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KEESAAN TU HANLAH AKH IRNYA
YANG MENANG
Sekitar Pemindahan Kiblat
142. Orang-orang yang kurang akal di
anlara manusia akan berkata, "Apakah
yang memalingkan mereka (muslim) dari
kiblat yang dahulu mereka (berkiblat)
kepadanya?" Katakanlah (Muhammad),
"MilikAllah-lah timurdan barat; Dia mem-
beri petunjuk kepada siapa yang Dia ke-
hendaki ke jalan yang lurus."

143.Dan demikian pula Kamitelah men-
jadikan kamu (umat lslam) "umat per-
tengahan"as agar kamu menjadi saksi
atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul
(Muhammad) menjadi saksi atas (per-
buatan) kamu. Kami tidak menjadikan
kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) ke-
padanya melainkan agar Kami menge-
tahui siapa yang mengikuti Rasul dan
siapa yang berbalik ke belakang. Sung-
guh, (pemindahan kiblat)itu sangat berat,
kecuali bagiorang yang telah diberi pe-
tunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan
menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah
Maha Pengasih, Maha Penyayang ke-
pada manusia.

1 M. Kami melihat wajahmu (Muhammad)
sering menengadah ke langit, maka akan
Kami palingkan engkau ke kiblat yang
engkau senangi. Maka hadapkanlah wa-
jahmu kearah Masjidilharam. Dan dimana
saja engkau berada, hadapkanlah wajah-
mu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-
orang yang diberi Kitab (Taurat dan lnjil)
tahu, bahwa (pemindahan kiblat)itu ada-
lah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan
Allah tidak lengah terhadap apa yang me-
reka kerjakan.

145. Dan walaupun engkau (Muhammad)
memberikan semua ayat (keterangan) ke-
pada orang-orang yang diberi Kitab itu,
mereka tidak akan mengikuti kiblatmu,
dan engkau pun tidak akan mengikuti
kiblat mereka. Sebagian mereka tidak
akan mengikuti kiblat sebagian yang lain.
Dan jika engkau mengikutikeinginan me-
reka setelah sampai ilmu kepadamu,
niscaya engkau termasuk orang-orang
zalim.
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144. Dari 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Ketika orang-orang di Quba sedang menunaikan

shalat $ubuh, tiba-tiba datang seseorang seraya berseru, 'Sesungguhnya telah turun
kepada Rasulullah saw. pada malam ini (ayat)Al-Qur'an dan beliau telah diperintahkan untuk

menghadap ke Ka'bah. Maka mereka pun menghadap kepadanya di mana sebelumnya
mereka menghadap ke negeri Syam (Syiria) kemudian berputar ke arah Ka'bah."' (HR al-

Bukhari dan Muslim, an-Nasa'i dan Malik)

48. Umat yang adil, yang tidak berat sebelah baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara keduanya.



:iqralE .+=ar*:--*--*:--:-*-'

146.Orang-orang yang telah Kami beri
Kitab (Taurat dan lnjil) mengenalnya (Mu-
hammad)ae seperti mereka mengenal anak-
anak mereka sendiri. Sesungguhnya se-
bagian mereka pasti menyembunyikan ke-

benaran, padahal mereka mengetahui(nya).

147.Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka
janganlah sekali-kali engkau (Muhammad)
termasuk orang-orang Yang ragu.

148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang

dia menghadap kepadanya. Maka ber-
lomba-lombalah kamu dalam kebaikan' Di

mana saja kamu berada, pasti Allah akan
mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh,
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

149. Dan dari mana pun engkau (Muham-
mad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah

Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-
benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak
lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

150.Dan dari mana pun engkau (Muham-
mad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu
ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja
kamu berada, maka hadapkanlah wajah-
mu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi
manusia (untuk menentangmu), kecuali
orang-orang yang zalim di antara mereka.
Janganlah kamu takut kepada mereka, te-
tapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sem-
purnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar
kamu mendapat Petunjuk.

l5l.Sebagaimana Kami telah mengutus
kepadamu seorang Rasul (Muhammad)
dari (kalangan) kamu yang membacakan
ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan
mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an)
dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan
apa yang belum kamu ketahui.

152. Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun

akan ingat kepadamu.50 Bersyukurlah ke-
pada-Ku, dan janganlah kamu ingkar ke-
pada-Ku.

Cobaan Berat Dalam
Menegakkan Kebenaran
153.Wahai orang-orang yang berimanl Mo-

honlah pertolongan (kepada Allah) dengan
sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta
orang-orang yang sabar.

152.DariAbu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Allah SWT berfirman, 'Aku me-

nurut dugaan hamba-Ku terhadap Diri-Ku, dan Aku bersamanya bila dia berzikir mengingat-Ku.
Bila dia berzikir mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam Diri-Ku dan bila

dia berzikir mengingat-Ku dalam kelompok, maka Aku mengingatnya dalam kelompok yang
lebih baik dari mereka. Dan bila dia mendekat bertaqarrub kepada-Ku sejengkal, maka Aku men-

dekat kepadanya sehasta. Dan bila dia mendekat bertaqarrub kepada-Ku sehasta, maka Aku
mendekat kepadanya sedepa (kedua tangan) dan bila dia mendatangi-Ku berjalan, maka Aku

akan mendatanginya dengan berlari." (HR al-Bukhari dan Muslim, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ahmad

dan al-Baihaqi dalam Syu'abul lman)

4g, Mengenal kenabian Muhammad saw. dan sifat-sifatnya sebagaimana yang tersebut dalam Taurat dan lnjil
50,Aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu.
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154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-
orang yang terbunuh dijalan Allah (mereka) te-
lah mati. Sebenarnya (mereka) hidup,51 tapi
kamu tidak menyadarinya.
155. Dan Kami pasti akan menguji kamu de-
ngan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurang-
an harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampai-
kanlah kabar gembira kepada orang-orang
yang sabar,
156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa
musibah, mereka berkata" I nna IiIIahi wa inna
ilaihi raji'An"s2 (sesungguhnya kami milik
Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).
157. Mereka itulah yang memperoleh ampun-
an dan rahmatdariTuhannya, dan mereka itu-
lah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Manasik Haji
158. Sesungguhnya Safa dan Marwah me-
rupakan sebagian syi'ar (agama) Allah.53
Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah
atau berumrah, tidak ada dosa baginya me-
ngerjakan saT5aantara keduanya. Dan barang-
siapa dengan kerelaan hati mengerjakan ke-
bajikan, maka AIlah Maha Mensyukuri,55 Maha
Mengetahui.
Laknat terhadap Orang-Orang yang
Menyembunyikan Ayat-Ayat Allah dan
terhadap Orang-Orang Kafir
159. Sungguh, orang-orang yang menyem-
bunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa
keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah
Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab
(Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknatAllah
dan di laknat (pula)oleh mereka yang melaknat,
160. kecuali mereka yang telah bertobat,
mengadakan perbaikan dan menjelaskan-
(nya),56 mereka itulah yang Aku terima tobat-
nya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat,
Maha Penyayang.
1 6'1. Sungguh, orang-orang yang kafirdan mati
dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat
laknat Allah, para malaikat dan manusia se-
luruhnya,
162. mereka kekal di dalamnya (laknat), tidak
akan diringank an azabnya, dan mereka tidak
diberi penangguhan.

Allah yang Berkuasa dan yang Menentukan
163. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang
Maha Esa, tidak ada tuhan selain Dia, Yang
Maha Pengasih, Maha Penyayang.

SWT pasti memberikan pahala dalam musibah
dan memberikan pengganti yang lebih baik
daripadanya. Dia berkata, "Setelah Abu Salamah
wafat, aku berdoa sebagaimana yang diperintah-
kan oleh Rasulullah saw. kemudian Allah SWT
menggantikan bagiku pengganti yang lebih
baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah
saw.." (HR Muslim)
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156. Dari Ummu Salamah r.a. istri Rasulullah saw., dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda, 'Tidak seorang hamba pun yang ditimpa musibah, kemudian dia berkata, 'sesungguhnya
kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, anugerahkanlah
pahala dalam musibahku dan berilah pengganti yang lebih baik bagiku daripadanya,'melainkan AIlah

5'1. Hidup dalam alam lain yang bukan alam kita ini, tempat mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah,dan hanya Allah sajalah yang mengetahui
bagaimana keadaan kehidupan di alam itu.
52. Kalimat ini dinamakan kalimat rslrr7a'(pernyataan kembali kepada Allah)- Disunnahkan menyebutnya pada waktu ditimpa musibah, baik besar atau kecil.
53. Tempat-tempat beribadah t<epaOa ntlan.
54. Berjalan dan berlari-lari f.""if fri"f.r kr["ntara Safa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umrah- Allah mengungkapkan dengan pierkataan, "Tidak
ada dosa" sebab sebagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di situ, karena tempat itu bekas tempat berhala. Dan pada masa.jahiliah pun tempat itu
digunakan sebagai tempat sal. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini.
55. Allah mensyukuri hamba-Nya, memberi pahala terhadap amalnya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya dan sebagainya.
56. Berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dad kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, dan men-
jelaskan kebenaran yang disembunyikannya.

::E. e#r ,/'Au te "&*ls @ <'i6t'
S-1: dari kelaparan dari ketakutan dengan dan sungguh akan (154\

.S::i sesuatu Kami beri kalian cobaan
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164. Sesungguhnya pada penciptaan langit

dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal

yang berlayar di laut dengan (muatan) yang

bermanfaat bagi manusia, apa yang diturun-

kan Allah dari langit berupa air, lalu dengan

itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering),

dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-

macam binatang, dan perkisaran angin dan

awan yang dikendalikan antara langit dan

bumi, (semua itu) sungguh, merupakan
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-

orang yang mengerti.

