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Golongan Kafir
6. Sesungguhnya orang-orang kafir,8 sama
saja bagi mereka, engkau (Muhammad)
beri peringatan atau tidak engkau beri
peringatan, mereka tidak akan beriman.

7. Allah telah mengunci hati dan pen-
dengaran mereka,e penglihatan mereka
telah tertutup, dan mereka akan men-
dapatazab yang berat.

Golongan Munafik
8. Dan di antara manusia ada yang ber-
kata, "Kami beriman kepada Allah dan
hari akhir," padahal sesungguhnya mereka
itu bukanlah orang-orang yang beriman.

9. Mereka menipu Allah dan orang-orang
yang beriman, padahal mereka hanya-
lah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.

10.Dalam hati mereka ada penyakitl0
lalu Allah menambah penyakitnya itu;
dan mereka mendapat azab yang pedih,
karena mereka berdusta.

11.Dan apabila dikatakan kepada me-
reka, "Janganlah berbuat kerusakan di
bumi!"11 Mereka menjawab, "Sesungguh-
nya kamijustru orang-orang yang melaku-
kan perbaikan."

1 2. lngatlah, sesungguhnya merekalah
yang berbuat kerusakan, tetapi mereka
tidak menyadari.

13. Dan apabila dikatakan kepada me-
reka, "Berimanlah kamu sebagaimana
orang lain telah beriman!" Mereka men-
jawab, "Apakah kamiakan beriman seperti
orang-orang yang kurang akal itu ber-
iman?" lngatlah, sesungguhnya mereka
itulah orang-orang yang kurang akal,
tetapi mereka tidak tahu.

1A.Dan apabila mereka berjumpa de-
ngan orang yang beriman, mereka ber-
kata, "Kamitelah beriman." Tetapi apa-
bila mereka kembali kepada setan-setan
(para pemimpin) mereka, mereka berkata,
"sesungguhnya kami bersama kamu,
kami hanya berolok-olok."

15. Allah akan memperolok-olokkan me-
reka dan membiarkan mereka terombang-
ambing dalam kesesatan.
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16. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka
itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.
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l.yaumiddTn (hari pembalasan), hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk. Disebut iuga yaumul qiyamah, yaumul llisdb,
dan sebagainya.
2. Jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat.
3. Mereka yang dimurkai, adalah mereka yang sengaja menentang ajaran lslim, Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambiljalan lain
selain ajaran lslam.
4. Bebeiapa surah dalam Al-eur'an dibuka dengan huruf abjad seperti A/rflrirn Mim, Atif Ldm Rd, dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu.hanya Allah
yang tahu. Ada yang berpendapirt bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian,
itaJuntuk mengisyLratkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf'huruf abjad tersebut.
5. Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.
6. pengertian menginfakkan"haria di jalan Allah meliputi belanjJuntuk keientinban jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan
ilmiah, dan lain-lain.
7.yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw. ialah: Taurat, Zabur, lnjil dan $ufuf-gufuf (lembaran-lembaran) yang tidak sepefii
Kiiab.
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17. Perumpamaan mereka seperti orang-
orang yang menyalakan api, setelah me-
nerangi sekelilingnya, Allah melenyap-
kan cahaya (yang menyinari)mereka dan
membiarkan mereka dalam kegelapan,
tidak dapat melihat,

18. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga
mereka tidak dapat kembali.

19.Atau seperti (orang yang ditimpa)
hujan lebat dari langit, yang disertai ke-
gelapan, petir, dan kilat. Mereka menyum-
bat telinga dengan jari-jarinya, (meng-
hindari) suara petir itu karena takut mati.
Allah meliputi orang-orang yang kafir.l2

20. Hampir saja kilat itu menyambar peng-
lihatan mereka. Setiap kali (kilat itu) me-
nyinari, mereka berjalan di bawah (sinar)
itu, dan apabila gelap menerpa mereka,
mereka berhenti. Sekiranya Allah meng-
hendaki, niscaya Dia hilangkan pendengar-
an dan penglihatan mereka. Sungguh,
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

KEESAAN DAN KEKUASAAN TUHAN
Perintah Menyembah Tuhan yang Maha Esa
21" Wahai manusia! Sembahlah Tuhan-
mu yang telah menciptakan kamu dan
orang-orang yang sebelum kamu, agar
kamu bertakwa.

22. (Dialah) yang menjadikan bumi se-
bagai hamparan bagimu dan langit se-
bagai atap, dan Dialah yang menurun-
kan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasil-
kan dengan (hujan) itu buah-buahan se-
bagai rezeki untukmu. Karena itu jangan-
lah kamu mengadakan tandingan-tan-
dingan bagiAllah, padahal kamu menge-
tahui.

Tantangan kepada Kaum Musyrikin
Mengenai Al-Qur'an
23. Dan jika kamu meragukan (Al-Qur'an)
yang Kami turunkan kepada hamba Kami
(Muhammad), maka buatlah satu surah
semisal dengannya dan ajaklah penolong-
penolongmu selain Allah, jika kamu orang-
orang yang benar.

24. Jika kamu tidak mampu membuatnya,
dan (pasti)tidak akan mampu, maka takut-
lah kamu akan api neraka yang bahan
bakarnya manusia dan batu yang disedia-
kan bagi orang-orang kafir.
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24. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Api anak Adam yang kalian
nyalakan adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian dari api Neraka Jahannam." para
sahabat berkata, "wahai Rasulullah, api itu saja sudah cukup." Rasulullah saw. bersabda,
"Sesungguhnya api Neraka Jahannam itu lebih panas daripada api dunia ini 69 kali lipat,
setiap bagiannya sama dengan panas api dunia." (HR al-Bukhari, Muslim, Malik, dan
Ahmad)

8. Kafir, jamak ny.a k.uffar,nll.::"pfl_S.li9,?ll p."r!"v, kepada Allah. rasul-rasuiNya, malaikat-mataikatNya, kitab-kitab-Nya, dan hari Kiamar9, Sehingga na.sihat atau hidayah tersebut tidak bisa masuk ke dalam hati mereka.
10. Penyakit hati misalnya ragu dan tidak yakin akan kebenaran, munafik dan tidak beriman,
11 . Melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama akan mengakibatkan alam ini rusak bahkan hancur.
12, Pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir.



Balasan terhadap Orang-Orang
yang Beriman
25. Dan sampaikanlah kabargembira ke-
pada orang-orang yang beriman dan ber-

buat kebajikan, bahwa untuk mereka (di-

sediakan) surga-surga yang mengalir di

bawahnya sungai-sungai. Setiap kali me-

reka diberi rezeki buah-buahan dari surga,

mereka berkata, "lnilah rezekiyang diberi-
kan kepada kami dahulu." Mereka telah
diberi (buah-buahan) yang serupa. Dan

di sana mereka (memperoleh) pasangan-
pasangan yang suci. Mereka kekal di
dalamnya.

Perumpamaan-PerumPamaan Dalam
Al-Qur'an dan l"-'likmah-Hikmahnya

26. Sesungguhnya Allah tidak segan mem-

buat perumpamaan seekor nyamuk atau
yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-
orang yang beriman, mereka tahu bahwa
itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka
yang kafir berkata, "Apa maksud Allah
dengan perumpamaan ini?" Dengan (pe-
rumpamaan) itu banyak orang yang dibiar-

kan-Nya sesat,l3 dan dengan itu banyak
(pula) orang yang diberi-Nya petunjuk.
Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan de-
ngan (perumpamaan) itu selain orang-
orang fasik,14

27. (yaitu) orang-orang yang melanggar
perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu

diteguhkan dan memutuskan apa yang
diperintahkan Allah untuk disambungkan
dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka
itulah orang-orang Yang rugi.

Bukti-Bukti Kekuasaan Tuhan

28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah,
padahal kamu (tadinya)mati, lalu Dia
menghidupkan kamu, kemudian Dia me-
matikan kamu lalu Dia menghidupkan
kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah
kamu dikembalikan.

29. Dialah (Allah)yang menciptakan se-
gala apa yang ada dibumiuntukmu kemu-

dian Dia menuju ke langit, lalu Dia me-
nyempurnakannya menjadi tujuh langit.
Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
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/tr
kemu-
dian#:;

kepada dia. kemudian seluruhnya di bumi
menuJu
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(29\ Maha dengan segala dan Dia langit

l\,4engetahui sesuatu

apa untuk telah men- (Allah)
yang kalian ciptakan Yang

& Lbi::t {at
tujuh maka Dia menyem- langit

purnakannYa

25. Dari lbnu 'Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabd a,"Para penghuni surga masuk ke-

dalam surga dan para penghuni neraka memasuki neraka, kemudian berdirilah penyeru di

antara keduanya seraya berseru, 'Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian bagi kalian.

Wahai penghuni surga, tidak ada kematian bagi kalian. Tiap-tiap kalian akan kekal se-

bagaimana adanya didalam kondisinya." (HR al-Bukhari dan Muslim dan 'Abdu bin Humaid

dan lbnu Mardawaih).

13. orang itu sesat karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjukAllah. Dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar, dan tidak mau

memahairiapa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. 
.

14. Orang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan'
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khalifah

€"tta bE
di bumi akan

menjadikan

1iJ JG ltr
Tuhanmu ber- danfirman ketika

re;a
maka menggelin-
cirkan keduanya
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^;. 2. Al-Bagarah _i;"r.jJ u-
* Duno; rrr'**;;p"d;Ad"' .a'a
nama (benda) semuanya, kemudian Dia
perlihatkan kepada para malaikat, seraya
berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama
semua (benda) ini, jika kamu yang benar!"

32. Mereka menjawab, "Mahasuci Eng-
kau, tidak ada yang kami ketahui selain
apa yang telah Engkau ajarkan kepada
kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha
Mengetahui, Mahabijaksana."

33. Dia (Allah) berfirman, "Wahai Adam!
Beritahukanlah kepada mereka nama-
nama itu!" Setelah dia (Adam) menye-
butkan nama-namanya, Dia berfirman,
"Bukankah telah Aku katakan kepada-
mu, bahwa Aku mengetahui rahasia la-
ngit dan bumi, dan Aku mengetahui apa
yang kamu nyatakan dan apa yang ka-
mu sembunyikan?"

34" Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman
kepada para malaikat, "Sujudlah kamu
kepada Adam!" Maka mereka pun sujud
kecuali lblis.16 la menolak dan menyom-
bongkan diri, dan ia termasuk golongan
yang kafir.

35. Dan Kami berfirman, "WahaiAdaml
Tinggallah engkau dan istrimu didalam
surga, dan makanlah dengan nikmat (ber-
bagai makanan) yang ada di sana sesuka-
mu. (Tetapi)janganlah kamu dekati pohon
ini17, nanti kamu termasuk orang-orang
yang zalim!"18

36. Lalu setan memperdayakan kedua-
nya dari surgale sehingga keduanya di-
keluarkan dari (segala kenikmatan) ke-
tika keduanya disana (surga). Dan Kami
berfirman, "Turunlah kamu! Sebagian
kamu menjadimusuh bagiyang lain. Dan
bagi kamu ada tempat tinggal dan ke-
senangan di bumi sampai waktu yang di-
tentukan."

