (berhala)2'?3
dan mereka tidak lain hanyalah menyem-
bah setan yang durhaka,
118.yang dilaknati Allah, dan (setan) itu
mengatakan, "Aku pasti akan mengambil
bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu,22a

1 1 9. dan pasti akan kusesatkan mereka, dan
akan kubangkitkan angan-angan kosong
pada mereka, dan akan kusuruh mereka
memotong telinga-telinga binatang ternak,
(lalu mereka benar-benar memotongnya),225
dan akan aku suruh mereka mengubah
ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar
meng u bah ny a)."zza gurunnsiapa menjadi-
kan setan sebagai pelindung selain Allah,
maka sungguh, dia menderita kerugian yang
nyata.
120. (Setan itu) memberikan janji-janji ke-
pada mereka dan membangkitkan angan-
angan kosong pada mereka, padahal setan
itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada
mereka.
121. Mereka (yang tertipu) itu tempatnya
di neraka Jahanam dan mereka tidak akan
mendapat tempat (lain untuk) lari darinya.
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dan tidak mereka nereka/ tempat kembali mereka itu

mendapat Jahanam mereka

114.DariAbu Syuraih al-Khuza'i bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah dia berkata benar atau diam."' (HR Muslim dan al-Baihaqi)
114. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang menjamin untukku antara dua jenggotnya
dengan kedua kakinya, maka aku menjaminnya dengan surga." (HR al-Bukhari dan al-Baihaqi)
119. Oari 'Aisyah r.a. bahwa seorang wanita dari Anshar menikah, dan sebelumnya dia menderita sakit yang membuat rambutnya rontok, ke-
mudian mereka ingin menyambung rambutnya. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi saw.,lalu Rasulullah saw. bersabda, "Allah mengutuk
orang yang menyambung rambut dan meminta disambungkan rambutnya." (HR al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad)

223. Asal makna rndsan ialah perempuan-perempuan. Patung-patung berhala yang disembah Arab Jahiliah itu biasanya diberi. nama dengan nama-nama perem-
pran seOagii if- Lata, al-lJzzi, dan ilanai. Oapitluga berarir'ii sini brang-orang mati, benda-benda yang tidak berjenis, dan benda-benda yang lemah.
li+. pada"setiap manusia ada potensi untuk 6e16uit baik dan ada potensi untuk berbuatjahat, setan akan menggunakan potensi untuk berbuatjahat dalam
mencelakakan manusia.
i25. Menurut kepercayaan Arab Jahiliah, hewan*hewan yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, harus dipotong telinganya terlebih dahulu'
dan binatang yang sederti ini tidak boleh dikendarai dan tidak boleh dipergunakan lagi, serta harus dilepas lagi'
iZO. ri,tengudah ciitaah nlarr dapat berarti mengubah yang diciptakan Allah ieperti mengebhi binatang. Ada yang mengartikannya dengan mengubah agama Allah.
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Ahli Kitab. Barangsiapa mengerjakan
kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai
dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan
mendapatkan pelindung dan penolong
selain Allah.

124.Dan barangsiapa mengerjakan amal
kebajikan, baik laki-laki maupun perem-
puan sedang dia beriman, maka mereka
itu akan masuk ke dalam surga dan me-
reka tidak dizalimi sedikit pun.

125.Dan siapakah yang lebih baik agama-
nya daripada orang yang dengan ikhlas
berserah diri kepada Allah, sedang dia
mengerjakan kebaikan, dan mengikuti
agama lbrahim yang lurus? Dan Allah
telah memilih lbrahim menjadi kesayangan-
(Nva).

126.Dan milik Allah-lah apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi, dan
(pengetahuan) Allah meliputi segala se-
suatu.