165. Dan di antara manusia ada orang yang

menyembah tuhan selain Allah sebagai
tandingan, yang mereka cintai sepedi men-

cintai Allah. Adapun orang-orang yang ber-

iman sangat besar cintanya kepada Allah.

Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim

itu57 melihat, ketika mereka melihat azab
(pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu se-

muanya milik Allah dan bahwa Allah sangat

berat azab-Nya (niscaya mereka menyesal).

166. (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti

berlepas tangan dari orang-orang yang meng-

ikuti, dan mereka melihatazab, dan (ketika)

segala hubungan antara mereka terputus.

167. Dan orang-orang yang mengikuti ber-

kata, "sekiranya kami mendapat kesempat-

an (kembali ke dunia), tentu kami akan ber-

lepas tangan dari mereka, sebagaimana
mereka berlepas tangan dari kami." Demi-

kianlah Allah memperlihatkan kepada me-

reka perbuatan mereka yang menjadi penye-

salan mereka. Dan mereka tidak akan keluar

dari api neraka.

168. Wahai manusia! Makanlah dari (makan-

an) yang halal dan baik yang terdapat di

bumi, dan janganlah kamu mengikuti lang-

kah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh

yang nyata bagimu.

169. Sesungguhnya (setan) itu hanya me-

nyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji'
dan mengatakan apa yang tidak kamu ke-

tahui tentang Allah.
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melihat mengikuti orang yang diikuti

i$t
orang -

orang yang

'€,
dengan
mereka

t ;u!
maka kami

berlepas diri

orV;
penyesalan

ir':tP
berlepas
ta n gan
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i
e;-:i

f;$.:'ra#i
rtla i
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+;ii
f.ii

(;\ I'
bahwa sean-

dainYa

ffi ';6''n
(167) dari neraka

\*3tr"Ji
dan janganlah

kalian mengikuti

",v\

'J63 ffi .ir;;lr
dan (166) sebab-sebab/

berkata hubungan
)L\:{F lS ?h

mereka seperti dari
berlepas diri mereka

n )r/z * i,fofr_t tr
dan tidaklah atas mereka

mereka

\B
makanlah

.i6r

. / (aa.,')dat3
dan terpu-

tus lahi56
kembali bagi

lagi kami

"i6zi
amal perbuat.

an mereka

q,)i

ia menyu- sesungguh-
ruh kalian nya hanyalah

ffi 'b$1' {r
i (169) kalian apa yang

tidak*P.,: ketahui
!'; 1* +.-*--. . -+'_s.:iat'$mfu+'a:ff

'e.lto \tdi bumi dari apa

9 s 8t.ry Jre
yang nyata musuh

)ut(F 66iti
atasiterhadap dan agar kalian

Allah mengatakan

bagi
kalian

t (' r
d.r I

""rrin-guhnya ia

d\la-.-i.J l- 
.Jun

manusla wahai

+68
langkah-
langkah

-ttteeJtl/Ji

dengan
kejahatan

itfitstS
dan perbuatan

keji

sFk+i

i7. orang yang zalim di sini ialah orang yang menyembah selain Allah. Maksudnya, ketika orang yang zalimtersebut melihat sesembahan mereka tidak

memberikan manfaat sama set<ali pada narl Kiamat, mereka pasti meyakini bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah,

aiir 4j 6tK V
Allah Dia memperlihatkan demi- dari

kepadi mereka kianlah kami

,@,t\u)
s!@t
(168)

Al-fladti

164. Dari Ubay bin Ka'ab berkata, "Rasulullah saw. bersabda,'Janganlah kalian mencaci angin

karena sesungguhnya ia adalah bagian dari tiupan Allah SWT dan mohonlah kepada Allah ke-

baikannya dan kebaikan yang ada didalamnya serta kebaikan segala yang dikirimkan dengannya.

Dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya serta ke-

burukan yang dikirimkan dengannya."' (HR at-Tirmizi, an-Nasa'i, dan Ahmad)



172. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah Mahabaik
dan tidak menerima melainkan yang baik. Dan sesungguhnya AIlah memerintahkan kaum
mukminin dengan perintah yang ditujukan kepada para rasul. Allah SWT berfirman, '...Wahai
para rasul! Makanlah dari (makanan)yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' (al-Mu'min0n: 51)
Dan Allah SWT berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik
yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah
kepada-Nya.' (alBaqar ah: 1 7 2)
Kemudian Rasulullah saw. menyebutkan seorang pengelana yang telah menempuh perjalanan
yang panjang, tubuhnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit,

-#is""--:--::*:-:..-.:'^.T-t{Fa, .aE*:S+
, :i 2. Al-Baquruh ri "; {' ri. _ "tl"Ei_-.! ,]a
't 70. Dan apabila dikatakan kepada me-
reka, "lkutilah apa yang telah diturunkan
Allah," mereka menjawab, "(Tidak!) Kami
mengikuti apa yang kami dapati pada nenek
moyang kami (melakukannya)." Padahal,
nenek moyang mereka itu tidak mengetahui
apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.

17 1.Dan perumpamaan bagi (penyeru)
orang yang kafir adalah seperti (peng-
gembala) yang meneriaki (binatang) yang
tidak mendengar selain panggilan dan teriak-
an. (Mereka) tuli, bisu, dan buta, maka me-
reka tidak mengerti.

Makanan yang Halal dan yang Haram
172. Wahai orang-orang yang beriman!
Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami
berikan kepadamu dan bersyukurlah ke-
pada Allah, jika kamu hanya menyembah
kepada-Nya.

173. Sesungguhnya Dia hanya mengha-
ramkan atasmu bangkai, darah, daging babi,
dan (daging) hewan yang disembelih dengan
(menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang-
siapa terpaksa (memakannya), bukan ka-
rena menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi-
nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang.

174. Sungguh, orang-orang yang menyem-
bunyikan apa yang telah diturunkan Allah,
yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga
murah, mereka hanya menelan api neraka
ke dalam perutnya,5s dan Allah tidak akan
menyapa mereka pada hari Kiamat, dan
tidak akan menyucikan mereka. Mereka
akan mendapalazab yang sangat pedih.

175. Mereka itulah yang membeli kesesat-
an dengan petunjuk dan azab dengan am-
punan. Maka alangkah beraninya mereka
menentang api neraka!

176. Yang demikian itu karena Allah telah
menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan
(membawa) kebenaran, dan sesungguhnya
orang-orang yang berselisih paham ten-
tang (kebenaran) Kitab itu, mereka dalam
perpecahan yang jauh.

'Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku,' sementara
makanannya haram, minumannya haram,
pakaiannya haram, dan diberi makanan de-
ngan yang haram, bagaimana Allah menga-
bulkan doanya?" (HR Muslim, at-Tirmi2i, dan
Ahmad)

58" Makanan yang dimakan berasal dari hasil menjual ayat-ayat yang diturunkan Allah, menyebabkan mereka maguk api neraka.
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177.Kebajikan itu bukanlah menghadap- $iu*n*oo, 'dinoarat timur kearah wajah-wajah 

"i"1ir'il?53[?:" 
[:B3ii1* bukanrah *i

kanwajahmukearahtimurdankebarat,d(/7/:1.n.i,,.].ir*it1},.,,,
tetapikebajikanituialah(kebajikan)orans gp{i '-.(5j5 ,4435 ;t "-;'S #t, G\ 5' +'itetapikebajikanituialah(kebajikan)orang.,e.?u}.tu}:i-\'U'',1E's?u>t,v>
yang beriman kepada Allah, hari at<hir, T::ouitituu-tituo o"[:l3l?il"" akhirat danhari n"f:!3fllln o"fl'fi,n ".1:lg' [:B:iLT]
malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi- LF.li :r.,.ir/ ,., \it ,1 ,"1 ,tl. z\ z e '

,rla'annr,ianrai- ,F:: .i(X6 J.:3\6;' #e J(it at5 "';#tS
yang beriman kepada Alah, hari at<hir, $j:dankitab-kilab o"[:l3l?il"" akhirat danhari *i3!3?{lln o"fl'fi,n 11:';t"' ffi:jLii]:ii.
maraikat-maraikat' kitab-kitab, dan naoi- *fii )Q6 J.3lt e;, # e Jdr 35 q#5 :gnabi,danmemberikanhartayangdicintai-€+:gr-':,.-'.-1-l-
nya kepada kerabat, "."0 u",'r orang- €=!i 

o'"X:?,h""'n kerabatdekat atasvansdicintainva harta rur1l),r"n o"tt"oll"o' 
::{

orangmiskin,orans-oransyangdalamo"" Su, ;(;\j 
=W;l'': ^{AtS 

;nn3,t"5 a5(i6:$
jalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk 

-$-:i 
' 

,^,^^ ^^^^.A^v-La^ dan ^rand v,nn maminre- dan musafir dan orans-orans !$

maraikat-maraikat, kitab-kitab, dan T.l €i: )46 J.3lt a;, # e J6r j\5 "',+i;
nabi' dan memberikan'i:t.:,i:ol"]::1 #j: o(un"nur,-"nur, kerabardekat atasyansdicintainva harta -^-{T,,^^ .";;;
nabi, dan memberiKan hafta yang olclnlal- 

"+*.:: "nya kepada kerabat, anak yati,i, orang- €=!i 
o'"X:?,h""'n kerabatdekat atasvansdicintainva harta rur1l),r"n dannabi-nabi ir-$'

! - - -zz:. ::r:4*

ialanan (musaflr), pemlnla-mlnla' oarl ulltuK ffj: dan dan dalam memerdekakan dan orang yang meminta- dan musafir dan orangrcrang :'$'
memerdekakan hamba sahaya, yang me- Q1! "'"'il'iiir"n 

-- -nimulianuya minta miskin ='
raksanakansharatdan';;;il'"0"1 $ii 'fr:;f ril e#, 63r{J6 "",4t ,jt" 13' i.3orang-orang yang menepati janji apabila t5;: 

merera u"rjanji apabira pada janji dalor?l-q--9!1?,s zakat dan oransvans shalat :il
berjanji, dan orang yang sabardT 
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Gei6r'a' vans meinepati- menunaikan 
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meraratan,penderitaan,danpadamasape- .$. U.I\ elrJ;r "iqtGS i(lV f;gre tyFU 
i.

perangan. Mereka itulah orang-orang yang Y- ' or"nn-or"nn mereka itu dan ketika perang dan kemelaratan dalam kesempitan dan orang-orang !:l*

benar, dan mereka itulah orang-orang vang -{i:i 
- t"n -"-::,:" 

: , , , *! ,, z,-u Az*'; f'- i.