37. Kemudian Adam menerima beberapa
kalimat20 dari Tuhannya, lalu Dia pun me-
nerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha
Penerima tobat, Maha Penyayang.

ql ,<',5A.
sungguh kepada para

Aku malaikat

'rv3 'lv;r M-s ud L,x- "J w s,41 rJ\5
dan darah dan menum- di dalam- yang . orang di dalam- apakah Eng- merekakami pahkan nya merusak nya kau jadikan berkata

'br1i, .Ju t, 4y JG "A ";iiJ :& 6kalian apa yang Aku lebih sungguh Dia bagi- dan kami dengan kami selaluketahui tidak mengetahui Aku berfirman Mu menyucikan memuji-Mu bertasbih

eKzr'a$ r*; 7 Ak ia'tr (i\ 'r"J ffi
kepada para Dia mengemu- kemu- semuanya nama-nama Adam dan Dia (30)malaikat kakannya dian mengajarkan

d\r S ;*zQ 6:,y S3- ic:U qy-';\ i\i1
i1mereka (31) orang-orang jika kalian ini semua dengan terangkan maka Dia ,.berkata yang benar adalah nama-nama pada-Ku berfirman.'

suludlah/tunduk- ke.pada.para K-ami dan (33) kalian dan apa yang yang kalian
lah kalian semua l\4alaikat berfirman tatkala sembunyikan kaliah - - nydtakan

C.j.KrC 'a6 "l*;S ,.lr "*y 4y 1YJ riY
termasuk dari orang- dan ia dan ia ia iblis ke- maka mereka kepada

orang yang kafir adalah sombong enggan cuali bersujud Adam

\:36 \i, *s '^{\ #ii' e ,kt i;\rt rx; ffi
de,ngan dari- dan makanlah di surga dan istrimu kamu tinggallah/ wahai dan Kami (34)nikmat padanya kalian berdua (ini) diahilah Adam berfirman

'"tJr 4-:r A fiy "\t Y .ir -v "f".5 Jx\;$
Mahabi- lVahaMe- Eng- sesungguh- Engkauajar- apa ke- bagl iidakada Mahasucijaksana ngetahui kau nya Engkau kan kepada kami yang cuali kami pengetahuan Engkau

'J'6 "dpr, {\;\ -\51 "e*-U 6 ii\( i6 ffi
Dia betr dengan nama- ia menerangkan maka denqan nama- teranqkan wahai Dia ber (32t l Tl
firman namanya(bendaini) padamereka setelah namanta(bendaini) padam-ereka Adam firman ";.J"\i '*'-rS Ar.16 +W\ ;i 'r", ,1\ 'K .$1 f1 :i;
apa dan Aku lebih dan bumi langit rahasia Aku lebih sesung- kepa- Aku bukan- i.]f-.mengetahui kegaiban mengetahui guhnyaAku damu katakan tan i$jr:i-i.l )<{at iii t-6 ffi '.";lk ;Kd tfi i:&

ffi-qa K
(35) termasuk orang- maka kalian

orang yang zalim berdua adalah

r!;t uf;; L KJ2/-/
turunlah/per dan Kami di da- adalah
gilah kalian berfirman lamnya keduanya

ffi:*-Jr
(36) waktuyang sampai/tertentu hingga

ffi F), 4(il

r/^ (j1; ,34 &;
ini dan janganlah kalian betr seba-

kalian dekati dua sukai gaimana

'Jfit
pohon

(37) Maha Pe- Maha Pene-
nyayang rima tobat

\t \i{.;6 w 6w
dari apa maka menge- daripada- setan
(tempat) luarkan keduanya nya (surga)

V" W ;;,e K'fi; ,i;4.
danke- tempat diatasbumi danbagi menjadi bagiseba-

senangan menetap kalian musuh gian yang lain

/' t7, E </rA/J\*
Dia sesungguh- atas-

nya Dia nya

36 r(K i',i- ili. \tJV. I

maka Dia me- kalimat dariTu- Adam maka
nerima tobat hannya menerima

;iF,;il/

Penciptaan Manusia dan Penguasaannya di Bumi
30. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak men-
jadikan khalifahl5 di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang
yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-
Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang
tidak kamu ketahui."

15. Khalifah bermakna pengganti, pemimpin, atau penguasa"
'16. lblis termasuk kelompok jin dan termasuk yang diperintah untuk sujud.
17. Menurut setan, siapa yang memakan buah pohon itr, ulun x"r.ui;i;;l"r surga (surah ke-20 TeHa: 120).
18. Zalim artinya an[aya- Orang yang zalim ialah orang yang melakukan perbuatan aniaya, yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.
19, NabiAdam a.s. dan Hawa memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan mereka diusir Allah dari surga dan diturunkan ke dunia.
20. Kalimat itu menurut sebagian mufasir adalah ucapan untuk memohon ampunan (tobat).



*g" S A"*"$ 2. Al-Baqarah "y-! eaq"{}t-q4-$.**.;,;;;"-,ffir; i "# ,si ,+ "e*k u+ 11 w$.1 u,6

llirrtfifi:ff1:ill"xffH-t"il%i3- $ fl,?,",Iz:lapapetunjuk 
o"'l*" 'l!33H1f3,]:ln T,fl5" '113"' ."lfi'n, 'Ti,gin ^f,il*fi':

ii?l?il"J".'I:'l5ii'liT,[X;:ffi3:i'ffi '$ u,s u.i,s ffi tiii4 ir{j # 3'1+t 's\'i.
sedih hati." T,. ';;ni" SZ;g;;ft ,.t, o"[",?"]3,," o;flXfifj'n atasmereka makatidak petunjuk-Kui

11,1i:lt:l::;;:|flilYT:5[iX1ffi- T en'i,i,c ';.n ;^ lrir )(A ,,;.j\ \1r\,q GKs
huni neraka. Mereka kekal di dalamnya' 

€ trnl l"JFj" jrr"L mereka neraka penshuni mereka itu .""?g?R3X.i- 
#3lJl3{:15" .

lEFit"^Tf$L'ffi _ - r L ^ €i C+?. \ti6 K4; iA qtr ;b"- eftt ,t:n-6';t
Beberapa Perintah dan Larangan Tuhan s-S,i denoan ianii dan penuhi- aras kamu telah Aku ydng nikmalKu ingatlah wahai Bani ldrail

<epada Bani lsrail ai --pa-oa-ku ' tan otenmu anugerahkan

40. wahaiBanirsral!21 Insaflah nikmat-Ku A, e;g q ,9lS iffi .>-#rv &V-f: "Fui", o.j,
yang telah Aku berika.n kepadamu Dan i* :j' ,l:, 

':, 
dankepada- densanjanji Akupenuhi

penJfrltafr yanlimu kepada-Ku,22 niscaya Aku f tetah Aku kepada dan ber (40) l(bmu harus

benurrijanii-(ut"p"out,,Ju";il1t'"'t;- q i-'fl;A; J;il*s imantJtitiatian takut/tunduk Kurah padamu

pada-Kusaja. 
-_ ,A, S,. ..i(-t, G;,sSS T +9 S5 (jK$ # q 6P'

41. Dan berimanlah kamu kepada apa (Al- Y o"ngun "yut- 
dan jangantah dengan- lafirr .pgl-_ ,_-gun bersama basiapa vang mem-

eur,an)yangtetahAkuturunkrny"ng-"r- "l 
"";V;l:X1,"' iSii',i"'?l;,l -"iiiJ" l;6iii, tlm'^ ,"n'")":, ut': , tI) 

...**,',r'i

38. Kamiberrirman,'t",,t"f*il"'"'11" $.;: g ";J' ci + "#y" U9 W W \)"*\ t-it

i"ru"T,fiR:ff1:ill"xffH-t"il%i3- $ fl,? ,",I?:lapa 
petunjuk ouri'-xu sulosui'f;lans T,?5' '113"- ."lfi'n, 'Ti,gin ^f,ill:;

sia[a mengikuti petunjuk-Ku' tidak ada rasa i3.:
takut pada mereka dan mereka tidak ber- .€. Uf u-i'S ffi tSit "&Si # s'i)t 's\'i
sedih hati." F ',7;f;i" 3ill3Tjft ,.t, o"[",?"]3,," oi,i,Xl3,lj'n atasmereka makatidak petunjuk-r
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huni neraka. Mereka kekal di dalamnya' 

€ trnl l"JFj" jrr"L mereka neraka penshuni mereka itu .""?g?R3ili- #3lJl3{:l;

lEFit"^Tf$L'ffi _ - r L ^ €i c+?. \ti6 K4; iA qrr ;b"- eftt ,t"n-;;t
Beberapa Perintah dan Larangan Tuhan s-S,i denoan ianii dan penuhi- aras kamu telah Aku ydng nikmalKu ingatlah wahai Bani ldra

Xepada Bani lsrail ai --pa-Oa-ku ' tan otenmu anugerahkan

*X6;i-ln::lL"lt:i::l5T"5:: $ e;; q '5' iffi ':-*;u &v'r: "Fui"' '3'-'1'

itu sunggui berat, kecuali bagi orang- orang F ,ou, mereka- l."pg- dan sesung- Tuhan mereka. sesungsuh- mereka me- 
- -9l9ns- (45)

..-__ r.L..^.,..r2 " " 
"S 1"in-o"i o":iiv. gutrnyimer5ta mereka menemui nyamereka nyangka orangyang

::lTffiiffim:f,;*,::li*Wru F. *os '$st W s3 ffi ,;36 Gvr: "i\"r: u
pertama"kafir kepadanya. ja"S"^r"11ay ;| *"r:t,ll" hak karianucamputr ,lr?la; (41) nB':?i"X?,15' dan kepada- :Sfi:ll harsa

iT-:'-ff;11f,';::ff?$:i::Aimurah'0"' # 66 ,;)#, v#,ru ffi 3j.\" {,; (;;t ,jiK;
42. Dan janganlah kamu campur adukkan j| . oun tun"i- shatat dan (42) karian, dan/sedang hak - 

dan kalian

kebenarin dLngan kebatilan23 dan (jangan- $. "U;l;; oiriiintan mensetahui kalian - sembunvikan

lah) kamu sembunyikan kebenaran, se- F-:
dangkan kamu mensetahuinya. $i 5U ,iftt 6rii6 @ ffi 'w{:lt t ,6tt: . "53t43. Dan taksanakanrah shatai, tunaikanlah i *nt,-t" manusia "tfi:f,|jfi]li" (43) "J313;il1lf #i.?Xlj datrukurrah Takat

=^i,Lil o"'rukukrah beserta orans vans F ffi, 'b;\# tli Tr6it 6b ",5s "t-:fr s;Ki
44. Mengapa kamu menyuruh orang lain Q. F4) katian ..T9fu, Al-Kitab kalian dankalian diri kaliansendiri dankalian

(mengerjakan)kebajit<an,ledangkani"'u$.\rr/dL',"i"rtiJul.r.Znmembaca
[i"ruiu["n oi'.i'u i"noi'i, paolrratt<amu $' ',*'g:, J; {f lt:Sj Vfu rrrsAtj *U L*;V
membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu ;imengerti? . t" ' -.- 

s5: ,Hq-r",,.1ft1 ",u" kecuari "oxngln ii&i:i"tt",! dansharat densansabar ffilli,t3"slJ:i

Xi;Bil[3[::f*f#:ffi:flnli:ffi:; $,: m "b],-J pv r,s tr; \;'<i t;' 'r]8" t;^1' ffi

,16 (yaitu)merekaySngy?li1,r,1iy1l:: F W $', K4; *1 Qr ',f Vl;t ,r'Y\-41
reka akan menemui Tuhannya, dan bahwa !? 

