
-1,*T:ffi
't; di' '& 6 "r-4 n-.v 6 65 ,r-lr ai,. @ :j.; Allah berkata-kata/ tadal dariidi antara atal sebagian sebagian Kamitelah rasul-rasul itu I

,.)r-. bertrrman orang mereka (yang lain) mereka melebihkan :j

,f-: qqj, ;J $.r & Wlt ,Y,; ;i^;, €;:
,i.'l keterangan/ Maryam anak lsa dan Kami beberapa sebaqian dan Dia I

-f : mukjizat berikan derajdt merdka meninggikan i

:fl 'u.l', :Gv fir :ta $ $3r*, ;6,:.vi,
'#, i or"ngjor"ng tidak berbunuh- Allah menghendakr dan dengan dan Kami il-:li yang bunuhan apabita Rohul[udus perkuatdia {

4l rr€' ,tJ, LV, j+-&y +4b e#.u,,7,1 "Y/-
i; I mereka akan tetapi keterangan/ apa yang datanq dari sesudah daii setelah mereka i: a.I berselisih bukti-bukti kepbda mereka= 

i

rffl re't d,r ;c, t, 7g tu:i G) :; ii,,t l.I,rl mereka tidak betr Allah menghen- dan oranq dan di antara yanq (ada) maka di an- j
{R".1 bunuh-bunuhan daki apabila yang kdfir mereka Oerim"an ,irang tara merexa Iji f;i W\ Cjt 6i ,ffi 'L_;(. $r,- -,ir '#;:'

\$linfakkanlah beriman orang-orang wahai (253) apa yang Dia berbuat Altah atran tetapi lj
-&it yans Dia keriend'aki ijt?" :

:,1 is T\is; H U;\ ft syi ,tru 3G,55 g,,
ffil Oan tiOat dan tidak ada padanya/ tidak ada hari bahwa akan sebe- Kami berikan reze- dan apa tl
i*i ada persahabatan pada hari itu jual beli datang lum ki kepada katian tyungt ii

,41 a Jy '^\f{ i,(\ ,ffi s}rl:r & {,&Kru "La.a 
i;jili Dia selain tidak ada Altah (2541 orang-orang mereka dan orang-orang syatuuV lie-*.: tuhan yang zalim kafir pertolongan !i

4:j Gi +\.at ct1 6 "Tj{J ?, {Lu{ '$5, ',.fi',,'
:{;i dan apa langit apa kepunyaan/ dan tidak rasa tidak me- berdiri sendiri, vanq hidup l'

*:l (Van9) (yang)di milik-Nya tidur kantuk nimpa-Nya terus mengurus ' - i;ti;,| ,...r. t(,. ri ., I 7zo t,,, I .
ii, "*t 'd4 5i!, Y! {-\.e *" .s-rltti '.; "6t\\C':''
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(255) Mahabesar l\4ahatinggi dan Dia

TENTANG RASUL-RASUL DAN
KEKUASAAN ALLAH
Keistjmewaan dan Perbedaan Derajat
Rasul-Rasul
253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian
mereka dari sebagian yang lain. Di antara
mereka ada yang (langsung)Allah berfirman
dengannya dan sebagian lagi ada yang di-
tinggikan-Nya beberapa derajat. Dan Kami beri
'lsa putra Maryam beberapa mukjizatdan Kami
perkuat dia dengan Rohul kudus.e5 Kalau Allah
menghendaki, niscaya orang-orang setelah
mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, se-
telah bukti-bukti sampai kepada mereka.
Tetapi mereka berselrsih, maka ada diantara
mereka yang beriman dan ada (pula) yang
kafir" Kalau Allah menghendaki, tidaklah me-
reka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah ber-
buat menurut kehendak-Nya.

Anjuran Membelanjakan Harta
254. Wahaiorang-orang yang beriman! lnfak-
kanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami
berikan kepadamu sebelum datang hari ketika
tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi per-
sahabatan dan tidak ada lagisyafaat. Orang-
orang kafir itulah orang yang zalim.

Ayat Kursi
255. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang
Mahahidup, Yang terus menerus mengurus
(makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat mem-
beri syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dta
mengetahui apa yang di hadapan mereka dan
apa yang di belakang mereka, dan mereka
tidak mengeiahui sesuatu apa pun tentang
ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki.
Kursi-Nya e6 meliputi langit dan bumi. Dan Dia
tidak merasa berat memelihara keduanya,
dan Dia Mahatinggi, Mahabesar.