;:ffi::mereKa 
ruri'r urd s-u q v" '' 

€i: <f $r 'utr't c6U ffi i:#\ # 4& \ju ;,: w e=. -l- -- Yqtrry

! oiwaiiotan mereka orang-orang wahai (177J orang-orang merekalah dan mereka merekau'|vvslu'\u" ;;;i;;; - "v%ns- " yansdeitarrVa itu benar

,,'*f,[[1:il"lnu""nber*an!" €ii ,]'{6 '#\, #(, 9u T' "#'a }ai\ W- x;:
wajibkan atas kamu (melaksanafan)qisasuo o$i oun*unita densan hamb" ogl:l,o" o"L%?1""'i3"n 

'?',1??" o"*3;1fl1"" ?!:l €l?u'"

dengan baik (pula). Yang demikian itu ada- *i 1"0u,-u.,nunt o"ru, qi"uJ Jan oagi {178) yals. ,." siksa maka bagi- demikian setelah

lah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu' if- t"f#lo'p"n ' [Jri'"" sangat piedin 
. . -- 

nva 
.): ]--

Baranssiapa'","'p"uil"iJr*;;;; *:: <+ +g ffi 3# ?U y$$r ,)lU
^-^h.,ann--^^.* Eti { -,,^6\,-L.ri.h \^/ahai ^rano-oranovan
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maka ia akan mendapatazab yang sangat F:: jt". uriun diwajibkan (179) kalian bertakwa supava kalian wahai orang-orang vangpedih 

E:i +-aO 'Uj,y W 3;tt, !'iir {'a ;bt tir

::I"J;Ti?';:;J:l::ffjH:[ $:: x,\r r'],, W*.?e,*b'i |* rr':frui
hamba sahaya dengan hamba sahaya, pe- ,l ill i]3[li"?,1' 

o?:fat:il" ul-F:fumli sesuatu 
-daris# 

pad€ dimaaf- .,ii3!?;, 'fJfin !?
rempuan dengan perempuan. Tetapi barang- :f // 8a

siapamemperorehmaardarisaudaranva g5:-:*', f*^ '#:^,'#:i* #^*,.#;,," i:ff:r--"#ir"i$slapa memperolell Illaal uctl lDduuqrar'"' G: melampaui maka danrahmat 'd"riTuh"n keringanan demikianitu denganbaik kepadanya

hendaklah dia mengikutinya dengan baik, $ii oit"'' siapa saja kalian

danmembavardiat(tebus::ll::i1T^" €:: 2* u".ttr$t4 # ffi tJ 5ti ';\3 d{'r {;.

179. Dandalamqlsasituada(aminan)ke- \;i ,n,u**uor" (memberi) kebaikan bilaia *"!!ln seorangtdinantara datang apabila

hidupan bagimu, *unui orungarr"n u""n i 
-;;;;dil;- ' *ui'at ' (hartar meninssalkan kemati

berakar, asar kamu bertakwa. Fii '1'"i "r;-:! 6ffi i$I,t :F W "o.i;:u, '6;:i,'3
f menguuanny a maka (1g0) oran.g-orang atas kewaiiban dengan cara dan para kerabal

l r*i'stiitri siapa saja ving b'eitakuva yang baik

[1]'31*",,ooanataskamu,apabiramaut €a. m ry A ar6l "i]n i:$r$ 'd,y 
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kamu, jika dia meninggalkan harta, ber- Ft*.1=5S,a=J-,:€:+:,S;*si*;FeQii:*iel{=F3€$eL}j.
wasiat untuk kedua orang tua dan karib
kerabat dengan cara yang baik,60 (sebagai)

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. fi7. Dari Ummu KulSum binti Uqbah bin Abi Mu'i! berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw'

bersabda, ,sedekah yang paling afdhal adalah yang diberikan kepada orang yang memiliki

1gl . Barangsiapa mengubahnya (wasiat hubungan keluarga dan memendam permusuhan."' (HR al-Hakim dan menyatakannya sahih, dan

itu), setelah mendengarnya, maka sesung- at-Tabrani di dalam al-Kabir dan al-Baihaqi dalam as-sunan)

guhnya dosanya hanya bagi orang yang 1g0. Dari lbnu umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak benar se-

mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Men- orang muslim yang berlalu atasnya tiga malam melainkan wasiatnya harus ada padanya '

dengar, Maha Mengetahui. lll: r*"r berkata, "Maka tidak pernah sama sekari berraru tiga maram atas diriku' metainkan

wasratku ada padaku." (HR al-Bukhari dan Muslim)

59. Qlsas ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia' 
^,,i^h iin6.

60. wasiai itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh narta oran! yang berwasiat. Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinasakh (diganti

hukumnya) dengan ayattentang waris (An-Nisa' [a] : 11 )
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maka tidak di antara maka ia atau berbuat beratsebelah dari pemberi khawatir maka
ada dosa mereka mendamaikan dosa wasiat siapa saja

ag 6\ etr q6- ffi '+3 5jL -"i'r5l W
diwaiibkan mereka orang-orang wahai (182) N4aha Maha sesungguh- atasnya/' beriman y-ang - Penyayang Pengampun nyaAllah baginya"?t{u oi,'* a! \K iQl, F+;

dari sebelum atasorang-orang yang diwajibkan sebagaimana berpuasa atas kalian
kalian"& 6( ",;:b L,t:"r3;; 6q\ ffi "b;5 "tJJ

di antara adalah ia maka siapa yang tertentu beberapa (183) kalian supaya kalian
kalian saja hari bertakwa

O-$,&, T t6n ','i4 fr'e{ \:1;
dan atas (yang) lain dari hari-hari maka (gantilah) atau . sakit

orang-orang yang bilangan dalam perJalanan

t? ';" (E g "#'y;"o ?\71 \i+ 'nj$
lebih baik maka ia kebajikan/ ia Tg- . maka. seorang memberi fidyah/denda mqrqla b9l?t

1 82.Tetapi barangsiapa khawatir bahwa
pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah
atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan6l

antara mereka, maka dia tidak berdosa.
Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.

Puasa

183. Wahai orang-orang yang beriman! Di-
wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang sebelum kamu agar
kamu bertakwa,

184.(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka
barangsiapa di antara kamu sakit atau da-
lam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka
(wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia
tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.

Dan bagi orang yang berat menjalankan-
nya,6'zwajib membayar fidyah, yaitu memberi

makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa
dengan kerelaan hati mengerjakan kebajik-
an,63maka itu lebih baik baginya, dan puasa-

mu itu lebih baik bagimu jika kamu menge-
tahui.

185. Bulan Ramadhan adalah (bulan)yang
di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-pen-
jelasan mengenai petunjuk itu dan pem-
beda (antara yang benar dan yang batil).
Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada

di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang-

siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak
berpuasa), maka (wajib menggantinya), se-

banyak hari yang ditinggalkannya itu, pada
hari-hari yang lain. Allah menghendaki ke-
mudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu. Hendaklah kamu men-
cukupkan bilangannya dan mengagungkan
Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan ke-
padamu, agar kamu bersyukur.

1 86.Dan apabila hamba-hamba-Ku ber-
tanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku,

maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabul-
kan permohonan orang yang berdoa apa-
bila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah me-

reka itu memenuhi (perintah)-Ku dan ber-
iman kepada-Ku, agar mereka memperoleh
kebenaran.