^r[,r;,"_ n"It"-r*r- alas rarian retah Aku yang nikma!Ku ingattah wahai Bani ts]ait
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yang khusyuk,

mereka akan kembali kepada-Nya. Fi Tiir.""'"'rl"rli'.- i"nvJAti, anuserahkan

yang lain dialam ini (pada masa itu). :F
. -r- L--: /t.^+it.^\ :-\ ,g a t/?t "l iiz \ ft^ (:

48. Dantakutahkamupadaharr,ll"Sl "ei ffi {t:j6- f* $ Jit W
tidak seorang pun dapat membela granS s: (6 J"n ri","- qa.n.ii. tebusan qlr!
lain sedikit pqn. Sedangt<an syafaat2a dan &pi ' -' oiiolong ka daklah padanva

ii;H3[flf'il,5''flli]:":1,:[lifi: F. g Y*" e:i";; 'i':; 4s ffi ']'v ffi 46tl?
ietah metebihkan kamu-iariselu3 umat Q. ,*ZL .:??,li?iY" 

dariuorane S,,* ''*?[.ooT:t ph11? l"ll'if;lll;; (ot) atassesara
ffi 'u$6

tebusan apa pun darinyi tiOat Oiterima dan b---11-..,-"65"rugy',4 $**d Fru,! gt-vrv4 )+*"4 t*-{F*"t I

mereka tidak akan ditolong. t

dian dia berputar-puiar di neraka sebagaimana berputar-putarnya keledai, kemudian para peng-

At-I.IadIi huni mengelilingi, seraya bertanya,'Wahai Fulan, kenapa dirimu, bukankah kamu menyuruh kami

44. Dari Usamah bin Zaid r.a. berkata, "Aku mengerjakan yang makruf dan melarang kami dari perbuatan mungkar?'dia menjawab"Benar'

mendengar Rasururah *"*. our.ulJ" ,s"- aku telah menyuruh karian mengerjakan yang makruf, namun aku sendiri iidak mengamalkannya

seorang dihadapkan pada hari kiamat, ke- dan aku telah melarang kalian dari perbuatan mungkar, namun aku sendiri melakukannya "'

mudian dia dilemparkan ke neraka, maka (HR al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad)

terburailah usus ususnya di neraka, kemu-

21 . lsrail adalah sebutan bagi Nabi ya qub a.s.. Bani lsrail adalah keturunan Nabi Ya'qub a,s. dan sekarangdikenal dengan nama bangsa Yahudi'

22. Di antara jaHji Bani rsraiiiepJ" n[i i"r"r.', h*v" .n"nvurbah Ailah, tidak r"ngud;kun tundingan oagi Atan, serta beriman kepada Nabi Muhammad

.u*. r"nuguitana yang tersebut di dalam Taurat'
23. Batil aiinya kesllarrln, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya'
24. syafaat iarah pertorong";;;;ilk; ;iJ ;;il;ir, "il"ffr"s tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat' atas izin

Allah.
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sjksaan buruk mereka menim- flr'aun dari keluarga/
pakan pada kalian pengikut

Fr-

;y3
Kami selamatkan dankalian ketika

Perincian Nikmat Tuhan kepada Bani lsrail
49. Dan (ingatlah) ketika Kami menyela-
matkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikul
pengikut Fir'aun.25 Mereka menimpakan
siksaan yang sangat berat kepadamu. Me-
reka menyembelih anak-anak laki-lakimu
dan membiarkan hidup anak-anak perem-
puanmu. Dan pada yang demikian itu me-
rupakan cobaan yang besar dari Tuhan-
mu.

50. Dan (ingatlah) ketika Kami membelah
laut untukmu, sehingga kamu dapat Kami
selamatkan dan Kami tenggelamkan (Fir'aun
dan) pengikut-pengikut Filaun, sedang kamu
menyaksikan.

51. Dan (ingatlah) ketika Kami menjanjikan
kepada Musa empat puluh malam.26Ke-
mudian kamu (Bani lsrail) menjadikan (pa-
tung) anak sapi (sebagai sesembahan) se-
telah (kepergian)nya, dan kamu (menjadi)
orang yang zalim.

52. Kemudian Kami memaafkan kamu sete-
lah itu, agar kamu bersyukur.

53. Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan
kepada Musa Kitab dan Furqan, agar kamu
memperoleh petunjuk.'?T

54. Dan (ingatlah)ketika Musa berkata ke-
pada kaumnya, "Wahai kaumku! Kamu
benar-benar telah menzalimi dirimu sen-
diri dengan menjadikan (patung) anak sapi
(sebagai sesembahan), karena itu ber-
tobatlah kepada Penciptamu dan bunuh-
lah dirimu.28 ltu lebih baik bagimu di sisi
Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu.
Sungguh, Dialah Yang Maha Penerima
tobat, Maha Penyayang."

55. Dan (ingatlah) ketika kamu berkata,
"Wahai Musa! Kami tidak akan beriman
kepadamu sebelum kami melihat Allah
dengan jelas," maka halilintar menyambar-
mu, sedang kamu menyaksikan.

56. Kemudian, Kami membangkitkan kamu
setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

57. Dan Kami menaungi kamu dengan awan,
dan Kami menurunkan kepadamu mann
dan salwa.2e Makanlah (makanan) yang
baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan
kepadamu. Mereka tidak menzalimi Kami,
tetapi justru merekalah yang menzalimi diri
sendiri.

daripada kalian." Kemudian Rasulullah saw.
berpuasa dan memerintahkan untuk ber-
puasa didalamnya. (HR al-Bukhari, Muslim,
an-Nasa'i, Ahmad, dan al-Baihaqi)

^;14 &.''q5 'l;q tiJ:$ '{;q 'b}:i
cobaan dan pada yanq (anak-anak) dan membiarkan anak laki-lakimu mereka

demikiad itu" ferempuari hidup menyembelih

"tQE i:ir '& V; iy3 ffi V "&,u
Ialu Kami sela- Iautan dengan/ Kami mem- dan ketika (49) besar dari
matkan kalian untuk kalian belah Tuhan kalian

,}j K"5 if: ffi i'tF ii(t 'drT J\ -uiiru
Musa Kami dan (50) menyaksikan dan kalian fir'aun keluarga/ dan Kami

menjan.jikan ketika pengikut tenggelamkan

3t! i,s t$.,t 'sa4t it, 'i '^t1 65
orang-orang dan kamu dari anak lembu kalian kemudian malam empat puluh
yang zalim (termasuk) sesudahnya menjadikan

:!r&:s z ,D"< >( ,< /,t\ ./ - 2 z ,'": ' /, re+

'S. cr3r\5 it, 4'! *c 'e U# ? IE
(52) kalian supaya demikian dari dt,r' nu,,un Kami kel.u- ,O,bersyukur kalian itu setelah maafkan dian

ff; 3-'*; {g 66isr3 4i6-i\ ,t} 6f\ t\3
(53) kalian mendapat supaya kalian dan Furqan Al-Kitab Musa Kami danpetunjuk (Taurat) datangkan ketika

# p-*M '&t ;i,(- +;A ,*;. JG iyl
diri kalian kalian telah sesung- hai kepada kaum- Musa berkata dan
sendiri menganiaya guhnya kalian kaumku nya ketika

f;: "7Ka Gli6 "$-rv,lv rj-{" 'sa4 {tvU
vanq demi- Airi kalian maka bunuhlah kepada maka ber- anak dengan ka-' kien itu sendiri penciptamu taubatlah lembu lian menjadikan
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50. Dari lbnu 'Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. tiba di Madinah, kemudian beliau menyaksikan
kaum Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura'. Rasulullah saw. bertanya, "Kenapa kalian berpuasa
pada hari ini?" Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari yang baik di mana Allah SWT menye-
lamatkan kaum Yahudi di dalamnya dari musuh mereka. Setelah itu Nabi Musa berpuasa di
dalamnya." Rasulullah saw. bersabda, "Kami lebih patut berteladan kepada Nabi Musa a.s.

25.Fir'aun adalah gelarbagiraja-raja Mesir pada masa lalu. Menurutsejarah, Fir'aun pada masa NabiMusa a.s- ialah Menephlhan(1232-1224 SM) anak Ramses.
26. Suatu tenggang waktu yang dijanjikan Allah untuk menerima petunjuk (Taurat); tetapi umat Nabi Musa a.s. tidak sabar menunggunya, sehingga mereka
menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri.
27,Yang dimaksud dengan Kitab adalah Taurat. Dan yang dimaksud dengan Furqdn adalah keterangan-keterangan lain untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
28."Membunuh dirimu" ada yang mengartikan, orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang
mengartikan, orang_yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh, dan ada pula yang mengartikan, mereka disuruh membunuh diri mereka masing-
masing untuk bertobat.
29. Mann ialah sejenis madu- Sa/wd ialah sejenis burung puyuh.
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masuklah Kami dan

kalian berfirman ketika

59. Dari Sa'ad bin Malik dan Usamah bin Zaid serta Khuzaimah bin Sabit. mereka berkata,

"Rasulullah saw. bersabda, 'sesungguhnya penyakit la'un ini adalah azab dan sisa hukuman

yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada orang-orang sebelum kalian. Maka bila di suatu tempat

terjadi wabah fa un sedangkan kalian berada di dalamnya maka janganlah kalian keluar dari-

nya. Dan bila berita sampai kepada kalian bahwa di suatu tempat terjadi wabah ta'un, maka

janganlah kalian masuk ke dalamnya."' (HR Muslim, an-Nasa'i, dan Ahmad)
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58. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman,
"Masuklah ke negeri ini (Baitulmaqdis), maka

makanlah dengan nikmat (berbagai makan-

an)yang ada di sana sesukamu.Dan masuki-

lah pintu gerbangnya sambil membungkuk,

dan katakanlah, "Bebaskanlah kami (dari

dosa-dosa kami)," niscaya Kami ampuni ke-

salahan-kesalahanmu. Dan Kami akan me-

nambah (karunia) bagi orang-orang yang

berbuat kebaikan."

59. Lalu orang-orang yang zalim meng-
ganti perintah dengan (perintah lain) yang

tidak diperintahkan kepada mereka. Maka

Kami turunkan malapetaka dari langit ke-

pada orang-orang yang zalim itu, karena

mereka (selalu) berbuat fasik.

60. Dan (ingatlah) ketika Musa memohon

air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman,
"Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka

memancarlah daripadanya dua belas mata

air. Setiap suku telah mengetahuitempat
minumnya (masing-masing).30 Makan dan

minumlah dari rezeki (yang diberikan)Allah'

dan janganlah kamu melakukan kejahatan

di bumi dengan berbuat kerusakan.

Pembalasan terhadaP SikaP
dan Perbuatan Bani lsrail

61. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata,
"Wahai Musa! Kamitidaktahan hanya (ma-

kan) dengan satu macam makanan saja,

maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk

kami, agar Dia memberi kami apa yang di-

tumbuhkan bumi, seperti: sayur mayur, men-

timun, bawang Putih, kacang adas, dan

bawang merah." Dia (Musa) menjawab,
"Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk

sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergi-

lah ke suatu kota, pasti kamu akan memper-

oleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka

ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan me-

reka (kembali) mendapat kemurkaan dari

Allah. Hal itu (terjadi)karena mereka meng-

ingkari ayat-ayatAllah dan membunuh para

nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang

demikian itu karena mereka durhaka dan

melampaui batas.

30. Setiap suku dari 1 2 suku dari Bani Israil, sebagaimana tersebut dalam Surah Al-A'r6f (7): 160.
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masa itu diantara

Pahala Orang yang Beriman
62. Sesungguhnya orang-orang yang ber-
iman, orang-orang Yahudi, orang-orang
Nasrani dan orang-orang S. abr-1n,31 siapa
saja (di antara mereka) yang beriman ke-
pada Allah dan hari akhir, dan melakukan
kebajikan, mereka mendapat pahala dari
Tuhannya, tidak ada rasa takut pada me-
reka, dan mereka tidak bersedih hati.

Pembalasan terhadap Bani lsrail yang
Melanggar Perjanjian dengan Tuhan
63. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil
janji kamu dan Kami angkat gunung (Sinai)
di atasmu (seraya berfirman), "Pegang
teguhlah apa yang telah Kami berikan ke-
padamu dan ingatlah apa yang ada di
dalamnya, agar kamu bertakwa."

64. Kemudian setelah itu kamu berpaling.
Maka sekiranya bukan karena karunia
Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti
kamu termasuk orang yang rugi.

65. Dan sungguh, kamu telah mengetahui
orang-orang yang melakukan pelanggaran
di antara kamu pada hari Sabaf,32 lalu Kami
katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera
yang hina!"33

66. Maka Kamijadikan (yang demikian)itu
peringatan bagi orang-orang pada masa itu
dan bagi mereka yang datang kemudian,
serta menjadi pelajaran bagi orang-orang
yang bertakwa.

Kisah Fenyembelihan Sapi Betina
67. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata ke-
pada kaumnya, "Allah memerintahkan kamu
agar menyembelih seekor sapi betina." Me-
reka bertanya, "Apakah engkau akan men-
jadikan kami sebagai ejekan?'sa Dia (Musa)
menjawab, "Aku berlindung kepada Allah
agar tidak termasuk orang-orang yang
bodoh."

68. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada
Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelas-
kan kepada kamitentang (sapi betina) itu."
Dia (Musa) menjawab, "Dia (Allah)berfir-
man, bahwa sapi betina itu tidak tua dan
tidak muda (tetapi) pertengahan antara itu.
Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan
kepadamu."

69. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada
Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelas-
kan kepada kami apa warnanya." Dia (Musa)
menjawab, "Dia (Allah) berfirman, bahwa
(sapl) itu adalah sapi betina yang kuning
tua warnanya, yang menyenangkan orang-
orang yang memandang(nya)."
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68. Dari lbnu Juraij bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya mereka hanya di-
perintahkan untuk menyembelih sapi yang paling rendah nilainya. Namun ketika mereka
memaksakan atas diri mereka sendiri sesuatu yang menyulitkan mereka, maka Allah SWT
mengetatkan persyaratannya atas mereka. Dan seandainya mereka tidak menyatakan,
'insya Allah' (bila dikehendaki Allah), maka hal itu tidak akan dijelaskan bagi mereka se-
lama-lamanya." (HR lbnu Jarir).

31. $abnn ialah umat sebelum Nabi Muhammad saw. yang mengetahui adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan mempercayai adanya pengaruh bintang-
bintang.
32. Hari Sabaf ialah hari Sabtu, hari khusus bagi orang Yahudi untuk beribadah.
33. Kera: Betul-betul menjadi kera sebagai kutukan Allah. Sebagian mufasir mengartikan memiliki sifat-sifat seperti kera.
34. Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah.



pada Tuhanmu untuk kami agar Dia men-
jelaskan kepada kami tentang (sapi betina)
itu. (Karena) sesungguhnya sapi itu be-
lum jelas bagi kami, dan jika Allah meng-
hendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

71. Dia (Musa) menjawab, "Dia (Allah)ber-
firman, (sapi) itu adalah sapi betina yang
belum pernah dipakai untuk membajaktanah
dan tidak (pula) untuk mengairi tanaman,
sehat, dan tanpa belang." Mereka berkata,
"sekarang barulah engkau menerangkan
(hal) yang sebenarnya." Lalu mereka me-
nyembelihnya, dan nyaris mereka tidak me-
laksanakan (perintah) itu.

72. Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh
seseorang, lalu kamu tuduh menuduh ten-
tang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa
yang kamu sembunyikan.

73. Lalu Kamiberfirman, "Pukullah (mayat)
itu dengan bagian dari (sapi) itu!" Demikian-
lah Allah menghidupkan (orang) yang telah
mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu
tanda-tanda (kekuasaan-Nya) agar kamu
mengerti.

74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi
keras, sehingga (hatimu) seperii batu, bah-
kan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu
pasti ada sungai-sungai yang (airnya) me-
mancar daripadanya. Ada pula yang ter-
belah lalu keluarlah mata air daripadanya.
Dan ada pula yang meluncur jatuh karena
takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah
terhadap apa yang kamu kerjakan.

Keimanan Orang Yahudi Sukar
Diharapkan di Masa Rasulullah saw..
75. Maka apakah kamu (muslimin) sangat
mengharapkan mereka akan percaya ke-
padamu, sedangkan segolongan dari me-
reka mendengarfirman Allah, lalu mereka
mengubahnya setelah memahaminYa,
padahal mereka mengetahuinYa?3s

76. Dan apabila mereka berjumpa dengan
orang-orang yang beriman, mereka ber=

kata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila
kembali kepada sesamanya, mereka ber-
tanya, "Apakah akan kamu ceritakan ke-
pada mereka apa yang telah diterangkan
Allah kepadamu, sehingga mereka dapat
menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu?
Tidakkah kamu mengerti?"36
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,f "L-:,)"i i;:r\ ilr 4 ['K W,:-$*t Jil :;'; dan Dia mem- vanq mati Allah meng- demikian- dengan se- pukullah 
. - ma,kai lalu i"# perlihatkan hidupkan lah bagiannya la Kaml berlltman ?

! e, ,\.;q fJ '# 7 ffi, 6lp 6t rt[t i.
i: vanq dari hatimu menjadr kemu- (73) kamumengguna- supaya . tanda-tanda ii-t demiklan setelah keras dian kan akali mengertl KamU KeKuasaan-l\ya !s

d, 'X;i" v :,3V+\i Lit "'t';, 3i, jrl.+( e ;:
i memancar/ sunoquh dari/di antara dan keras atau lebih/ seperti batu tglgl" ..+"
if mengalir adi batu-batu sungguh sangat (hatl) vjlj 'Li Trr it Lfr #5" \A W tf:';wrr '4 &
T dan ait daripada- makailalu terbelah sungguh daripada- dan sungai- dari i
-"ll sunggun ny" keluar ada nya sungguh sungal padanya A

kamitelah mereka mereka orang-orang
beriman berkata beriman Yang'& q i:'jA

berjumpa
'lz\r\i ,_,,,2.r)

mengetahui

J! ;i+4 #
membuka/ denoan apakahkamumen- mereka sebagian kepada sebagian berkumpuu

.eneringlun - ip"J ceritbtan kepada mereka berkata yanglain mereka berada

ffi:Jr# \A &; +
(76) kamu maka apakah Tuhanmu di sisi' mengerti tidak

::il. :rill ,,,::,: rr'::: ti- r r:,: t,!:

72. DariAbu Sa'id al-Khudriy berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Seandainya seseorang

beramal dengan suatu amalan di dalam batu keras tidak ada satu pun pintu di dalamnya dan

tidak pula ada lubang, maka amalnya pasii keluar kepada manusia apapun bentuknya."'
(HR al-Hakim dan menyatakannya gahih, Ahmad dan al-Baihaqi)

35. yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi di Madinah yang mengubah-ubah isi Taurat terutama mengenai Nabi Muhammad saw..

36. Di dalam Taurat diterangkanientang Nani Muhammad saw. yang at<an datang sebagai nabi terakhir, tetapi keterangan itu disembunyikan oleh orang

Yahudi, karena takut akan menjadi bumerang bagi mereka'



'b;.b- \13 <aA \1 'e ']s:i t"3- Ot ii(77) mereka dan apa mereka apa mengetahui sesungguh- mereka me- tidakkah !+1nyatakan rahasiakan ydng - nya Atiah ngetahui i5'ri;f: gti, $ ;t1Sr 5;.i2,\ 'bH &J }i
danbagi angan-angan/ kecuali AlKitab merekatidak merekabuta dandiantaraii:mereka dongengan mengetahui huruf mereka :i="i rc-t\. ;r1S' -r#k1. t"4r 3!t ffi '":.fi" !'tl't'>t> v-)-'- -- v--/Y/ v;-:r .@ vJ-- --:i
dengan Al Kitab (mereka) bagi orang- maka kece- (78) mereka men- kecuali i:!tangan mereka menulis orang yang lakaanlah duga-duga : ;

if .. oo ,r//.. J/tz ), ,.., ,. 1r-. ."11: ,^+ tji p" \ii4. jirl *4 \ii 3jA fj
{5s yang sedikit/ harga dengan- karena mereka hen- Allah darisisi ini mereka me- kemudian/*f:ii' rdndah - ni, dakmembeli/menukar ngatakan lalu

ii 5;51" (, 4 kS &9 i,S \t # u;
E:: .mereka dari apa OaSl dan kece- tangan menutis dari apa bagi maka ke-gF): kerjakan yang mereka lakaanlah merbka yang merdka celakaanlah

A: $ 'ii3-a (;6\ trr 3r4r ffii 66s ffi
E. n".r. tertentu beberapa kecuali apiinereka tidakakanme- danmereka (79)j.:. kanlah hari nyentuh kami berkata
;J ,1r-1-< 1z"z -s)., 4,Zt.1i ,t o/ :, /, -.c"t--

:; atau kamu janji-Nya Allah maka/seh jngga lanji Allah di sisi sudahkah kamur mengatakan tidak memungkiri mengambil* ";ati, (K 6 V ffi 5;\:, {r; 4\JG
: kejahatan/ berbuat siapa ya (80) kamu ketahui apa yang terhadapj dosa saja 'tidak - Altah'

kejahatan/ berbuat siapa ya (80) kamu ketahui apa yang terhadap ! '.fl.dosa saja tidak - Ailah . q;

if "t3, ,t(A 6]fr 'e+ +, &g';b .&mereka api/nereka penshuni makamereka *.Tjt:f,HU", dengannya *S,?Jrr, :*

$i qquX\ \34 \fr\ :,"iv ffi 6:1;€ qd;:H
Y kebajikan/ danmereka (mereka) danorang- (81) merekakekal didatam-'S
"{ saleh mengerjakan/beramal beriman orang yang nya i:;: ?r/ 4F L/./ ,.r,1 1/.. "i .y,iit ,)\r*"\ 6ii #a )Y-9 S-, (r-e+t> W_ f^ 944t ?t'e p,

:" ,-.= . del (82) mereka kekal di dalamnya mereka surga penghuni mereka itu !,'$E

,Jj; j6j;,s ,;4t5 o$r a;5 66;t ,
dan ucapkan dan orang-orang dan anak-anak dan kaum kerabat (berbuat) i:i(kata-kata) miskin yatim kebaikarj :;'i ";47r r-|\s i)Ar r#:s
kemu- zakat dantunaikan shalat dandirikan baik t<epada,dian manr rcia

77. Dan tidakkah mereka tahu bahwa
Allah mengetahui apa yang mereka sem-
bunyikan dan apa yang mereka nyata-
kan?

78. Dan di antara mereka ada yang buta
huruf, tidak memahami Kitab (Taurat),
kecuali hanya berangan-angan dan me-
reka hanya menduga-duga.

79. Maka celakalah orang-orang yang
menulis kitab dengan tangan mereka (sen-
diri), kemudian berkata, "lni dariAllah,"
(dengan maksud) untuk menjualnya de-
ngan harga murah. Maka celakalah me-
reka, karena tulisan tangan mereka, dan
celakalah mereka karena apa yang me-
reka perbuat.3T

80. Dan mereka berkata, "Neraka tidak
akan menyentuh kami, kecuali beberapa
hari saja." Katakanlah, "Sudahkah kamu
menerima janji dari Allah, sehingga Allah
tidak akan mengingkari janji-Nya, atau-
kah kamu mengatakan tentang Allah, se-
suatu yang tidak kamu ketahui?"

81. Bukan demikian! Barangsiapa ber-
buat keburukan, dan dosanya telah me-
nenggelamkannya, maka mereka itu peng-
huni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

82. Dan orang-orang yang beriman dan
mengerjakan kebajikan, mereka itu peng-
huni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Bani lsrail Mengingkari Janjinya
dengan Allah

83. Dan (ingatlah) ketika. Kami mengambil
janjidari Bani lsrail, "Janganlah kamu
menyembah selain Allah, dan berbuat
baiklah kepada kedua orang tua, kerabat,
anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.
Dan bertutur katalah yang baik kepada
manusia, laksanakanlah shalat dan tunai-
kanlah zakat."Tetapi kemudian kamu ber-
paling (mengingkari), kecuali sebagian
kecil dari kamu, dan kamu (masih men-
jadi) pembangkang.

i f.Efiila \oz) rrre'e^a KeKar qr qaramflya mereKa surga pengnunl mereKa ltu ti

i ;;'g6uj -.i,r $ 'ut#* &,Vt{ 3q. f;i;;
I . dan kepada Allah kecuali kamu tidak Bani lsrait janji Kami iikeduaorangtua menyembah mengambil iii
: ,Jj; q j(j;,5 ,;4t5 oFr a;5 66;y .

$,i t"ti., Pv rvlu'r " "*'" i!i ;;-t$u; ^irt {r 3t#* ,lhla:, '6q uAE: /"- '

--'i#
/ / ./ t/ / :a.^\,'cU-^ Ui;l ,&:=r'
janji Kami ii,li

mengambil iaS

i5 6l4Jig
rbat (berbuat) ;fkebaikan : *\3 .r(!:iff

:1""" :iffi 6&;r Ais i?4 5-t {r(rr5; ,i,t': e n;; i't ;tl;
orang-orang dan kamu dari pada sedikit (se- kecuali kamu berpalinq

yang berpaling (adalah) kamu bagian (ecil) (tidak memenuhil-anji) ''

.n :r.j.=.,:".i Al-I.radi1 .."+
79. Abu Sa'id al-Khudriy berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Al-Wailadalah sebuah
lembah di Neraka Jahannam, orang kafir akan jatuh ke dalamnya selama empat puluh
tahun sebelum mencapai dasarnya." (HR at-Tirmizi, lbnu Hibban dalam kitab sahihnya dan
al-Hakim menyatakannya hadiS gahih).