Keharusan Memberikan Hak-Hak Orang
yang Lemah dan Cara Menyelesaikan
Kesulitan Rumah Tangga
127.Dan mereka meminta fatwa kepada-
mu tentang perempuan. Katakanlah,
"Allah memberi fatwa kepadamu ten-
tang mereka,22e dan apa yang dibaca-
kan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga
memfatwakan ) tentang para perempuan
yatim yang tidak kamu berikan sesuatu
(maskawin) yang ditetapkan untuk me-
reka, sedang kamu ingin menikahi me-
reka22e dan (tentang) anak-anak yang
masih dipandang lemah. Dan (Allah me-
nyuruh kamu) agar mengurus anak-anak
yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun
yang kamu kerlakan, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui."
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122.Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan Kami
masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal
di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar
perkataannya daripada Allah?

Pembalasan ltu Sesuai dengan Perbuatan Bukan Menurut Angan-Angan
123.(Pahala dari Allah) itu bukanlah angan-anganmu22Tdan bukan (pula) angan-angan

227. "mu" di sini ada yang mengartikan dengan kaum muslimin dan ada pula yang mengartikan kaum musyrikin. Maksudnya pahala di akhirat bukanlah
menuruti angan-angan dan cita-cita mereka tetapi sesuai dengan keientuan agama.
228. Baca an-Nisa' (4): 2 dan 3.
229, Menurut adat Arab Jahiliah, seorang wali berkuasa'atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. Jika perempuan
yatim itu cantik dinikahi dan diambil hartanya. Jika perempuan yatim itu buruk rupanya, dihalanginya nikah dengan laki-laki yang lain agar dia teiap dapat
menguasai hartanya. Kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.



128. Dan jika seorang perempuan khawatir
suaminya akan nusyuz23Q atau bersikap
tidak acuh, maka keduanya dapat mengada-
kan perdamaian yang sebenarnya,23l dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya
kikir.232 Dan jika kamu memperbaiki (per-
gaulan dengan istrimu) dan memelihara
dirimu (dari nusyuzdansikap acuh tak acuh),
maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap
apa yang kamu kerjakan.

129. Dan kamu tidak akan dapat berlaku
adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu
sangat ingin berbuat demikian, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada
yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan
yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara
diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah
Maha Pengampun, Maha PenYaYang"

1 30. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah
akan memberi kecukupan kepada masing-
masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha-
luas (karunia-Nya), Mahabijaksana.

Keharusan Bertakwa
131 . Dan milik Allah-lah apa yang ada di
langitdan apayangadadi bumi, dan sungguh,
Kami telah memerintahkan kepada orang
yang diberi kitab suci sebelum kamu dan
(juga) kepadamu agar bertakwa kepada
Allah. Tetapijika kamu ingkar maka (ke-
tahuilah), milik Allah-lah apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi dan Allah
Mahakaya, Maha Terpuji.

132. Dan milik Allah-lah apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah
Allah sebagai pemeliharanYa.

133. Kalau Allah menghendaki, niscaya di-
musnahkan-Nya kamu semua wahai ma-
nusia! Kemudian Dia datangkan (umat)
yang lain (sebagai penggantimu). Dan Allah
Mahakuasa berbuat demikian.

134. Barangsiapa menghendaki pahala di
dunia maka ketahuilah bahwa di sisi Allah
ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah
Maha Mendengar, Maha Melihat.
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masinq- Allah akan memberi keduanya dan (1291 Maha - Maha adalah
milinir kecukupan bercerli jika Penyayang Pengampun Dia

'Aisyah r.a. berkata bahwa sesungguhnya Nabi saw. membagigiliran antara istri-istrinya dengan
adil, kemudian beliau berdoa, "Ya Allah , inilah pembagianku, sesuai kemampuanku, maka
janganlah Engkau menyalahkan diriku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki." (HR Abu
Dawud, at-Tirmizi, Ahmad, dan an-Nasa'i)

130.'Abdullah bin'Umar r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda,'Perkara halal yang paling
dibenci oleh Allah adalah talak."' (HR Abu Dawud, lbnu Majah, al-Hakim, dan al-Baihaqi)
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230. Lihat adi nusyuz bagi pihak istri dalam catatan kaki an-Nisa' \4\:.34. Nusyuz dari pihak suami'ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau
menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.
231. gspsrfi i*1ri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali'
232. Tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhla$ hatinya, kendatipun demikian jika istri melepaskan
sebagian haknya, maka boleh suami menerimanya.
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F:; jika berbuat adil nafsu kalian mengikuti keduanya dekat Allah
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serta kitab yang diturunkan sebelum-
nya Barangsiapa ingkar kepada Allah,
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya
rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian,
maka sungguh, orang itu telah tersesat
sangat jauh.