! kebaikan ngerjakan siapa saja miskin makan menjalankannya

' ;p ffi I'Ai' *?"r,, H T rj*i',5 ;a
i butan (184) kalian jika kalian adalah bagi kalian lebih baik dan bahwa baginya
: menqetahui kalian berPuasa

i"ry4 -ld t)rir *b. Jrl "{' &ai
bagi manusia (sebagai) Al-Qur'an didalamnya .. telah yang Ramadhan- betuniuk diturunkan

';hr & LF "# i6;r5 6'4t'v ery.3
bulan di antara yang maka dan Al-Furqen dari petunjuk itu dan penjelasan-

kalian menyak-ikan siapa saja (pembeda) penlelasan

b i:; F;Pi thl 6\1 "c;"r ";#!'
dari maka(gantilah) ataudalamperjalanan sakit adalahia dan makahendaklah

Uila-ngan siaPa saja ia berpuasa

'A, L.)15 :4r ?, $r L.j. 3 16. 1

menjalankannya I

t bagj kalian dan dia tidak kemudahan bagi kalian Allah menghendaki (yang) lain hari-hari

lrJ
menghendaki

,t, , )n1 2t. a1 i, ,4 2,lt, Y"ti
\1 J iirt \;;#$ ijj\ ttu,A)j 'fr)t 

i

atasapa(vans) Arrah *,,jfi1.X?H1tj3!*" tl:xt# d1|""f3,"L?JkXi.,'" kesukaran 
i6:6 6y1: ffi <',Ki "'bJlS 6,ii j

bertanya danjika (185) kalian bersyukur dan agarkalian Dia memberi petunjuk 
ikepadainu kePada kalian 
i

'b.6, 6\ 4]r 'G." 4; i5r3 +F ,t .el6 
I

ia berdoa iika orano yang permo- Aku menga- dekat maka sesung- tentang hamba-
kepada-Ku OeiOba - honan bulkan guhnya Aku Aku hamba-Ku

ffi 6,&i # q G;Ai 4 giovi'fi|:i
It

(186) mereka mendaoat supava mereka kepada-Ku dan hendaklah bagi-Ku/ maka hendaklah' petunjuk/kebendran mereka beriman kepada-Ku mereka memenuhi
.^flil$A-;in;*/\*rs.*\a:\*,$/\drd{\$ $il

185. Dari Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Bila Ramadhan tiba, maka

dibukalah pintu-pintu surga, dikuncilah pintu-pintu neraka, dan dirantailah setan-setan."'
(HR al-Bukhari, an-Nasa'i, Malik, dan al-Baihaqi)

61. Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam berwasiat sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syara' (ketentuan
agama).
62. Orang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui'
63. Memberi makan kgpada lebih dari seorang miskin untuk satu hari.
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187. Dihalalkan bagimu pada malam hari

puasa bercampurdengan istrimu. Mereka

adalah pakaian bagimu, dan kamu ada-
lah pakaian bagi mereka. Allah menge-
tahui bahwa kamu tidak dapat menahan
dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobat-
mu dan memaafkan kamu. Maka sekarang

campurilah mereka dan carilah apa yang

telah ditetapkan Allah bagimu. Makan
dan minumlah hingga jelas bagimu (per-

bedaan) antara benang putih dan benang

hitam, yaitu fajar Kemudian sempurna-
kanlah puasa sampai (datang) malam"

Tetapijangan kamu campuri mereka, ke-

tika kamu beritikaf 6adalam masjid. ltulah
ketentuan Allah, maka janganlah kamu
mendekatinya. Demikianlah Allah mene-
rangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia,
agar mereka bertakwa.

188. Dan janganlah kamu makan harta
di antara kamu dengan jalan yang batil,

dan (.langanlah) kamu menyuap dengan
harta itu kepada para hakim, dengan mak-

sud agar kamu dapat memakan sebagian

harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetahui.

Beqihad dengan Jiwa dan Harta
di Jalan Allah SWT

189. Mereka bertanya kepadamu (Mu-

hammad) tentang bulan sabit Katakan-
lah, "ltu adalah (penunjuk)waktu bagi
manusia dan (ibadah) haji." Dan bukan-
lah suatu kebajikan memasuki rumah dari

atasnya,65tetapi kebajikan adalah (kebajik-

an) orang yang bertakwa. Masukilah
rumah-rumah dari pintu-pintunya. dan

berlakwalah kepada Allah agar kamu ber-

u ntu ng.

190. Dan perangilah dijalan Allah orang-
orang yang memerangi kamu, tetaPi
jangan melampaui batas. Sungguh, Allah

tidak menyukai orang-orang yang melam-
paui batas.
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aval- Allah meneranqkan demi. kalian maka Allah balas-batas itulah .

syli-Nya " kian,an mendekalinya janganrar' (nuk-mj

iii "tc; "{)v'\ \:;kG t5 iF <,9, ;ii1 -q ii-
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.*i t"o"it un dan dan bagr tanda{anda ia (buran katakanrah 
or,"lr"il?lpr"o,, iuE}:ii bukanlah (ibadah haji) manusta wahtu tertentu sabii itu)
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,+i - - siipi r.uoujitin mendatangi ],llf:

Ha airr \_#6 %,VU -Lj3r 6\r:t.---., 
'supaya tatian (kepada) dan bertakwalah dari piniu-pintunya rumah-rumah dan masukilahiilf

Allah halian ! i<-::.-+:l

,*f K;t6" ii'\ ' i"\ ,g q ,-hsS w <,;!i iS-
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--=.,, (lgOt oraog-orangyang Diatidakmenyukai Allah sesungguhnya danianganlahkalian ii.::i-:
.-..1.. metdmpaui"b'atas melampaui batas lii\
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'187. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Manusia masih

berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa." (HR al-Bukhari dan

Muslim)

190. Dari lbnu'Umar r.a. berkata, "Ditemukan seorang wanita terbunuh pada suatu perang

Rasulullah saw., Kemudian Rasulullah saw. melarang dari membunuh wanita dan anak-anak."

(HR al-Bukhari dan Muslim)

.ili "t- 1./.,

64. ltikaf ialah berada dalam masjid dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
65. pada masa jahiliah, orang yang berihram pada waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang, bukan dari depan. Hal ini ditanyakan pula oleh
para sahabat kepada Rasulullah saw.. sehingga turunlah ayat ini.
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dan fitnah mereka mengusir dari dan usirlah kalian menjumpai dimana sajakalian mana saja mereka mereka
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mereka maka
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dan fitnah
adalah

e,/? /
Js\'lc
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mereka me-

merangi kalian.,K* E J}S; ffi
tidak ada se- dan perangi (1 92)lagi hingga mereka
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(1 93) terhadap orang- ke- permu-
orangyangzalim cuali suhan
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ilrtana Maha Allah maka se-

Penyayang Pengampun sungguhnya

irJl
agama

*u
dengan
bulan

)tE
atasnya

kebina- pada/ dengantangan/ danjanganlah dijalanAllah danbelanja- (194) orang-orangsaan dalam dirikalian kalian men.,atuhkan kanlah yang bertakwa
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e 'atot t-dvv
bersama bahwa danAllah ketahuilah

'is34t Jy Ki.u,

"h 'rAS "e, ,F:t
untuk/ka- dan umrah ibadah dan sempur-
rena Allah haji nakanlah

-nr ,#,5 W ditr6 ,b,
(kepada) dan atas kalian apa yang ia denganAllah bertakwalah menyerang seperti

-'..l,i-=]:+ i::
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't 91 . Dan bunuhlah mereka di mana kamu
temui mereka, dan usirlah mereka dari mana
mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah66
itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan
janganlah kamu perangi mereka di Masjidil-
haram, kecualijika mereka memerangi kamu
di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu,
maka perangilah mereka. Demikianlah balas-
an bagi orang kafir.

192. Tetapijika mereka berhenti, maka sung-
guh, Allah Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak
ada lagifitnah, dan agama hanya bagiAllah
semata. Jika mereka berhenti, maka tidak
ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap
orang-orang zalim.

194. Bulan haram dengan bulan haram,67
dan (terhadap) sesuatu yang dihormati 68

berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu
barangsiapa menyerang kamu, maka se-
ranglah dia setimpal dengan serangannya
terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-
orang yang bertakwa.

195.Dan infakkanlah (hartamu) di jalan
Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri
sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan
sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Haji
196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan
umrah karena Allah. Tetapi jika kamu ter-
kepung (oleh musuh), maka (sembelihlah)
hadyu6s yang mudah didapat, dan jangan
kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu
sampai di tempat penyembelihannya. Jika
ada di antara kamu yang sakit atau ada
gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur),
maka dia wajibber-fidyah, yaitu berpuasa,
bersedekah atau berkurban. Apabila kamu
dalam keadaan aman, maka barangsiapa
mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib
menyembelih) h adyu yang mudah didapat.
Tetapijika dia tidak mendapatkannya, maka
dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim)
hajidan tujuh (hari)setelah kamu kembali.
Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu,
bagi orang yang keluarganya tidak ada
(tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwa-
lah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah sangat keras hukuman-Nya.

ffi 6+K, i\i 4K e&s(191) orang-orang balasan demi- maka perangi-
kafir kianlah lah mereka
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atas kalian yang maka siapa (berlaku) dan sesuatu harammenyerang saja qlsas yang dihormati

Ut e,s"c 6'l -+'5 a; & 'o( ;;

6rItJ l;Wq r6v ffi 6;tt
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orang-orang Dia me- sesung- dan berbuat

yang berbuat baik nyukai nya Allah baiklah kalian

',:\1 Gitt
maka bayar- dari gangguan atau sakit di antara ada- maka tempat pe- binatang
lahfidyah kepalanya (penyakit) padanya kalian lah siapasaja nyembelihannya korban

&,Jv {,5\ 'tJ 'J "'{, 119 s3l' ,tlti tAc
kepada/ dengan iba- tamattu'l maka kalian (me- maka atau atau ber- dari

sebelum haji dah umrah ingin siapa saja rasa) aman ]ika berkorban sedekah berpuasa
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dan tujuh di/ketika hari tiga maka ber- ia tidak men- maka dari bina- maka apa yang(hari) berhajj puasalah dapatkan siapa saja tang kurban mudah didapat

,sllt '^^\ (t\. o*f ,., $.._. a,1- E),., .a
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mereka meme- hingga/ di Masjidil Haram dan janganlah kalian

rangi kalian kecuali memerangi mereka

+=,i,
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yang berada keluatr tidak ada bagi demi- yang sem- sepuluh itulah kalian apabilal
(berpenduduk) ganya orang kian itu purna (hari) kembali ketika

ffi i6, it" ii'6 r*V ;i,r t#S )gr*,at
(1 96) siksa(-Nya) sangat bahwa Allah dan keta- Allah dan bertak- Masjidil Haramkeras huilah walah

a: Al-Hadtf',;,.",,:.,:::,:,,.,,:':li . ,,- .,:.,,. ..-.'. 1'.!l 1'll'''r':

196.DariZaid bin Sabit r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda,'sesungguhnya haji dan umrah
adalah dua kewajiban. tidak menjadi masalah dengan yang manapun engkau memulainya."'
(HR al-Hakim)

66, Fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta, dan menyakiti atau mengganggu ke-
bebasan seseorang beragama.
67. Kalau umat lslam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang. maka diperbolehkan membalas serangan itu di
bulan itu juga.
68. Maksudnya antara lain ialah bulan haram (bulan Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab), tanah haram (Mekah) dan ihram.
69, Hadyuialah hewanyang disembelih sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajrib hajiyangditinggalkan; atau Febagaidendq kqlenq melanggar hal-hal
yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.