37. Memalsukan dan mengubah ayat untuk kepentingan dan keuntungan,



/.6l_*_.-€_rr\

;"31*5;"gi'|l1i$-"tl'i,ta-.::* ) = 3='.:,, = :Sl=.."+'''"r*4."--'+i""q
*: t;jls {iY, tKt \s "&,* 6fi ib ;:j. dan t<imu tidak me- darahmu kamu tidak janji (dari) Kami . dql ;-"
# "!Elll?ii"L)i?jiijl"'i, menumpahkan (ainu mensambil ketika \i:
ftl; .64 / ,/7ai. ,*.r3-rr:.s ;tu "iJA "i '{*>- 'g 

x.
i ra+r kamu menvak- dan kamu kamu kenluoian dari rumah/kam- dirimu t
-f '- ' '- iit in'- berikrar pung halamanmu .l'.

:: q; i';7s 'ga 6;5i ilF e fi i"
*.ir'seoolonoandankamudirimukamumem-ini(Banikamukemudian.F"

ft- .""""'""'" niengr.it bunuh lsraill -j

\i;: ,6$ru iYU # t;,^G e'l:o St tA. danper- dengandosa atasmereka kamu,saling _ogr:lylq]lf1:.^ d1tlg19" ;}
Y musuhan - membantu pung halaman mereKa Karrru ,i'
i "> ,.r, 6i,.t zjz .).a/t /t 't4i. ?r. i
'; # * -*5 f.rll.il djL-\ 

'D3lq 
J\r +

!F- ,r""ru terlarang dan itu kam_u-rebus (sebagai) mereka datanq dan iika i;
--+ - mereka tawanan kepadamu :-:*t ./ t!?<. g65j\ u?+, tU-F;\ "sf,-i(-y i."fr..: .rl,'Njtf 

dan kamu inskar Al Kitab kepada sebasian 'oB5?,*,!?1"' o",igi!",ltf " -L

?"Li .ir H 5t\ Yx. 'u. i\t \3 W, i
$ kenistuan kecuati dari padamu demikian berbuat orang balasan ffijf ,leb:n?i. y!i
{5 vfts, ')t, Xt 5;';j" zfir i;t r+j'l' ttA\c f
-F siksa sanqat kepada mereka di- kiamai dan pada dunia dalam :=
#. 

5r^5d r.eii"i'#ut ^sPsvq i;;;;;;" nAri kehidupan Y'"

$ ,i*, t4\ ,gi ffi 'oM \K 46". )1,\\13 l:
f . lmeret<ai oruni-irung m.ereka (85) vangtamu dariapa lengah o"ti*l|'"n ti
"f hembeli y?ng - itulah Perbuat"3'"jg; 4,t'3, i# 'ffr. t5 =;;lu, r;1{' 'tFi,Y
S . luntioak- siksa dari diringankan tqkg d9lgul dunia kehidupan $
fc., rih;";li" mereka - tidak akhirat :i$

t -z c+; ;6#\ ,;";, rf\ Ai # "utft- 1,

rS. crari dan Kami su- Al Krtab Musa Kami telah dan sesung- (86) mereka
;J "r"rliliiilgtl" datangkan guhnya ditolong I
$ isii:s eq\ 'il 7;.r ,*. \#\', 7ylu ?*". i]
F Oan fami bukti-bukti Maryam anak lsa dan Kami dengan sesuoah- b-

s*.,r,i,iiiuu]oia kebenaran datangkan rasul--rasul nya ::
7 , gx ;itri q, 3a {:E &5\ "u'a,e', i
{ ' oiriru tidak meng- dengan seorang datang apakah .dengan Roh .iq ,ng,ni " "du rasul - (kepadainu) detiap Kudus (Jibril) j"
*g ,361 # <';i'r) ,iri5 "&K 6r ti",Kst Y
[[ dan mereka (87) kamu bunuh dan beberapa -L;;"" ^^r]Lo"'"ou *!r!rrr':f S

&.',i: berkata --golongun dustakan golongan bongkan diri :"+

{' m 'b#}.v W e& irr 'ie $ "siL cg F
jl (8g) mereka Vanq maka sedikit dengan keka- Allah mengutuk tetapi (se- tertutup hati kami i-"
13 berimbn - firanmereka mereka benarnya) Y
&}4'sq*6p:aq-p

,j"l{\68 . "aJ:--:--------:- l-r:rF
,.E 14 .i'#- z. a!BgY11!-,t+
-*g:.--
84. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil
janji kamu, "Janganlah kamu menumpah-
kan darahmu (membunuh orang), dan me-
ngusir dirimu (saudara sebangsamu) dari
kampung halamanmu." Kemudian kamu ber-
ikrar dan bersaksi.

85. Kemudian kamu (Bani lsrail) membunuh
dirimu (sesamamu), dan mengusir se-
golongan dari kamu dari kampung halaman-
nya. Kamu saling membantu (menghadapi)
mereka dalam kejahatan dan permusuh-
an. Dan jika mereka datang kepadamu
sebagai tawanan, kamu tebus mereka,
padahal kamu dilarang mengusir mereka.
Apakah kamu beriman kepada sebagian
Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian
(yang lain)? Maka tidak ada balasan (yang
pantas) bagi orang yang berbuat demikian
di antara kamu selain kenistaan dalam ke-
hidupan dunia, dan pada hari Kiamat mereka
dikembalikan kepada azabyang paling berat'
Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang
kamu kerjakan.3s

86. Mereka itulah orang-orang yang membeli
kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat.
Maka tidak akan diringankan azabnya dan
mereka tidak akan ditolong.

Sikap Orang Yahudi terhadap Para Rasul
dan Kitab-Kitab yang Diturunkan Allah
87. Dan sungguh, Kamitelah memberikan
Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami
susulkan setelahnya dengan rasul-rasul,
dan Kami telah berikan kepada'lsa putra
Maryam bukti-bukti kebenaran serta Kami
perkuat dia dengan Rohulkudus (Jibril).
Mengapa setiap rasul yang datang ke-
padamu (membawa) sesuatu (pelajaran)
yang tidak kamu inginkan, kamu menyom-
bongkan diri, lalu sebagian kamu dusta-
kan dan sebagian kamu bunuh?

88. Dan mereka berkata, "Hati kami ter-
tutup." Tidak! Allah telah melaknat mereka
itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit
sekali mereka yang beriman.

Al-Had|3

87. Dari lbnu Mas'ud bahwa sesungguhnya
Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya
Jibril a.s. mengilhami sanubariku bahwa
sesungguhnya setiap jiwa tidak akan me-
nemui ajal kematiannya hingga rezekinya
sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah
dan berbuat baiklah dalam mencari rezeki."
(HR lbnu Hibban)

88. Dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a. berkata,
"Rasulullah saw. bersabda; "hati itu ada
empat macam:hati airad, didalamnya ter-

dapat lampu yang terang, hali aglaf yang masih tersegel dengan penutupnya, hati mankus,

dan hati mugfah. Adapun hali airad, ia adalah hati yang di dalamnya terdapat lampunya yang

terang sebagai cahayanya Sedangkan hali aglaf adalah hati orang kafir. Sementa rahali mankus

adalah hati orang munafik, dia mengetahui kebenaran, namun kemudian mengingkarinya. Se-

dangkan hati mugfahadalah hati yang di dalamnya terdapat iman dan nifaq (kemunafikan); dan
p"rurp".uun iman di dalam hati tersebut adalah laksana sayur-sayuran yang dikembangkan

oleh pengairan yang baik, dan perumpamaan kemunafikan di dalamnya adalah laksana luka

yang dibengkakkan oleh nanah dan darah. Dan yang manapun dari dua penonjolan itu yang

lebih mendominasi dan mengalahkan yang lain, maka ialah yang akan menguasai hatitersebut."
(HR Ahmad )

39. semua janji dan sumpah yang diikrarkan Bani lsrail sebagaimana disebut dalam ayat 83 dan 84 di atas, mereka langgar. Kenyataal sejarah antara

dua suku yahudi di Madinah yaitrl Bani euraizah dan Bani Nid-rr selalu berperang. Teiapijika ada orang Yahudi di antara kedua suku itu yang tertawan

oleh suku lain, misalnya oleh suku Aus sekutu Bani Quraizah atau suku KhrazraJsekutu Bani Nad]r, mereka bersatu menebusnya'
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u$i: ouoa'irJr," ."iirXn ";;i;;i' #ffi'r""tt 'ru",,ijff;:lo darisebelum ,i$* ,_._ 
r r\vvqvs vr qr rv-vr qrrv 

^crrrr',: ffi 6;.(3t :F j.iir 1fr e 9A ,j;;y f (ditimRakan)azabvansmenshinakan'

ae (89) orang-oranq atas Allah maka dengannya mereka ingkar i"r-""n,"_ ,i;;: yang ingkar tutufijn,r{;, ..o. : - 
. a - reka ketahui -* 91. Dan apabila dikatakan keoada me-

+ \u, "v#3;1i:P atas Arrah nil3[5" densannva mereka inskar aqg v?ng rq- :Si ^ -:", 1:,.i ;-." ,ttz,,<""'""-o'^,"u rekaketahui i 91'Danapabiladikatakankepadame-

' Jlr q (i45t 6 e Vrtt tfr., t ,"m, "Berimanrah kepada apa yans di-=':':+ ,[?1fi,9; *t%T:l:_ bahwamereka liri'eruta densan il5;i;j st?leffi $ turrntunAilah(Ar-eu/an),,,merekamen-

€, F;6--y l\4 "u1,F ,J;":n ar 3;::i (1 7i; i' jawab,"Kamiberimankepadaapayans-* L 'r/ UrP pb af Ji:"j $. ,.i;' ,& jawab,"Kamiberimankepadaapayans"i; VY \2 eU
fj: dari hamba- Diake-. ,atasorang/ darikarunia- Ailah bahwa (karena) nrrar, .€ diturunkan kepada kami." Dan merekaa, h-amba-Nya hendaki teoaoliia"pa - tn; menurunkan denoki 4:F,_ f ' G,<.; W -\t'!" l+fri +:;e ,r^. 'r,-i L ;:L1iiXi.fft1l?,:','.:ffT:i

ii; *""Ufli"%n"n 
""'*'u'n 

o"i*?g;5;n- ataskemurkaan 
n"lfi,lp,iil" k",Tfj,?ilBi"J:i", g$ r.r"r. yang membenarkan apa yang adat*-' lz t oj

S= e :;$ 6S ii,r :!ii e- ,A "A Ji. tlLJ m _$ pada mereka Katakanrah (Muham-
'$-i dengan kami mereka Allah vanodi- .tcnnan har'm.h L6^^n^ r,,-^r^ ,^^, i*n -o.ri "[r^^^^^^ t-^-.. r-L..r-

*- t1r2. r-).. a , . ;_*":-:- *:;-;-s*-€::::=::5*::'€ :==i Vgi f* q 3JAi $ *e ,5q S:V 5; * siapayansDiakehendakidiantaraham-
l: oT313l"h ?:1"31"^i"-tg{ terhadap yangmem- Attah dari sisi Kitab dlt.nnr.o- n""- 19 ho-ho-xa rrr.,^ 40 t/^-^-^tL..t-t-:: mereij lo" pJoi mijrtji,l .- ;;;." '#,,i';li:;l A'an oa'srsr Kitab drl"ls l",' q" j., , ; ba_hamba_Nya.40 Karena itulah mereka-i ": 

- 
usrrdr^drr adamereka setelah :;; 

'--- '

F.ti " I ,f -- ,1<a ,a t<'z - I -, ir.i: ,^^ t.^-^...-t.-
€.. -^'Z ffi G;{ Ait iy <,r:*J_ ,y U,$ l"n":n^nung 

kemurkaan demi kemur--*.j. outangre- maka ,*i:S, a,rir.ri" ;9i,;"# ,ilrf, ''S kr"n.'' Dan kepada orang-orang kafir,"; pada mereka setelah tnokar orann vend

-i ""ifl3ii#i,:lin'' r\irusa tFJ,lZ'*f dan sesunssuhnva (e1) **t--t=1r 'S nr. Dan sungguh, Musa telah datang ke-i\vyqvq,,,v yang beriman rlj
''+:i ^sPdudtru yangberima-n ii€:: ffi 1Au {6 ?#.u 's-4r i-;, i * :::"'densanbukti-buktikebenaran'*t': (e2) ",i?19;"jfls dankamu oarisesuoanniar i"i.;, n"r],r,n*orr- n.J"n,," '-$ kemudian kamu mengambil (patung)dan kamu darisesudahnya/ anak sapi kamu mengam- keriudian ::i& ''""'""'qr I Aar I ru I I lvl lgdl I lull tpatung/kepergiannya Uit4aOitint,, , ,, )2, - i'4* anak sapi (sebagai sesembahan) se-

=j:"$:U,ru 
oiffl'I" i:?1""13 Arrah 

,x?,lH,.lJ-; 
o"+T" l"T'gii; hT€i3 .,is,r- o"!,?j"- ,*, i* mad), "Mensapa kamu dahuru mem-

€i: til, 3:ir & {'3i 6, 6i3k; U; .i.ri .,& 
bunuhnabi-nabiArrahjikakamuorans-*Fa ug 6At _*_, {;\Jj 6, <rrjk_S W j;i .,g :::""rraor-rraorArranrrKaKamuorans

i- tfJ"tilt"# hak/benar 
,ol6ili", "r:i33lX[Zln-u, ti?gX?:Ri danmereka ,,"il, .,;fil"" g orang beriman?"