Beberapa Keburukan Orang Munafik

1 37. Sesungguhnya orang-orang yang

beriman lalu kafir, kemudian beriman
(lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertam-
bah kekafirannya, maka Allah tidak akan

mengampuni mereka, dan tidak (pula)
menunjukkan kepada mereka jalan
(yang lurus).

1 38. Kabarkanlah kepada orang-orang
munafik bahwa mereka akan mendapat
siksaan yang pedih,

139. (yaitu)orang orang yang menjadi-
kan orang-orang kafir sebagai pe-
mimpin dengan meninggalkan orang-
orang mukmin. Apakah mereka men-
cari kekuatan di sisiorang kafir itu? Ke-

tahuilah bahwa semua kekuatan itu
milikAllah.

140. Dan sungguh, Allah telah menu-
runkan (ketentuan) bagimu di dalam
Kitab (Al-Qur'an) bahwa apabila kamu
mendengar ayat-ayat Allah diingkari
dan diperolok-olokkan (oleh orang-
orang kafir), maka janganlah kamu
duduk bersama mereka, sebelum me-
reka memasuki pembicaraan yang lain.

Karena (kalau tetap duduk dengan me-

reka), tentulah kamu serupa dengan
mereka. Sungguh, Allah akan mengum-
pulkan semua orang-orang munafik dan

orang-orang kafir di neraka Jahanarn,
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ia telah maka idnir"t dan hari dan rasul- dari kitab- dan malaikal O"ng"nlL- isesat sungguh rasul-Nya kitab-Nya malaikat-Nya padaAllah:
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untukmemberi dan bagi/kepa- untukmeng- Allah tidakakan keka- bertambah kemu- mereka kemu-
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apakah mereka orang-orang dari selain pelindungi orang-orang mereka meng- imencari mukmin penolong kafir ambil/menjadikan
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di atasikepada (Allah) me- dan (139) semua- kepunya- maka sesung- kekuatan di sisi me- jkalian nurunkan sungguh nya an Allah guhnya kekuatan reka 

i<rt 6ffi5 VjK ,l e[\ '# 6tJ ,6;rrmaka dan diperolok- diingkarinya Allah ayal-ayat kalian bahwa Kitab/jangan olokannya mendengar apabila Al-Qur'an i';ilt $\ Kt *ix *t4 VF" E ;i:, vffi
serupa jikade- sesungguh- Iainnya dalampem- mereka sehing- beserta kaliandu- imereka mikian nyakaljan bicaraan memasuki ga mereka duk-duduk i

,& \,.- . -i..2 . z .,r/i,- z ,z )?, t ,/ \ 2ffi c;, '#e 'u-:Ktu 'og!3t b\; ar'ot
(140) semua- dalam neraka dan orang- orang-orang mengum- sesungguh- :nva Jahanam - oranskafir - r'l"t':._* o:'*: ..-T1""1-.;

Keharusan Berlaku Adil
135. Wahaiorang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadisaksi
karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum
kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu ke-
maslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikutihawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau
enggan menjadisaksi, maka ketahuilah Allah Mahatelititerhadap segala apa yang
kamu kerjakan.

136. Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya (Muhammad)dan kepada Kitab (Al-Qur'an)yang diturunkan kepada Rasul-Nya, #
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1 41. (yaitu) orang yang menunggu-nunggu
(peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu.
Apabila kamu mendapat kemenangan dari
Allah mereka berkata, "Bukankah kami (turut
berperang)bersama kamu?" Dan jika orang
kafir mendapat bagian, mereka berkata,
"Bukankah kami turut memenangkanmu,233
dan membela kamu dari orang mukmin?"
Maka Allah akan memberi keputusan di
antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak
akan memberi jalan kepada orang kafir
untuk mengalahkan orang-orang beriman.