197. (Musim) haji itu (pada) bulan-bulan
yang telah dimaklumi.T0 Barangsiapa
mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-

bulan) itu, maka janganlah dia berkata
jorok (rafaS),71 berbuat maksiat dan ber-
tengkar dalam (melakukan ibadah) haji.

Segala yang baik yang kamu kerjakan,
Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, ka-

rena sesungguhnya sebaik-baik bekal
adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-
Ku wahai orang-orang yang mempunyai
akal sehat!

198. Bukanlah suatu dosa bagimu men-
cari karunia dari Tuhanmu Maka apabila
kamu bertolak dariArafah, berzikirlah ke-

pada Allah di Masy'arilharam. Dan ber-
zikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia
telah memberi petunjuk kepadamu, sekali-

pun sebelumnya kamu benar benar ter-
masuk orang yang tidak tahu.

199. Kemudian bertolaklah kamu dari
tempat orang banyak bertolak (Arafah)
dan mohonlah ampunan kepada Allah.
Sungguh, Allah Maha PengamPun, Maha

Penyayang.

200. Apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka berzikirlah kepada
Allah, sebagaimana kamu menYebut-
nyebut nenek moyang kamu,72 bahkan
berzikirlah lebih dari itu. Maka diantara
manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan
kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,"
dan di akhirat dia tidak memperoleh bagi-
an apa pun.

201 .Dan di antara mereka ada yang ber-
doa, "YaTuhan kami, berilah kamikebaik-
an di dunia dan kebaikan di akhirat, dan
lindungilah kami dari azab neraka;'

202. Mereka itulah yang memperoleh
bagian dariapa yang telah mereka kerja-
kan, dan Allah Mahacepat perhitungan-

Nya.
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. "'"" '- ''-tiati- oeiooa orang di antara mereka (kesenangan)

,,ffi, )3\ ,itli Vt '# 'tety9,i "-#
(201\ neraka (dari)siksa .danpelihara/. kebaikan dandiakhirat kebaikan

lindungilah kami

;5 4;,
bagi mereka itu

mereka
. 

-:1 
-. ',- -1---:,'" - i,,,--:_":.1",---::i

'xi,r';c \ire.;('x,-n":f -fuqi "lifrJZ Id trcr br. vd. ud ur

At-HadtS

197. Dari Anas berkata, "seseorang datang kepada Nabi saw. seraya berkata,'Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku hendak melakukan perjalanan, maka bekalilah diriku''
Rasulullah saw. bersabda, 'semoga Allah SWT membekalimu dengan takwa.' Dia ber-
kata, 'Tambahkanlah bekal untukku.' Rasulullah saw. bersabda, 'semoga Allah SWT
mengampuni dosamu.' Dia berkata, 'Demi ayah dan ibuku, tambahkanlah bekal untukku.'
Rasulullah saw. bersabda, 'semoga Allah SWT memudahkanmu untuk berbuat baik kapan
pun dan di mana pun engkau berada,"'(HR at-Tirmizi dan al-Hakim)

.4,' m qW\ b; ai,f '\;6
-f;al ,itl o#^',ung"n -"ni"t dan Allah mereka
U. . ' (-NYai cePat usahakan

[4,;t b--4 bn]d $"- t"-ffi y*' O"*+,'*""*F

70.lalah bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah
Zl.Jorok (rafa$l irtinya mung"luarkan perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seksual.
72.1{ebiasaan orang-orang Arab Jahiliah setelah menunaikan haji mengagungkan kebesaran nenek-moyangnya. setelah ayat ini diturunkan, kebiasa-

an tersebut diganti dengan zikir kepada Allah.
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yang bagi atasnya/ maka tidak yang meng- dan siapa atasnya/ makatidak dua hari

bertakwa orang baginya ada dosa akhirkan saja baginya ada dosa
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i7: O"ni"rll (2lgl kalian kepada-Nya bahwasanya dan ketahuilah (kepada) dan bertak-
p : diantara dikumpulkan kalian Allah walah .
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Ic'*ll nttan dan ia dunia dalam ucapannya yang menarik orang manusia i

Kl mempersaksikan kehidupan liatimu (yang) 
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dia dia danjika (204) penentang paling keras danl dalam/isi atas apa

berjalan berpaling padahal ia hatinya yang

df +66 8i, Avij W- i-fr. ,-?j\e
I dan Allah dan binatang tanam-tanaman dan dia didalamnya untuk membuat di bumi
I ternak merusak kerusakan

2{ft Xfi '.ir $ 'i &. riy5 ffi "r/ar #l ji
kesom- ia mengambil- (kepada) bertak- kepa- dikata- danjika (205) kerusakan tidak
bongan nya/bangkit Allah walah danya kan menyukai

|*
dari sesudah kalian maka apabila (208) (yang) nyata musuh bagi kalian sesungguhnya fitergelincir dia (setan) ll

203.Dan berzikirlah kepada Allah pada
hari yang telah ditentukan jumlahnya.T3

Barangsiapa mempercepat (meninggalkan
Mina) setelah dua hari, maka tidak ada
dosa baginya. Dan barangsiapa mengakhir-
kannya tidak ada dosa (pula) baginya,
(yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan
beftakwalah kepada Allah, dan ketahuilah
bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya.

Perbuatan Orang-Orang Munafik
204. Dan di antara manusia ada yang pem-
bicaraannya tentang kehidupan dunia
mengagumkan engkau (Muhammad), dan
dia bersaksi kepada Allah mengenai isi
hatinya, padahal dia adalah penentang
yang paling keras.

205. Dan apabila dia berpaling (darieng-
kau), dia berusaha untuk berbuat kerusak-
an di bumi, serta merusak tanam{anam-
an dan ternak, sedang Allah tidak menyu-
kai kerusakan.

206. Dan apabila dikatakan kepadanya,
"Bertakwalah kepada Allah," bangkitlah
kesombongannya untuk berbuat dosa.
Maka pantaslah baginya neraka Jahanam,
dan sungguh (Jahanam itu) tempat ting-
gal yang terburuk.

207. Dan di antara manusia ada orang
yang mengorbankan dirinya untuk men-
cari keridaan Allah. Dan Allah Maha
Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.

208.Wahai orang-orang yang beriman!
Masuklah ke dalam lslam secara ke-
seluruhan, dan janganlah kamu ikutilang-
kah-langkah setan. Sungguh, ia musuh
yang nyata bagimu.

209.Tetapi jika kamu tergelincir setelah
bukti-bukti yang nyata sampai kepada-

"mu, ketahuilah bahwa Allah Mahaper-
kasa, Mahabijaksana.

210. Tidak ada yang mereka tunggu-
tunggu kecuali datangnya (azab) Allah
bersama malaikat dalam naungan awan,
sedangkan perkara (mereka) telah di-
putuskan. Dan kepada Allah-lah segala
perkara dikembalikan.

$i a ffi i6t Jit) e '6 ;"tu
J : dan di (206) tempattinggal dan sungguh lneraka 

maka cukuplah dengan
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perkara
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(semua) dikembalikan dan kepadaperkara Allah

Al-I-IadtS

203. Dari Nubaisyah al-Huzaliy berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Hari-hari Tasyriq
adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah SWT."' (HR Muslim dan
an-Nasa'i).

diputuskan

73. Maksud zikir di sini ialah membaca takbir, tasbih, tahmid, dan sebagainya. Beberapa hari yang berbilang ialah tiga hari setelah hari raya haji yakni
tanggal 1 1.12,dan 13 bulan Zulhijah. Hari-hari itu dinamakan hariTasyriq.
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Hikmah Diutusnya Para Rasul dan
Pelbagai Cobaan Bagi Para Pengikutnya

2ll.Tanyakanlah kepada Bani lsrail, be-
rapa banyak bukti nyata yang telah Kami
berikan kepada mereka. Barangsiapa me-
nukar nikmat Allah setelah (nikmat itu)
datang kepadanya, maka sungguh, Allah
sangat keras hukuman-NYa.

212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah

dalam pandangan orang-orang yang kafir,
dan mereka menghina orang-orang yang

beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa

itu berada di atas mereka pada hari Kiamat.

Dan Allah memberi rezeki kepada orang
yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.

213. Manusia itu (dahulunya) satu umat.
Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) me-
nyampaikan kabar gembira dan peringatan.

Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab
yang mengandung kebenaran, untuk mem-
beri keputusan di antara manusia tentang
perkara yang mereka perselisihkan. Dan
yang berselisih hanyalah orang-orang yang

telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang

nyata sampai kepada mereka, karena ke-

dengkian di antara mereka sendiri. Maka
dengan kehendak-Nya, Allah memberi pe-

tunjuk kepada mereka yang beriman ten-
tang kebenaran yang mereka perselisihkan
Allah memberi petunjuk kepada siapa yang

Dia kehendaki ke jalan Yang lurus.

214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu
akan masuk surga, padahal belum datang
kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami)
orang-orang terdahulu sebelum kamu. Me-
reka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan

diguncang (dengan berbagai cobaan), se-
hingga Rasul dan orang-orang yang ber-
iman bersamanya berkata, "Kapankah da-
tang pertolongan Allah?" lngatlah, sesung-
guhnya pertolongan Allah itu dekat.