€ai *3:t ^J;'.b +y Xqi tl-;; 'C ,6 "&a ,:J 1$ penyembahanyansDirakukanBanssa'3+s: t:-- v, Tq ?' "B' e..}gj e cP r#r Ll ,,.* Henyemoanan yang Dilakukan BangsaE iikakamu darisebelum/ Allah nabi-nabi kamu maka kata- bersamamer"ral ternuJap,..{* Yahudi terhadapAnakSapi, Merupakan".: adatah dahutu memouiurr ,;;;;;, r,i?r?n li'".Fro"r"r"r." aoa t= r ^-"; _ (,-i, t ) _, y- :;r- " " -""":-- " "'* uPq F. Lambang Bagi Kecenderungan
:dJ : .ilriSL ,P-; e:6 taS @ ffi <r:4i ,,.{ ru"*r." kepada Bendajl' / )' > u

uil \pclt.ut tg/€:,: '"'' v;;;;"if'll" - k"&idi;;;ll"/ anaksapi -"il'lijTsigfi' kemudian 
ii-$ ;;;- sapi (sebagai sesembahan) se-''. \3'i* '3"b1 t+;t G155 #ft* (fr ;y5 5 ,",rn (kepergian)nya, dan kamu (men-

$.: 'U:1ru -,|#iiL. ' di''"'J 'al[1T, 'j,?i|x3;- ,""[5]i.0,, *$iL ig jadi) orans-o ranszatim.

,s W c;t 6t3 it;,v tA Sr,fi u i-i:-.- gil,Iqq't"n- kami men- mereka dandenoar- .jendank,,erl n-^,^^itr^^ ilt$ .o r\^^ /:^-^rr^L\,

aai::: katakanrah ' karenakekafiran anaksao' daramhati *i1,i;inrrr,-*l ,;E gunung (Sinai) di atasmu (seraya ber-+:: m

*, m'64r" 
-"ktt 

,&a.v T) Hu*"U.$Hi:';ffilffi:xlff::#:
"5,i tost ,."jlis^:?il1s- jjka,kamu imanmu densannya memerintah_' ,;;."i,:$ ;*': . ..,..

;r i!1.iil5"'rii3i ^ilLuii i:?i,""13 o"lj"::fl"" tfff;l#f,y ^fJl:i.g*8" apayans fl nr.Dan (ingatrah) ketika. Kamimens_
q-i: 1'" E, i t- 1 , ? ^ t.t " -i ii-* emhil ianii lzam,rAanv^*;^^^t,^L-- & c+ jrjr *&e 6As;':,T:i1i:i:TT,i:inKlmi anskat

-i' {os) ..ojlis_^"-i11s- jjka.kamu imanmu o"ngJnny" 'r"r"r-r,"n- } :# 'rrerr r\vvqvqrrru vqrr werrgdr-
.* yang benman adatah:E:...--.=.-----.:_=-,.__:-_-_- ";;;i;il" r rdrrrrru 

kan kepadamu am+Auluk/ i& kanlahl" Mereka menjawab, "Kami men-
dengarkan tetapi kami tidak menaati.',

89. Dan setelah sampai kepada mereka Kitab (Al-eur'an)dariAllah yang membenar- Dan diresapkanlah ke dalam hati me-
kan apa yang ada pada mereka3e sedangkan sebelumnya mereka memohon keme- reka itu (kecintaan menyembah patung)
nangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang anak sapi karena kekafiran mereka.
telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang- Katakanlah, "sangat buruk apa yang
orang yang ingkar' diperintahkan oleh kepercayaanmu

90. sangatlah buruk (perbuatan) mereka menjuat dirinya, dengan mengingkar, "0, frfflamu 
jika kamu orang-orang ber-

yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia_Nya kepada

Jf . ffOurgl yang juga mengajarkan tauhid yang diajarkan Taurat.
40. Wahyu (kenabian) kepada Nabi MuhammaO iaw..
4'l' Murka pertama karena membangkang kepada Nabi Musa a.s. dan murka kedua karena mengingkari Nabi Muhammad saw..
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94. Katakanlah (Muhammad), "Jika

negeri akhirat di sisi Allah, khusus
untukmu saja bukan untuk orang lain,

maka mintalah kematian jika kamu
orang yang benar."

95. Tetapi mereka tidak akan meng-
inginkan kematian itu sama sekali,
karena dosa-dosa yang telah dilakukan

tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha

Mengetahui orang-orang zalim.

96. Dan sungguh, engkau (Muhammad)

akan mendapati mereka (orang-orang

Yahudi), manusia Yang Paling tamak
akan kehidupan (dunia), bahkan (lebih

tamak) dari orang-orang musyrik.a2
Masing-masing dari mereka, ingin
diberi umur seribu tahun, Padahal
umur panjang itu tidak akan menjauh-

kan mereka dariazab. Dan Allah Maha

Melihat apa yang mereka kerjakan.

Memusuhi Jibril Berarti
Memusuhi Allah Yang MenguiusnYa

97. Katakanlah (Muhammad), "Barang-

siapa menjadi musuh Jibril, maka (ke-

tahuilah) bahwa dialah yang telah me-

nurunkan (Al-Qur'an) ke dalam hati-

mu dengan izin Allah, membenarkan
apa (kitab-kitab) yang terdahulu, dan

menjadi petunjuk serta berita gembira

bagi orang-orang beriman."

98. Barangsiapa mdnjadi musuh Allah,

malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-
Nya, Jibril, dan Mikail, maka sesing-
guhnya Allah musuh bagi orang-orang
kafir.

99. Dan sungguh, Kamitelah menu-
runkan ayat-ayat yang jelas kepadamu
(Muhammad), dan tidaklah ada Yang
mengingkarinya selain orang-orang
fasik.

100. Dan mengapa setiap kali mereka

mengikat janji, sekelomPok mereka
melanggarnya? Sedangkan sebagian

besar mereka tidak beriman.

:y 'ia:.t i;s, i*5, jri-rr H i(LY ii 1
i^it ;;;r. ii sisiAllah akhirat lumah]- ' untukmu kalau ada ,\ll,X; I:r:: dari khusus dr stsrArlan aKlrrrar kaliiprng fantin :.!i_S

'.".''r".'J
z .1. " 

i
F -/- t/ o)'2 t 

""t' '/n: -1r- :*,)v &'b\ '',t',\ li;i .tUJl Js: -:'ii t*l yans benar ' jilllfllu kematian '*n",llxlif,xf;" manusia ilfllY :1
-_.r' T ::+r
kematian maka harapkan- manusia setain/ :.:ii

tai lin-ginilui, bukan ::{*.

e"$ q. \:33\ tK- US a
ahterdahu- karenaapai selama- merekamengharap- 991 l'
r/diperbuat kesalahan lamanya kan/menglnglnr troaK i

.a - /1 ".au. :].f,e

c*;trJlu ?it ni &$ e"'3 q- \'3:\ tK- is
,"lij*o"rJ"n tn;;" dan tangan-tangan terahrerdahu- karenaapai serama- merekamenoharao- dan

: oranqyanganiaya Mengetahu,ifii 
* '#r;i;"- 'i"7olp"touui itiu[nln ri-tanyu kan/mengingini tidak

i/ . / -/ /.< "ti , '7. -{\ -.' 6r,'nu 'iE& .rgr GA ,r45 t :

oranq yang kehldupan yang paling tamak mendapali mereka :'
^' " / -tlzz 2zz t' j-'<,.!3 1A6 ,t4 3i :1.3-i &U ':; '55 r

'ifl"i^;- in,'or-i- tahun seribu sekiranya di- niasing-m.a- mengingin- (I:19!,?) :rlilBi"'"iiv, "T;ii;; beri umur sing mereka kan musyrrK _ "

ii rr ffi 'z,l'^": t'- s^;, :"u\', '3,"j g\firt -+
-: S ffi 

"rls- 
q i4 xv "'#'""i -'tl6t'e' :': k^t^- rqar vano mereka terhadap Maha Melthat/ dan Allah dipanjangkan 'dari siksaan e

i; k)?i;n rJv/ '"k&i!["-" " - ;.; N4ensetahui umur 
-1

€, ,i,,elg ,+ve 65 'i9 |r-i.) (;i; -6KJ 
={:: ienganizin atas/kedalam diamenurun- makaseasung- o":ll?f;d" musuh URAifl? -;t'Trl -- dlGh- hatimu kannya guhnya dia Jrbrrl 
:.-.1rr 6; S,\ r$t 6"-\fr *:r) 6; \1t \3i^l' 'I

' adalahj:

a,i 4$A, JFt ,s"ri6 *4 qt \J- \-3+"-' ::Y:i+
bagi orang-orang dan berita dan sebelumnva antara oada apa/ vang mem-

yang beriman g"tiiii peiun;uk Kitab-Kitab benarkan *'
:::*

101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul (Muhammad)dariAllah
yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dariorang-orang yang

diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah itu ke belakang (punggung), seakan-

akan mereka tidak tahu.

t€r

={*

.9'*:-:d,
.=a

e iis*-et

',bj=,, ,&!-t l9{4 ;'- $k C(j'@ i.*
dan Jibril dan Rasul- dan Malaikat- pada/bagi musuh :19q1:^319 (97) ,.inisri-t'lyu Miiaikat-t'lya Allah - yang Jadr 

=-6ii I^1 ffi i* effi. 3l; ..j,r 59 iq; :="$:i 
-.;i 1i,5 ffi {*}P. 3t; '.i,r 69 i6ri i$;

ay!,i Kamitelah dan sesung- (98) bagi orang- musuh Allah maka sesung- dan Mikail :.T'=
pili r!,iiiiriii"" "-s"h;t;' orins kafir suhnva :A

+:: ffi s}"r6t Jy q '}k Y3 Vq eE\ 51 $ja t99) orang-orang kecuali dengan- Dia meng- dan trdak denganjelas ayat-ayat kepadamu i
': J yang fasik nya lngkarr 

_'"

:r tgsr orang-orang kecuali dengan- Dia meng- oan tloaK oengalllelds dyal.ayal ^gPquglllu '' ':
': J yang fasik nya lngkarr 

_'"

r; 7gis: J. ^#i bi S; \3-& \rKG' (iUi :,
*i' 

oloJ*rur. ;"'" lo"-r, - 
""nJ'Ji6an mengingkarinya/ janji merekameno- aoakahi patut- :r

J+ mereka tetapi tei"ku " mele-mp"arttaniya ikat janji - kbh setiap kali --
E; \n e " S"x #:G \a3 ffi 6;^;A i .*-+i a.ll\ -PC*.it."ndarisisi.*,"ngdqtang\9p.adan(,1o0)merekaberimantrdak
S-:: Rasul" da mereka setelah :ifu

€i: ;s# \ 6J el,e b.i ')r # \1t 3i# i€
f Kitab (mereka) dariorang- segolong- melempar- bersama/ada padaapa yangmem- ;';*, ' J#ii' orang yarig an kari pada mereka (Kitab) benarkan 