142. Sesungguhnya orang munafik itu hen-
dak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang me-
nipu mereka.2s Apabila mereka berdiri untuk
shalat mereka lakukan dengan malas. Me-
reka bermaksud riya' (ingin dipuji) di hadap-
an manusia. Dan mereka tidak mengingat
Allah kecuali sedikit sekali.23s

143. Mereka dalam keadaan ragu antara
yang demikian (iman atau kafir) tidak ter-
masuk kepada golongan ini (orang ber-
iman) dan tidak (pula)kepada golongan itu
(orang kafir). Barangsiapa dibiarkan sesat
oleh Allah, maka kamu tidak akan men-
dapatkan jalan (untuk memberi petunjuk)
baginya.

144.Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu menjadikan orang-orang
kafir sebagai pemimpin selain dari orang-
orang mukmin. Apakah kamu ingin mem-
beri alasan yang jelas bagi Allah (untuk
menghukummu)?

145. Sungguh, orang-orang munafik itu (di-
tempatkan) pada tingkatan yang paling
bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan
mendapat seorang penolong pun bagi
mereka,

146. kecuali orang-orang yang bertobat
dan memperbaiki diri236 dan berpegang
teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus
ikhlas (menjalankan) agama mereka karena
Allah. Maka mereka itu bersama-sama
orang-orang yang beriman dan kelak Allah
akan memberikan pahala yang besar ke-
pada orang-orang yang beriman.

147. Allah tidak akan menyiksamu, jika
kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah
Maha Mensyukuri,23T Maha Mengetahui.

ffi \"t wA'a 3+6 ar J-t*'Ji "471r
(141) jalan atas orang - bagi oran^g- Allah dan tidak akan kiamat

orang mukitin orang kafir menjadikan

',ly rj6 6.3 'gre 't4 airt t;"r\4 ',*i3t !'Y
keoada/ mereka dan membalas dan Allah mereka akan orang-orang sesung-
uniut< berdiri apabila tipuan mereka Dia menipu munaflk guhnya

{r ar 6'$i1s ;6r (,rir| }rf \-;Y' t-P\
kecuali Allah dan mereka tidak manusia mereka riya'/ malas mereka untuk

mengingat ingin dilihat berdiri shalat

-;1# JIii X# Jri fu'r 6 ,@
1 \rf )lqd
(142\

z /,"4),9i.r"
mereka dan tidak mereka tidak demikian antara mereka dalam ke-

itu kepada itu kepada adaan ragu-ragu

Y.'p\lb
atas kalian

bz/
Y-Ie
""Ji,t

\ii) t:t\ q\(_
(mereka) orang-orang wahai
beriman yang

,gq)(\rt)
!{@?

(144\

'k^L
atas kalian

"tif#
bagi

mereka

\Ki6

-l z,z.z ^&a ,z r /

-K*ilL. q) V+J-

a3=-'F$ffi*atd-"*:ii*
AI-I.fadli

,146. Dari Mu'aZ bin Jabal bahwa dia berkata kepada Rasulullah saw. ketika beliau mengutusnya
ke Yaman, "Berilah aku wasiat!" Rasulullah saw. bersabda, "lkhlaskanlah agamamu, sesung-
guhnyacukuplahbagimusedikitdari amal."(HRal-Hakimdanmenyatakannya gahih,al-Baihaqi
dan lbnu Abi Hatim)

233. Dengan jalan membuka rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang kafir atau kalau mereka berperang di pihak
orang mukmin mereka berperang tidak sepenuh hati.
234. Allah membiarkan mereki dalam pengakuan beriman, sebab itu mereka dilayani seperti melayani para mukmin. Dalam pada itu Allah telah
menyediakan neraka buat mereka sebagai pembalasan tipuan mereka itu.
235. Mereka shalat hanya sekali-kali saja, yaitu apabila mereka berada di hadapan orang.
136. Mengadakan perbaikan berarti bekerja yang baik untuk menghilangkan akibat yang jelek dan kesalahan yang dilakukan'
237. Memleri pahala terhadap amal hamba-Nya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmat-Nya.
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