BEBERAPA HUKUM SYARIAT

Orang-Orang yang Diberi Nafkah

215. Mereka bertanya kepadamu (Muham-
mad) tentang apa yang harus mereka infak-
kan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu

infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi ke-

dua orang tua, kerabat, anak yatim, orang
miskin, dan orang yang dalam perjalanan."

Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan,

maka sesungguhnya Allah Maha Menge-
tahui.

AI-IIadtS

214.Dari Khabbab ibnulAratt berkata, "Kami mengadu kepada Rasulullah saw., 'Maukah Anda
memohon pertolongan kepada Allah SWT untuk kami, maukah Anda berdoa kepada Allah untuk
kami?' Kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'sesungguhnya orang-orang sebelum kalian,
seseorang dari mereka digergaji dengan gergaji dari atas kepalanya hingga menembus kedua
mata kakinya, namun hal itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Dan mereka ditusuk
dan disetrika dengan besi-besi bergigi hingga kelihatan daging dan tulangnya, namun hal itu
tidak memalingkan mereka dari agamanya.' Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "-Demi Allah-
sesungguhnya urusan ini pasti disempurnakan oleh Allah SWT hingga seorang pengendara dari
Shan'a ke Hadhramaut berjalan, tanpa rasa takut terhadap apapun selain Allah SWT dan srigala
atas kambingnya. Namun kalian terlalu tergesa-gesa." (HR al-Bukhari, Abu Dawud' an-Nasa'i,
dan Ahmad)
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mereka bertanya (216) kalian tidak me- dan/sedang Dia mengetahui
kepadamu
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mereka itulah dijalan Allah
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216. Diwajibkan atas kamu berperang,
padahal itu tidak menyenangkan bagi-
mu. Tetapi boleh jadikamu tidak menye-
nangi sesuatu, padahal itu baik bagimu,
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,
padahal itu tidak baik bagimu. Allah me-
ngetahui, sedang kamu tidak menge-
tahui.

217. Mereka bertanya kepadamu (Mu-
hammad) tentang berperang pada bulan
haram. Katakanlah, "Berperang dalam
bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi
menghalangi (orang) dari jalan Allah,
ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang
masuk) Masjidilharam, dan mengusir pen-

duduk dari sekitarnya, lebih besar (dosa-
nya) dalam pandangan Allah. Sedang-
kan fitnahTa lebih kejam daripada pem-
bunuhan. Mereka tidak akan berhenti me-
merangi kamu sampai kamu murtad (ke-

luar) dari agamamu, jika mereka sanggup.
Barangsiapa murtad di antara kamu dari
agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran,
maka mereka itu sia-sia amalnya didunia
dan diakhirat, dan mereka itulah penghuni

neraka, mereka kekal di dalamnya."

218. Sesungguhnya orang-orang yang
beriman, dan orang-orang yang berhijrah
dan berjihad dijalan Allah, mereka itulah
yang mengharapkan rahmat Allah. Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Khamar, Judi, Harta yang Dinafkahkan,
dan Pemeliharaan Anak Yatim

219. Mereka menanyakan kepadamu (Mu-

hammad) tentang khamarTs dan judi. Kata-
kanlah, "Pada keduanya terdapat dosa
besar dan beberapa manfaat bagi manu-
sia. Tetapi dosanya lebih besar daripada
manfaatnya." Dan mereka menanyakan
kepadamu (tentang) apa yang (harus)
mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebih-
an (dari apa yang diperlukan)." Demikian-
lah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya ke-
padamu agar kamu memikirkan,

?4;
atas kalian

lebih dan/pa-baik dahal ia
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dari/tentang mereka bertanya
minuman keras kepadamu

(2181 Maha N4aha dan Allah Allah
Penyayang Pengampun

9l*.9
dan dosa

'v!.-bagi dan beberapa besar dosa pada kata- d€dan judikeduanya manusia manfaat keduanya kanlah
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lebih dari kata- mereka apa yang dan mereka daripada manfaat lebih besar
keperluan kanlah infakkan bertanya kepadamu keduanya

219.Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw. bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik
daripada tangan yang di bawah, dan dahulukanlah dengan memulai (bersedekah)ter-
hadap orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang

dikeluarkan dalam kondisi kaya dan barangsiapa yang menahan diri, maka Allah SWT
pasti memuliakannya. Dan barangsiapa merasa cukup, maka Allah SWT pasti mencukupi

dirinya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

74. Fitnah di sini artinya penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas lslam dan kaum muslimin
75. Segala minuman yang memabukkan.
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220. tentang dunia dan akhirat" Mereka me-
nanyakan kepadamu (Muhammad) tentang
anak-anak yatim. Katakanlah, "Memper-
baiki keadaan mereka adalah baik!" Dan
jika kamu mempergauli mereka, maka me-
reka adalah saudara-saudaramu. Allah
mengetahui orang yang berbuat kerusakan
dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah
menghendaki, niscaya Dia datangkan ke-
sulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha-
perkasa. Mahabijaksana.

Pokok-Pokok Hukum Perkawinan,
Perceraian, dan PenYusuan
221. Danjanganlah kamu nikahi perempuan
musyrik, sebelum mereka beriman" Sung-
guh, hamba sahaya perempuan yang ber-
iman lebih baikdaripada perempuan musyrik
meskipun dia menarik hatimu. Dan jangan-
lah kamu nikahkan orang (laki-laki)musyrik
(dengan perempuan yang beriman) sebe-
lum mereka beriman. Sungguh, hamba
sahaya laki-laki yang beriman lebih baik
daripada laki-laki musyrik meskipun dia me-
narik hatimu. Mereka mengajak ke neraka,
sedangkan Allah mengajak ke surga dan
ampunan dengan izin-Nya. (AIlah) mene-
rangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia
agar mereka mengambil Pelajaran.
222. Dan mereka menanyakan kepadamu
(Muhammad) tentang haid. Katakanlah,
"ltu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu
jauhilahT6 istri padawaktu haid; dan jangan
kamu dekati mereka sebelum mereka suci.77

Apabila mereka telah suci, campurilah me-
reka sesuai dengan (ketentuan) yang dipe-
rintahkan Allah kepadamu" Sungguh, Allah
menyukai orang yang tobat dan menyukai
orang yang menyucikan diri.

223. lstri-istrimu adalah ladang bagimu,
maka datangilah ladangmu itu kapan saja
dengan cara yang kamu sukai. Dan utama-
kanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwa-
lah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sam-
paikanlah kabar gembira kepada orang
yang beriman.
224. Danjanganlah kamu jadikan (nama)
Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang
untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan men-
ciptakan kedamaian di antara manusia.TB
Allah Maha Mendengar, Maha Menge-
tahui.

AI-fladrS

221. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw.
bersabda, "Wanita dinikahi berdasarkan
empat perkara; hartanya, nasabnya, ke-
cantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah
wanita yang beragama, maka engkau pasti

.*-*,:lxt****S** 5 ?i,y - ;,i- }lauq 3(';\!f i;X 6'ilc ,*
--1... baqi mem-oerbaiki katakanlah dari/tentang dan mereka bertanya dan akhirat tentang dunia E-

j,'u" '#), &"i;' Ftr[*' #AG dr: ^;'E
r*l -/
{., Oari pembuat Dia dan maka mereka kalian memper- dql. balk :g

c{ k'erusakan mengetahui Allah saudara kalian gauli mereka apabila '*-;

$i m Kt \.f- Ari\ "W ';r i6is 'd;{' H
+;. , Qzol Maha- Maha- sesung- niscaya Dia Allah dan jika
* . '---' oiiaiJinu perkasa guhnyaAllah mempers'ulitkalian menghendaki

-1\i !ti,, Y-n LGi, k"1s "'bg E e(St
*.1 lebih (yang) dan sungguh mereka sehingga wanita-wanita

Rf l baik berima.n budak wanita beriman musvrrK

:f. f,, /./ ..t'"*i G- il),Fi\ \'#*' '"&6 i''
sehingga orang-orang

musyrlK4i,W
mereka itu dia menarik hati

kalian

"gly, z-+tAt'-o f.lt Jy G"i *'t3 -1613\ 'r;"+
dengan dan ampunan ke surga Dia mengajak ,9gl t<eiada neraka mereka
izin-ilya Allah mengajak

5Jj41 ffi '<,i5'4 #6 ,rq dq :Fi f€':
dan mereka ber- (221) mereka ingati agar mereka kepada ayalayat-Nya 9ql-?'-q ^- ,--'
tanya kepadamu mengambil pe-lajaran manusia menerangKan'+J

",;2"attg i(4t 6t-'6 i;i '; s, "c*rir;p
di (waktu) haid wanita- makajauhkan- penyakit/ ia (haid) katakanlah darii tentang haid

wanita lah dirikalian kotoran itu

ttb 6A& '{AE' (t9 "'rJLtr- E '"Ji.5*5
# dari sekiranva/ maka datanqilah mereka maka mereka suci sehingga danjanganlah kalian

*" : sebaqaimaira mereka telah Suci apabila mendekal mereKa
Y*ifl-:, ."q -/ n /zr1"l r,.,g <>r4ru-;:t Qs '+!'A, 4r- aril %' 'tA

222\ orano-oranq vanq dan Dia orang-orang Dia dan sesung- Allah memerintah--r"n:vucit a"n'oiii menyukai yan! tobat- menyukai guhnya Allah kan kalian

tr!-*
;\tt)€?
tj!l-e

tl:4:
lr*e

'{ii.g
untuk diri

kalian

,)"1-
I *.19-q

dan dahulukan/
utamakanlah

#" r "&; 6k # L; €uq
kehendaki saja kalian

kaoan ladanq maka baqi ladang istri-istri
"li" kelian- rirtandilah kalian kaliandatangilah kalian

mendapatkan keberuntungan." (HR al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa'i)