.;* ,jj.t :6n\:) { 6K er# :65 ,,i,r ,i4 ;,
*!e-l, r1;;) i","t " tidak seolah-otah punggung belakang Allah Kitab 

il==+:
* , t'"'' tJni"fuiri mereka me-r6ka- :,Sf

1;,-1,,**1+* *(,,yn:i-ti*+,* ,s1,i*j':e.-*-"'****J; r -'i-:: rtr'"; i +:; L r',.' l *o=('';-' - ''=i:

42. Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan yang laln'



,*1,{?**1t"..{.,"*.kft".t" t '"+tt = !' l, -p-*Ffru%Tqi-'ei\. .(,/z ,// .,&, ,4$e "*(A Gr(, UiU:i! -FuS ar-.I" We 499-;or l-:*-,
*&- dan tidak kaflr Sulaiman atas kerajaan (pada setan apa yang dan mereka i;:e-?'.: masa keraiaan) membaca mengikuti is

$, ;,r' br:"$) u3K 6:yt"Ar 'S::S ir#:,
$ manusia mereka mereka kafir setan-setan akan tetapi Sutaiman !j"

;; , 
*enga,arkan I

K, Ziv; li6 :')i; ;aftr{f ijus ;t' :id-A

$i Oan Varut Harut di negeri Babjl atas dua Malaikat dan apa yang sihir :S*..: - diturunkan i:i

+ .F:t<i 4 i5 r3y <ri, E ,-rq e$v3 (

={ 
makajang,an cobaan kami sesungguh- berkata sehingga dariikepada dankeduanyatidak ..? hamu ka-fir nya haifalah keduanya seseorang saling mengijarkan \

$ '+;,t, ".;\ 4 € 53# u \4, tr"G'i .
'i . dan isteri- seseorang antara dengan- mereka men- apa dari maka mereka i::.j

ix_ nya nya (sihir) ceraikan yang keduanya belajar :;:LF: "y? nya (srhrr) cerarkan yang keduanya belajar :i
"i 'otJl:t't '+'q!9 'il 6 U E '"-iq $YS ,fua/t'g danmereka denganizin kecuali darisese- dengan- (memberi) dantidak- ii:
tl mempelajari Allah orang nya (sihir) mudarat lah mereka :.:.-

T Lii\ 4 \;a3 Ji "&.:&_ S5 W" t7
g$, tereka men- bagi/siapa mereka telah dan/demise- memberi manfaat dan memberi mu- tiOat it
*Q;-:jual/menukarnya saja mengetahui sungguhnya pada mereka tidak daratpada mereka :i
+€: - ,./-z t/ -zz 7. E-Ja - -. . {i, .- (1r z :t;.'$ U \j;4 y 5;4j b>tt, :,ti\C 'AY,tt \,
c{ dengan- mereka men- apa dan sungguh dari bahagian/ di akhirat tidaklah
it nya (sihir) jual/menukar yang buruk/jahat keuntungan baginya {

$: Wi ;55 4; ffi 64:3- \3'\1 5 ';i7{t,:=
fl 1mereta) sesung- danjika (102) mereka mengetahui adatah jika diri ::l*$. beriman guhnya mereka mereka mereka :;i: cg \3( i y9 ,irr *u ka ,frv":'-= (mereka) adalah jika leblh Allah darisisi sungguh dan mereka i,5-F:: mengetahui mereka baik pa6ala bertakwa i;;

't 6j,; tlr; ,$;* \fri a-i't (*11U ffi ',
.h dan kata- pelihara- jangan kamu (mereka) orang-orang wahai (tOg) lc? kanlah lah kami berkata beriman yang :-i:r,
e: qp 4.t Sr':r4 A+fui Gtr$ ti.li;l :i:...;

i (104) yang pedih siksaan dan bagi orang- dan dengar- perhatikan 'd\ orano hafir kanlah kami
i ( rua) yang pedrn srKsaan dan bagt orang- dan dengar- perhatikan

i:i orang hafir kanlah kami : (

€. 4,ti' si ?Etir *,U \r:5{ a$ ';;c::,
"; orang-orang dan tidak Kitab dari Ahli (mereka) orang-orang tidak menq-

. i musyrik kafir Yang inginkan -i J;4 ^\5 H;U fA e4; ff4ti'
:: Dia me- dan Allah ' dari Tuhanmu dari kebaikan atasmu bahwa ditu-* nentukan runkannvav-Fi: r,- - ::='

-€ ffi ,*Vjr l-iit i d,rj '{1 u +#r:?f F 'z-- / J \-/- J.i
*$; tr osl yang besar karunia mempmyai dan Allah 

, 
yang Dia . siapa dengan 

- ii.
af+, kehendaki rahmalNYa !'4

/<tr:":-------: S\
$,,,-2.Al,B'uqaralr'',,'

duanya (malaikat itu)apa yang (dapat)

memisahkan antara seorang (suami)
dengan istrinya. Mereka tidak akan da-
pat mencelakakan seseorang dengan
sihirnya kecualidengan izin Allah. Me-
reka mempelajari sesuatu yang men-
celakakan, dan tidak memberi manfaat
kepada mereka. Dan sungguh, me-
reka sudah tahu, barangsiapa mem-
beli (menggunakan sihir) itu, niscaya
tidak akan mendapat keuntungan di

akhirat. Dan sungguh, sangatlah bu-
ruk perbuatan mereka yang menjual
dirinya dengan sihir, sekiranya mereka
tahu.

103. Dan jika mereka beriman dan ber-

takwa, pahala dariAllah pasti lebih baik,

sekiranya mereka tahu.

Ketidaksopanan Orang-Orang Yahudi
Terhadap Nabi dan Sahabat-Sahabatnya

104. Wahai orang-orang yang beriman!

Janganlah kamu katakan Rd'ind,a3
tetapi katakanlah, "Ur1zurnd," dan de-
ngarkanlah. Dan orang-orang kafir akan
mendapat azab y ang pedi h.

105. Orang-orang yang kafir dari Ahli
Kitab dan orang-orang musyrik tidak
menginginkan diturunkannya kepada-
mu suatu kebaikan dari Tuhanmu.
Tetapi secara khusus Allah memberi-
kan rahmat-Nya kepada orang yang
Dia kehendaki. Dan Allah pemilik
karunia yang besar.

Tuduhan Orang Yahuditerhadap Nabi Sulaiman a.s.

1A2. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan
Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan setan itulah yang kafir, mereka
mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat
di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan
sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah
cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari ke-

43. Rd'ind artinya perhatikanlah kami. Tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud ialah ru'ilnah yang artinya
bodohsekali,sebagai ejekankepadaRasulullah. ltulahsebabnyaAllahmenyuruhsahabalsahabatmenukarrS'madengan unrurnAyangsamiartinya
dengan rA'ine.
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atau sebandinq dari dengan yang Kami . atau Kami dari sebuah tloaK.naml !"ftilfii];J'' p"ilny" -iJ6'ln 

o'uir, " datanskan jadikan lupa ayat hapuskan i-ti 
^\5\ eli ffi t"$ ,G, $V ';ror r;l1 *

baoi- sesunq- tidakkah (106) Maha sesuatu atas segala sesung- 
"iOurtrl'n 

'i
Kv'j- gri"nvi'iYrrrn tuii1'u-rJiinui Kuasa guhnva A"llah kamu ketahui i;--

U ;lr J.r,'U. fiY't "*.3'ltS 9$'ilr ag i-
dari Allah dari selain dan tidak bagimu dan bumi langit kerajaan ]i$

FA: \j;:;"J 5'L"i"r\ ffi /"-.\5 U:' ?:
Rasulkamu bahwakamu apakahkamu (107) d"1tlq'i^?::- seorang . t:meminta'" nienghendaki orang penolong pelindung '.Tt

9qy! 'iLir Jr41 u') fuu &i ,# 6 E
dengan kekafiran yang meng- dan siapa ,dari sebe- Musa diminta seoagai- . !i$-
iman glntilt"nu'kat saja lum/dahulu mana/seperti iS

,s-J,r-:- t9 is ffi l*at iv ii fr iu

dariAhli kebanyakan insin (108) jalan lurus iasesat .fi3[1r i.g

V,t S:3K "K-u".y p"e "{44 i eEf,.ir *'
denski kekariran l','ln.,i- ,"g3# 'i::nZft:-# '"''ionru '^''io 

,q,!*{

\F(3 jA ti 'i*v t4q 4 ,"r:ff
maka kebenaran bagi apa yang dari sesudah diri mereka dari sisi 

', 
F

maafkanlah mereka jelas/nyata --YF

5-I ,,i ,9V aiiril "?;L, ai,r & E G-;^z\3 ;'::
Maha sesuatu atassegala sesungguh- qengal, Allah menda- sehingga danberlapang : {
Kuasa ';t; A"li"h perinta"h-Nya Langkan - dada/biarkanlah Z:

*r,t Vfi: \1-t z,rst, ,3\S i)6, ,;5:S ffi 
''tuntukdirimu kamudahutu- dan zakal dantunaikan shalat dandirikan 1tOOl !,$

kan/kerjakan apa-apa :i*

U <r$-i q airit if*. it4 rU ?
[,4aha kamu kerjakan dengan sesungguh- di sisiAllah kamu men- dari kebaikan i*:
Melihat - lpi- nva AlIah dapatinva :*-

U.;5 \3; l'( 6 {l 't:At lirt"J 665 ffi :F
atau Nasrani yahudi adalah orang kecuali surqa tidak akan dan mereka trlot :l;

masuk berkata e&6 Hsi G\4 S 'filci 5'b i&
jikakamuadarah 

"bnlifji5?j."jlT, 
*?fiiffffil' katakan 3fleni,fl:tsf; itu 

::H!:jts

L-+ ';-t n "-€., 
'r*' G Ji ffi 69,6 i

telah(berbuat) maka bagi/kepada mukanyai yangme- siapa . y?l (111) termasukorang- 4i- iljallikli'" ' il* "-"nll"[-"" ;;.r-y; ,iyerinkln laja bahkan of ans yans benar *

,#"gF. &*5 W 3?si Vi, '"A {\3 i'
, (112) merekabetr dantidak atas dantidaktakut/ disisi pahala- ttk" tf
i sedih hati ."r"li*' .eiefa ti"tna*atrran Tuhannya nya Oaginya ii:E*.=

Menasakhkan Sesuatu AYat Adalah
Urusan Allah
106.Ayat yang Kami batalkan atau Kami
hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti
dengan yang lebih baik atau yang seban-
ding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa

Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?

107. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah me-
miliki kerajaan langit dan bumi? Dan tidak
ada bagimu pelindung dan penolong se-
lain Allah.

108.Ataukah kamu hendak meminta ke-
pada Rasulmu (Muhammad) seperti hal-
nya Musa (pernah) diminta (Bani lsrail)
dahulu? Barangsiapa mengganti iman de-
ngan kekafiran, maka sungguh, dia telah
tersesat dari jalan Yang lurus'

109.Banyak di antara Ahli Kitab meng-
inginkan sekiranya mereka dapat mengem-
balikan kamu setelah kamu beriman, men-
jadi kaflr kembali, karena rasa dengki dalam
diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi
mereka. Maka maafkanlah dan berlapang
dadalah, sampai Allah memberikan perin-
tah-Nya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas
segala sesuatu.

1 10. Dan laksanakanlah shalat dan tunaikan-

lah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu
kerjakan untuk dirimu, kamu akan men-
dapatkannya (pahala) di sisiAllah. Sung-
guh, Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.

1 1 1. Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) ber-

kata, "Tidak akan masuk surga kecuali orang

Yahudiatau Nasrani." aa ltu (hanya) angan-
angan mereka. Katakanlah"'Tunjukkan
bukti kebenaranmu jika kamu orang yang
benar."

1 12. Tidak! Barangsiapa menyerahkan diri

sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat
baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya
dan tidak ada rasa takut pada mereka dan
mereka tidak bersedih hati.

lfini:..;1.' ri" Al-Satl|{ .,.1i 
t:'i.u"i 

1i."'

106. Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Sesung-

guhnya kami membaca suatu surah yang

kami perumpamakan dalam panjang dan ke-

tegasannya dengan surah Bara'ah (at-Tau-

bah) kemudian aku dilupakan tentangnya,

hanya aku masih mengihgat hafalan darinya

yaitu; Seandainya seorang anak Adam
memiliki dua lembah harta, maka dia masih

mencari lembah yang ketiga dan tidak ada yang menyum-bat mulut anak Adam kecuali tanah

(kuburan).