222,'lJmaribnul Khattab berkata, "Rasulullah saw. bersabda,'Barangsiapa yang berwudhu dan

menyempurnakan wudhunya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia berdoa, 'Aku bersaksi
tidak tuhan selain Allah semata-mata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa
sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah diriku ter-
masuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang suci.' Maka

pasti dibukakan baginya delapan pintu surga, dia boleh masuk ke dalamnya dari pintu mana pun

yang dia suka." (HR at-Tirmizi)

76. Jangan bercampur dengan istri pada waktu haid.
72. yarrl dimaksud suci di sini ialah setelah mandi wajib sehabis haid. Ada pula yang menafsirkan setelah darah berhenti keluar'
Zg. Melarang bersumpah dengan mempergunakan nama Allah untuk tidak mengeiakan yang baik, seperti: "Demi Allah, saya tidak akan membantu

anak yatim". Tetapi apabila sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar.denganmembayar kafarat.
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225. Allah tidak menghukum kamu karena
sumpahmu yang tidak kamu sengaja, te-
tapi Dia menghukum kamu karena niat
yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha
Pengampun, Maha Penyantun.Te

226.Bagi orang yang meng-r7a' istrinya80
harus menunggu empat bulan. Kemudian
jika mereka kembali (kepada istrinya), maka
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.

227.Danjika mereka berketetapan hati
hendak menceraikan, maka sungguh, Allah
Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

228.Danpara istri yang diceraikan (wajib)
menahan diri mereka (menunggu) tiga kali
quru'.81 Tidak boleh bagi mereka menyem-
bunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahim mereka, jika mereka beriman kepada
Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka
lebih berhak kembali kepada mereka dalam
(masa) itu, jika mereka menghendaki per-
baikan. Dan mereka (para perempuan) mem-
punyai hak seimbang dengan kewajiban-
nya menurut cara yang patut. Tetapi para
suami mempunyai kelebihan di atas me-
reka.82 Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

229.Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.
(Setelah itu suami dapat) menahan dengan
baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak
halal bagi kamu mengambil kembalisesuatu
yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir
tidak mampu menjalankan hukum-hukum
Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa ke-
duanya tidak mampu menjalankan hukum-
hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa
atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh
istri)untuk menebus dirinya.83 ltulah hukum-
hukum Allah, maka janganlah kamu melang-
garnya. Barangsiapa melanggar hukum-
hukum Allah, mereka itulah orang-orang
zalim.

230. Kemudian jika dia menceraikannya (se-
telah talak yang kedua), maka perempuan
itu tidak halal lagibaginya sebelum dia me-
nikah dengan suami yang lain. Kemudian
jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami
pertama dan bekas istri) untuk menikah
kembali jika keduanya berpendapat akan
dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang di-
terangkan-Nya kepada orang-orang yang
berpengetahuan.
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229.Dari Sauban berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'siapapun wanita yang meminta kepada
suaminya untuk dicerai tanpa alasan yang dapat diterima, maka haram baginya harumnya
surga.' Dan Rasulullah saw. bersabda,'Wanita-wanita yang meminta khulu'(menuntut cerai
dari suami) adalah wanita-wanita munafik."'(HR Abu Dawud, Ahmad, al-Hakim dan menyata-
kannya gahih dan at-Tirmi2i dan menyaiakannya hadiS hasan)

79. Tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa.
80. Meng-ila'istri, maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita, karena tidak dicampuri dan tidak
pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah empat bulan harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi dengan membayar
kafarat sumpah atau menceraikan.
81. QurD' jamak dari qafu yangberarti suci atau haid.
82. Karena suami antara lain bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (An-Nisa' (4): 34).
83. Ayat ini menjadi dasar hukum khulu'dan penerimaan 'iwad. Khulu'yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar 'lwad melalui
pengiditan.
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231.Dan apabila kamu menceraikan istri-

istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya,Ba

maka tahanlah mereka dengan cara yang

baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara
yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan

mereka dengan maksud jahat untuk men-

zalimi mereka. Barangsiapa melakukan
demikian, maka dia telah menzalimi dirinya

sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayal
ayatAllah sebagai bahan ejekan. lngatlah

nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang

telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu

Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah),
untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Mengetahui segala se-

suatu.

232.Dan apabila kamu menceraikan istri-

istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka
jangan kamu halangi mereka menikah (lagi)

dengan calon suaminya,85 apabila telah ter-
jalin kecocokan di antara mereka dengan

cara yang baik. ltulah yang dinasihatkan
kepada orang-orang di antara kamu yang

beriman kepada Allah dan hari akhir. ltu lebih

suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah
mengetahui, sedangkan kamu tidak menge-
tahui.

233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-

anaknya selama dua tahun penuh, bagi
yang ingin menyusui secara sempurna.
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah

dan pakaian mereka dengan cara yang
patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu

menderita karena anaknya dan jangan
pula seorang ayah (menderita) karena anak-

nya. Ahliwaris pun (berkewajiban) sepedi itu

pula. Apabila keduanya ingin menyapih
dengan persetujuan dan permusyawaratan

antara keduanya, maka tidak ada dosa atas

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusu-

kan anakmu kepada orang lain, maka tidak

ada dosa bagimu memberikan pembayaran

dengan cara yang patut. Bertakwalah ke-
padaAllah dan ketahuilah bahwaAllah Maha

Melihat apa yang kamu kerjakan.
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231.DariAbu Hurairah r.a., berkata, "Rasulullah saw. bersabda,'Ada tiga perkara yang bila
diucapkan dengan sungguh-sungguh (serius), ketiganya bernilai sungguh-sungguh (serius) dan
bila diucapkan dengan bermain-main pun ketiganya bernilai sungguh-sungguh (serius), yaitu;
nikah, talak, dan rujuk."' (HR Abu Dawud, at-Tirmizi dan menyatakannya hadiS hasan, dan al-
Hakim, dia menyatakannya hadiS gahih serta al-Baihaqi)
233. Dari Abu Umamah, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Kemudian Jibril a.s. ber-
tolak meneruskan perjalanan bersamaku, tiba{iba aku melihat wanita-wanita yang kedua
payudaranya diteteki oleh beberapa ular. Kemudian aku berianya; "kenapa mereka itu?" Kemu-
dian ada yang menjawabku, "mereka adalah wanita-wanitayang menghalangi anak-anak mereka dari
air susu mereka." (HR al-Hakim, dia menyatakannya hadiS gahih)

84. ldah ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya.
85, Menikah lagi dengan bekas suami atau laki-laki yang lain.
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234. Dan orang-orang yang mati di antara
kamu serta meninggalkan istri-istri hen-
daklah mereka (istri-istri) menunggu empat
bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah
sampai (akhir) idah mereka, maka tidak
ada dosa bagimu mengenai apa yang me-
reka lakukan terhadap diri merekasG menu-
rut cara yang patut. Dan Allah Maha Menge-
tahui apa yang kamu kerjakan.

235. Dan tidak ada dosa bagimu meminang
perempuan-perempuan itu dengan sin-
diran8T atau kamu sembunyikan (keinginan-
mu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa
kamu akan menyebulnyebut kepada me-
reka. Tetapijanganlah kamu membuat per-
janjian (untuk menikah)dengan mereka se-
cara rahasia, kecuali sekadar mengucap-
kan kata-kata yang baik.88 Dan janganlah
kamu menetapkan akad nikah, sebelum
habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa
Allah mengetahuiapa yang ada dalam hati-
mu, makatakutlah kepada-Nya. Dan ketahui-
lah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha
Penyantun.

236. Tidakada dosa bagimu jika kamu men-
ceraikan istri-istri kamu yang belum kamu
sentuh (campuri) atau belum kamu tentu-
kan maharnya. Dan hendaklah kamu beri
mereka mut'ah.Bs bagi yang mampu menu-
rut kemampuannya dan bagi yang tidak
mampu menurut kesanggupannya, yaitu
pemberian dengan cara yang patut, yahg
merupakan kewajiban bagi orang-orang
yang berbuat kebaikan.

237.Dan jika kamu menceraikan mereka
sebelum kamu sentuh (campuri), padahal
kamu sudah menentukan maharnya, maka
(bayarlah) seperdua dari yang telah kamu
tentukan, kecuali jika mereka (membebas-
kan) atau dibebaskan oleh orang yang akad
nikah ada ditangannya.s0 Pembebasan itu
lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah
kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sung-
guh, Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.
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yang baik perkataan ,. hendaknya ka- kecuali {secara) .janganlah kalian membuat akan. ;"
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234. Dari'Aisyah dan Hafgah dua istri Rasulullah saw. dan dua ibu kaum mukminin-semoga
Allah meridai keduanya-bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita yang
beriman kepada Allah SWT dan hari akhir untuk mengurung diri karena kematian seseorang
lebih dari 3 hari, kecuali karena kematian suami, maka dia boleh melakukannya 4 bulan 10 hari.
(HR Muslim dan Malik)
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86. Berhias, bepergian atau menerima pinangan.
87. Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam idah karena mati suaminya, atau karena talak baln, sedang perempuan
yang dalam idah talak raj'itidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.
88. Perkataan sindiran yang baik.
89.lalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.
90. lalah suami atau wali. Kalau wali yang membebaskan. maka suami dibebaskan dari membayar separo mahar, seding kalau suami ying mem-
bebaskan, maka dia membayar seluruh mahar.
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Kewajiban Mengerjakan Shalat Biarpun
dalam Keadaan Takut
238. Peliharalah semua shalat dan shalat
Wustael Dan laksanakanlah (shalat) karena
Allah dengan khusyuk.

239. Jika kamu takut (ada bahaya), shalat-
lah sambil berjalan kaki atau berkendaraan.
Kemudian apabila telah aman, maka ingat-
lah Allah (shalatlah), sebagaimana Dia telah

mengajarkan kepadamu apa yang tidak
kamu ketahui.

Wasiat Untuk lstri dan Mut'ah

240.Dan orang-orang yang akan mati di
antara kamu dan meninggalkan istri-istri,
hendaklah membuat wasiat untuk istri-istri-
nya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa
mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika

mereka keluar (sendiri), maka tidak ada
dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka
lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam
hal-halyang baik.Allah Mahaperkasa, Maha-

bijaksana.

241 . Dan bagi perempuan-perempuan yang

diceraikan hendaklah diberi muf'ah menu-
rut cara yang patut, sebagai suatu kewajib-
an bagi orang yang bertakwa.

242. Demikianlah Allah menerangkan ke-
padamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.

Kewajiban Berjihad dan Mengeluarkan
Harta di Jalan Allah SWT

243. Tidakkah kamu memperhatikan orang-
orang yang keluardari kampung halaman-
nya, sedang jumlahnya ribuan karena takut'
mati? Lalu Allah berfirman kepada me-
reka,"Matilah kamul" Kemudian Allah meng-
hidupkan mereka. Sesungguhnya Allah
memberikan karunia kepada manusia,
tetapi kebanyakan manusia tidak ber-
syukur.

244.Dan berperanglah kamu dijalan Allah,
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Men-
dengar, Maha Mengetahui.

245.Barangsiapa meminjamie'zAllah de-
ngan pinjaman yang baik maka Allah me-
lipatgandakan ganti kepadanya dengan
banyak. Allah menahan dan melapangkan
(rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikem-
balikan.
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238. Dari Buraidah berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa yang meninggalkan

shalat Asar maka amalnya menjadi hancur."' (HR al-Bukhari, an-Nasa'i, lbnu Majah' dan

al-Baihaqi)

9't. Shalat Wusla menurut hadis yang sahih adalah shalatAsar.
92. Maksud meminjamiAllah adalah menginfakkan hartanya dijalan Allah.
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246.Tidakkah kamu perhatikan para pe-

muka Bani lsrail setelah Musa wafat,

ketika mereka berkata kepada seorang

nabi mereka, "Angkatlah seorang raja

untuk kami, niscaya kami berperang di

jalan Allah." Nabi mereka menjawab,
"Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu

berperang, kamu tidak akan berperang
juga?" Mereka menjawab, "Mengapa kami

tidak akan berperang dijalan Allah, se-

dangkan kami telah diusir dari kampung

halaman kami dan (dipisahkan dari)anak-

anak kami?"e3 Tetapi ketika perang itu di-

wajibkan atas mereka, mereka berpaling,

kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan

Allah Maha Mengetahui orang-orang yang

zalim.

247. Dan nabi mereka berkata kepada

mereka, "Sesungguhnya Allah telah meng-

angkat Talut menjadi rajamu." Mereka

menjawab, "Bagaimana Talut memper-

oleh kerqaan atas kami, sedangkan kami

lebih berhak atas kerajaan itu daripada-

nya, dan dia tidak diberi kekayaan yang

banyak?" (Nabi) menjawab, "Allah telah

memilihnya (menjadi raja) kamu dan mem-

berikan kelebihan ilmu dan fisik." Allah

memberikan kerajaan-Nya kepada siapa

yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas,

Maha Mengetahui.

248. Dan nabi mereka berkata kepada

mereka, "Sesungguhnya tanda keraja-

annya ialah datangnya Tabutea kepada-

mu, yang di dalamnya terdapat ketenang-

an dari Tuhanmu dan sisa peninggalan

keluarga Musa dan keluarga Harun, yang

dibawa oleh malaikat." Sungguh, pada

yang demikian itu terdapattanda (kebesar-

an Allah)bagimu, jika kamu orang ber-

iman.

J 
- 

-) V J -z-1vz v--J /\.v/ l' .

mereka ketika Musa dari setelah dari Bani lsrail kepada kamu lihat tidakkah r

,'{r I I

"qlt::6*tw1
E'I

r,${le+i

cttti
ai)..tdt!

:rl
s:

pemuka-pemuka 
.il3 )'t'r++i,,a $.\fr Ut 6 'z-.r 'A g-,

dia(Nabi) dijalanAllah kami seorangraja untuk ang untuk kepadase-''
berkata berperang kami katlah mereka orang nabi i,
-i,;iidta' uerpiring kami katl:h mereka orbng nabi J\

W6{' Srr,t '%$ &ut /"61 i6 lf)
kaliantidakmau berperang ataskalian jikadiwajibkan mungkinsekali apakah lJberperang kalian ll6;;: r-33 ei'r,;.{,,a '$1<)1 6\1i ,J3|1
kamitelahdiusir dan/padahal dijalanAllah kamitidakmau danmengapa mereka l.isesungguhnya berperang bagi kami berkata !$,!:; 364\ W 45 6 i+T.::5 62v:b
mereka berperang atas mereka diwajibkan maka ketika dan anak-anak dari rumah/kampung

berpaling kami halaman kami

'J6', ffi <4.fl,\ ry fus "4i U {t
dan (246) terhadap orang- Maha dan Allah dari mereka sedikit/seba- kecuali

berkata orang yang zalim Mengetahui gian kecil

'K)1 -Li'v "H (*. 33 
^\-LL 

;tt A
tr"ri"oit ,io, tagi katian oia tetarr sesung- sesungguh- nabj n*"g" *raia mengangkat guhnya nyaAllah mereka mereka l*

,gfrU A 9., tt4; 3i1jr u Lk 5\ 136 
l..->l

dengan ke- lebih dan/pa- atas kami kerajaan pada- adalah/ apakah mereka ;
rajaan itu berhak dahal kami itu nya jadi dia patut berkata .
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248.Dari Anas bin Malik r.a. bahwa USman bin'Affan mengutus orang kepada Zaid bin Sabit,
Sa'id ibnul 'Ag, 'Abdurrahman ibnul Harits bin Hisyam, dan Abdullah ibnuz Zubair menyampaikan
perintah untuk menyalin lembaran-lembaran Al-Qur'an ke dalam mushaf-mushaf. Dan dia
memerintahkan kepada orang dari mereka yang berasal dari suku Quraisy, "Bila ada yang
kalian perselisihkan dengan Zaid bin Sabit, maka salinlah dengan bahasa Quraisy karena
sesungguhnya Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka. Az-Zuhri berkata, "Pada saat itu
mereki-berbeda pendapat tentang penyalinan kata; antara (.: d6r)atau (oy'r :tt;. Orang-
orang yang berasaldari Quraisy berpendanat; (9jr-ilrlsedangfuriZaid berpendapat; (9j1r-!r).
Kemudian perselisihan mereka diadukan kepada USman. Lalu U$man memutuskan seraya
menitahkan, "tulislah tp j.Jtl karena Al-Qur'an itu turun dengan bahasa orang Quraisy."
(HR al-Bukhari, at-Tirmizi, dan an-Nasa'i)

93. Mereka diusir dan anak-anak mereka ditawan.
94. Tabut ialah peti tempat menyimpan Taurat.

malaikat
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249.Maka ketika Talut membawa bala

tentaranya, dia berkata, "Allah akan

menguji kamu dengan sebuah sungai.

Maka barangsiapa meminum (airnya),

dia bukanlah pengikutku. Dan barang-

siapa tidak meminumnYa, maka dia

adalah pengikutku kecuali menciduk

seciduk dengan tangan." TetaPi me-

reka meminumnya kecuali sebagian

kecildiantara mereka. Ketika dia (Talut)

dan orang-orang yang beriman bersama-

nya menyeberangi sungai itu, mereka

berkata, "Kamitidak kuat lagi pada hari

ini melawan Jalut dan bala tentaranya."

Mereka yang meyakini bahwa mereka

akan menemui Allah berkata, "Betapa

banyak kelompok kecil mengalahkan

kelompok besardengan izin Allah'" Dan

Allah beserta orang-orang yang sabar.

250. Dan ketika mereka maju melawan

Jalut dan tentaranya, mereka berdoa,

"Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabar-

an kepada kami, kukuhkanlah langkah

kami dan tolonglah kami menghadapi

orang-orang kafir."

251. Maka mereka mengalahkannYa

dengan izin Allah, dan Dawud mem-

bunuh Jalut. Kemudian Allah memberi-

nya (Dawud) kerajaan dan hikmah,

dan mengajarinya apa Yang Dia ke-

hendaki. Dan kalau Allah tidak melin-

dungi sebagian manusia dengan se-

bagian yang lain, niscaya rusaklah bumi

ini. Tetapi Allah mempunyai karunia

(yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh

alam.

252. ltulah ayat-ayatAllah, Kami baca-

kan kepadamu dengan benardan eng-

kau (Muhammad) adalah benar-benar

seorang rasul.

Al-fladls

249. Dari al-Barra' bin Azib berkata, "Kami para sahabat Muhammad saw' berbincang-

bincang bahwa sesungguhnya jumlah prajurit Badar sama dengan jumlah pasukan lalut

yang bersamanya menyeberangi sungai. Dan tidak ada yang menyeberangi sungai

bersamanya melainkan mukmin dan mereka berjumlah tiga ratus dan belasan prajurit."

(HR al-Bukhari, al-Baihaqi, dan lbnu Abi Syaibah)