Dan sesungguhnya kami pun membaca suatu surah yang kami perumpamakan dengan salah

surah dari al-Musabbihat (surah yang diawali dengan kalimat "sabbal;ra" dan semisal dengannya).

Kemudian aku dilupakan tentangnya, hanya aku masih mengingat hafalan darinya yaitu;"wahai

orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan,

kemudian kesaksian akan ditulis pada leher-leher katian, Kemudian kalian akan dimintai per-

tanggungjawaban tentangnya pada hari kiamat." (HR Muslim, Abu Nu'aim dalam al-Hilyah, dan

al-Baihaqi dalam ad-D al6' il)

44. Orang yahudi mengatakan, mereka saja yang akan masuk surga. Orang Nasrani mengatakan, mereka saja yang akan masuk surga'
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1 13. Dan orang Yahudi berkata, "Orang Nas-
rani itu tidak memiliki sesuatu (pegangan),"
dan orang-orang Nasrani (juga) berkata,
"Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu
(pegangan)," padahal mereka membaca
Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak
berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu.
Maka Allah akan mengadili mereka pada
hari Kiamat, tentang apa yang mereka per-
selisihkan.

Tindakan-Tindakan Menghalangi
Beribadah

114. Dan siapakah yang lebih zalim dari
pada orang yang melarang di dalam masjid-
masjid Allah untuk menyebut nama-Nya,
dan berusaha merobohkannya? Mereka itu
tidak pantas memasukinya kecuali dengan
rasa takut (kepada Allah). Mereka men-
dapat kehinaan di dunia dan di akhirat men-
dapalazab yang berat.

115. Dan milikAllah timurdan barat. Ke mana
pun kamu menghadap di sanalah wajah
Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha
Mengetahui.

116. Dan mereka berkata, 'Allah mempunyai
anak." Mahasuci Allah, bahkan milik-Nya-
lah apa yang di langit dan di bumi. Semua
tunduk kepada-Nya.

117. (Allah) pencipta langit dan bumi. Apa-
bila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia
hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka
jadilah sesuatu itu.

118. Dan orang-orang yang tidak menge-
tahui berkata, "Mengapa Allah tidak ber-
bicara dengan kita atau datang tanda-tanda
(kekuasaan-Nya) kepada kita?" Demikian
pula orang-orang yang sebelum mereka
telah berkata seperti ucapan mereka itu.
Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah
Kami jelaskan tanda-tanda (kekuasaan
Kami) kepada orang-orang yang yakin.

Larangan Mengikuti Yahudi dan Nasrani

119. Sungguh, Kami telah mengutusmu
(Muhammad) dengan kebenaran, sebagai
pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan. Dan engkau tidak akan diminta
(pertanggungjawaban) tentang penghuni-
penghuni neraka.
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115. Dari Jabir bin'Abdullah al-Ansari berkata, "Aku melihat Rasulullah saw. dalam Perang
Anmar, beliau menunaikan shalat di atas tunggangannya menghadap ke arah timur yaitu shalat
sunnah." (HR al-Bukhari dan al-Baihaqi )

116. Dari lbnu 'Abbas r.a. dari Nabi saw. bersabda, "Allah SWT berfirman, 'Anak Adam telah
mendustai-Ku, padahal tidak sepantasnya dia melakukan hal itu. Dan dia juga mencaci-Ku,
padahal tidak sepantasnya dia melakukan hal itu. Adapun pendustaannya kepada-Ku ada-
lah dia menduga bahwa Aku tidak akan mampu membangkitkannya kembali seperti sedia-
kala, sedangkan caciannya kepada-Ku adalah pernyataannya bahwa Aku memiliki anak. Sej-

sungguhnya Mahasuci Diri-Ku dari mengambil istri atau anak." (HR al-Bukhari)



:{!qc** ;{*ry

120. Danorang-orang Yahudi dan Nasrani
tidak akan rela kepadamu (Muhammad)se-
belum engkau mengikuti agama mereka.
Katakanlah, {'Sesungguhnya petunjuk Allah
itulah petunjuk (yang sebenarnya)." Dan jika
engkau mengikuti keinginan mereka setelah
ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak
akan ada bagimu pelindung dan penolong
dariAllah.

121.Orang-orang yang telah Kami beri
Kitab, mereka membacanya sebagaimana
mestinya, mereka itulah yang beriman ke-
padanya. Dan barangsiapa ingkar kepada-
nya, mereka itulah orang-orang yang rugi.

122.Wahai Bani lsrail! lngatlah nikmat-Ku
yang telah Aku berikan kepadamu dan Aku
telah melebihkan kamu dari semua umat
yang lain dialam ini (pada masa itu).

123.Dan takutlah kamu pada hari, (ketika)
tidak seorang pun dapat menggantikan
(membela) orang lain sedikit pun,'tebusan
tidak diterima, bantuan tidak berguna bagi-
nya, dan mereka tidak akan ditolong.

Perjanjian dengan Nabi lbrahim a.s.

'l24.Dan (ingatlah), ketika lbrahim diuji
Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu
dia melaksanakannya dengan sempurna.
Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku
menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi
seluruh manusia." Dia (lbrahim) bekata, "Dan
(juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman,
"(Benar, tetapi)janji-Ku tidak berlaku bagi
orang-orang zalim."

125.Dan (ingatlah), ketika Kami menjadi-
kan rumah (Ka'bah)tempat berkumpul dan
tempatyang aman bagi manusia.Dan jadi-
kanlah maqam lbrahimas itu tempat shalat.
Dan telah Kami perintahkan kepada lbrahim
dan lsma'il, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk
orang-sp3nn yang tawaf, orang yang itikaf,
orang yang rukuk, dan orang yang sujud!"

126. Dan (ingatlah)ketika lbrahim berdoa,
"Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini

negeri yang aman dan berilah rezeki berupa
buah-buahan kepada penduduknya, yaitu
di antara mereka yang beriman kepada
Allah dan hari kemudian," Dia (Allah) ber-
firman, "Dan kepada orang yang kafir akan
Aku beri kesenangan sementara, kemudian
akan Aku paksa dia ke dalam azabneraka
dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."
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124. Dari Abu Hurairah r.a. berkaia, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Fitrah itu adalah
lima, atau ada lima perkara yang menjadi bagian dari fitrah; berkhitan, mencukur bulu kelamin,
mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis."'(HR al-Bukhari dan Muslim, Abu
Dawud, alTirmizi, dan an-Nasa'i)

126. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw.berdoa, "Ya Allah, se-

sungguhnya lbrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu, dan nabi-Mu dan sesungguhnya dia telah

berdoa kepada-Mu untuk Mekah. Dan sesungguhnya aku berdoa kepada-Mu untuk Madinah
seperti doa lbrahim kepada-Mu untuk Mekah dan semisal dengannya." (HR Muslim)
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45. lalah tempat Nabi lbrahim a.s. berdiri ketika membanguh Ka'bah.
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127.Dan (ingatlah) ketika lbrahim meninggi-
kan pondasi Baitullah bersama lsma'il, (se-
raya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah
(amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah yang
Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

128.Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang
yang berserah diri kepada-Mu, dan anak
cucu kami (,;uga) umat yang berserah diri
kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami
cara-cara melakukan ibadah (haji)kami, dan
terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah
Yang Maha Penerima tobat, Maha penya-
yang.

'l29.Ya Tuhan kami, utuslah di tengah me-
reka seorang rasul dari kalangan mereka
sendiri, yang akan membacakan kepada
mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Kitab
dan Hikmah kepada mereka, dan menyuci-
kan mereka. Sungguh, Engkaulah yang
Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Agama Nabi lbrahim a.s.
130.Dan orang yang membenci agama
lbrahim, hanyalah orang yang memper-
bodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, Kami
telah memilihnya (lbrahim)didunia ini. Dan
sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-
orang saleh.

131. (lngatlah) ketika Tuhan berfirman ke-
padanya (lbrahim), "Berserah dirilah!" Dia
menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan
seluruh alam."

1 32.Dan lbrahim mewasiatkan (ucapan)
itu kepada anak-anaknya, demikian pula
Ya'qub. "Wahai anak-anakkul Sesung-
guhnya Allah telah memilih agama ini untuk-
mu, maka janganlah kamu mati kecuali da-
lam keadaan muslim."

1 33. Apakah kamu menjadi saksi saat maut
akan menjemput Ya'qub, ketika dia ber-
kata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu
sembah sepeninggalku?" Mereka men-
jawab, "Kami akan menyembah Tuhan-
mu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu
lbrahim, lsma'il, dan lshaq, (yaitu)Tuhan
Yang Maha Esa dan kami (hanya) ber-
serah diri kepada-Nya."

134. ltulah umat yang telah lalu. Baginya
apa yang telah mereka usahakan dan bagi-
mu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu
tidak akan diminta (pertanggungjawaban)
tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.
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127.Dari lbnu'Abbas r.a. berkata, "sesungguhnya Nabi saw. bila akan berbuka puasa, maka
beliau berdoa, 'Ya Allah untuk-Mu kami berpuasa dan atas rezeki-Mu kami berbuka puasa, maka
terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.,,, (HR
ad-Daruqu!ni)
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135.Dan mereka berkata, "Jadilah kamu
(penganut) Yahudi atau Nasrani, niscaya
kamu mendapat petunjuk." Katakanlah,
"(Tidak!) Tetapi (kami mengikuti) agama
lbrahim yang lurus dan dia tidak termasuk
golongan orang yang mempersekutukan
Tuhan."

136. Katakanlah, "Kami beriman kepada
Allah dan kepada apa yang diturunkan ke-
pada kami, dan kepada apa yang diturun-
kan kepada lbrahim, lsma'il, lshaq, Ya'qub,
dan anak cucunya, dan kepada apa yang
diberikan kepada Musa dan'lsa serta ke-
pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi
dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-
bedakan seorang pun di antara mereka,
dan kami berserah diri kepada-Nya."

137. Maka jika mereka telah beriman se-
bagaimana yang kamu imani, sungguh, me-
reka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika
mereka berpaling, sesungguhnya mereka
berada dalam permusuhan (denganmu),
maka Allah mencukupkan engkau (Muham-
mad) terhadap mereka (dengan pertolong-
an-Nya). Dan Dia Maha Mendengar, Maha
Mengetahui.

138. .Slbgah Allah.a6 Siapa yang lebih baik
sibgah-nya daripada Allah? Dan kepada-
Nya kami menyembah.

1 39. Katakanlah (Muhammad), "Apakah
kamu hendak berdebat dengan kami ten-
tang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami
dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami,
bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-
Nya kami dengan tulus mengabdikan diri."

140. Ataukah kamu (orang-orang Yahudi
dan Nasrani) berkata bahwa lbrahim, lsma'il,
lshaq, Ya'qub dan anak cucunya adalah
penganut Yahudi atau Nasrani? Katakan-
lah, "Kamukah yang lebih tahu atau Allah, dan
siapakah yang lebih zalim daripada orang
yang menyembunyikan kesaksian dari
AllahaT yang ada padanya?" Allah tidak
lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

1 41 . ltulah umat yang telah lalu. Baginya
apa yang telah mereka usahakan dan bagi-
mu apa yang telah kamu usahakan. Dan
kamu tidak akan diminta (pertanggung-
jawaban)tentang apa yang dahulu mereka
kerjakan.

136. Dari lbnu 'Abbas r.a. berkata, "Sesungguhnya Nabi saw.membaca dalam shalat dua rakaat
sunnah fajar, dalam rakaat pertama adalah ayat dalam surah al-Baqarah yaitu; Katakanlah
(hai orang-orang mu'min), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami,
dan apa yang diturunkan kepada lbrahim, lsmail, lshaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa
yang diberikan kepada Musa dan lsa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya.
Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh
kepada-Nya.' Satu ayat lengkap, dan pada rakaat terakhir dari keduanya beliau membaca, ....
dan saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang muslim". (Ali 'lmran:52)
(HR Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ahmad, dan al-Baihaqi dalam kitab Sunannya)

46. $rbgah Allah, artinya ceiupan Allah, maksudnya agama Allah.
4?. lalah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan lnjil bahwa Nabi lbrahim a.s. dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani
dan bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad saw..