Tidak Ada Paksaan Memasuki Agama lslam
256. Tidak ada paksaan dalam (menganut)
agama (lslam), sesungguhnya telah jelas
(perbedaan) antara jalan yang benar dengan
jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada
laqutsT dan beriman kepada Allah, maka
sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada
tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ke atasnya dan mengambil ikatan. Kemu-
dian dikatakan kepadaku,'Peganglah erat-
erat ikatan itu.' Kemudian aku terjaga, dan
sesungguhnya ia masih berada di tanganku.
Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasu-
lullah saw., kemudian Rasulullah saw. ber-
sabda,'Taman itu adalah taman lslam, tiang
itu adalah tiang lslam, dan ikatan itu adalah
ikatan yang kuat. Engkau akan tetap berada
di dalam lslam hingga engkau meninggal."'
(HR al-Bukhari dan Muslim)
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255.Dari 'Ali berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa yang membaca
ayat Kursi setiap selesai shalat, maka dia tidak akan terhalang dari masuk surga selain oleh
kematian. Dan barangsiapa yang membacanya ketika hendak berbaring tidur, maka Allah SWT
menjamin keamanannya, atas rumahnya, rumah tetangganya, dan para penghunirumah-rumah
di sekitarnya."' (HR al-Baihaqi)
256. Dari 'Abdullah bin Salam berkata, "Aku bermimpi di masa Rasulullah saw.. Aku bermimpi
seolah-olah aku berada di sebuah taman yang luas dan hijau. Di tengahnya ada tiang dari
besi, bagian bawahnya berada di tanah dan bagian atasnya di langit. Dan di atasnya terdapat
ikatan. Kemudian dikatakan kepadaku, 'Naiklah.'Aku menjawab, 'Aku tidak bisa.' Kemudian
pelayan mendatangiku dan mengangkat pakaianku dari belakang sehingga aku naik sampai

95, Menurut sebagian mufasir, yang dimaksud Rohulkudus ialah Malaikat Jibril.
!!. lebqgian mufasir mengartikan dengan ilmu Allah, ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya, dan ada juga yang rnenafsirkan tain_
97. Setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT. :



s..

i$' ;3'j; ;ch,:w- - e.t, -r) r ]rh
Jl; tepada cahaya darikegelapan Dia mengeluarkan mereka beriman orang-orang menjadi Allah r},c
€.: mereka Yang Pelrndung _ , .H

#, C #;A 3i'rs:r &Ai (;j{ O.r'-'',,&
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257. Allah pelindung orang yang beriman.

Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan

kepada cahaya (iman). Dan orang-orang
yang kafir, pelindung-pelindungnya ada-
lah setan, yang mengeluarkan mereka
dari cahayd kepada kegelapan. Mereka
adalah penghuni neraka. Mereka kekal
didalamnya.

Membangkitkan Kembali Orang-Orang
yang Sudah Mati

258. Tidakkah kamu memperhatikan
orange8 yang mendebat lbrahim menge-
nai Tuhannya,karena Allah telah mem-
berinya kerajaan (kekuasaan). Ketika
lbrahim berkata, "Tuhanku ialah Yang
menghidupkan dan mematikan," dia ber-

kata, "Aku pun dapat menghidupkan dan
mematikan."ee lbrahim berkata, "Allah

menerbitkan matahari dari timur, maka
terbitkanlah ia dari barat." Maka bi-
ngunglah orang yang kafir itu. Allah ti-
dak memberi petunjuk kepada orang-
orang zalim.

259. Atau sepertiorang yang melewati
suatu negeri yang (bangunan-bangunan-
nya)telah roboh hingga menutupi (rerun-

tuhan) atap-atapnya, dia berkata, "Bagai-

mana Allah menghidupkan kembali (negeri)

ini setelah hancur?" Lalu Allah memati-
kannya (orang itu)selama seratus tahuh,
kemudian membangkitkannya (meng-
hidupkannya) kembali. Dan (Allah) ber-
tanya, "Berapa lama engkau tinggal (di

sini)?" Dia (orang itu)menjawab, "Aku ting-

gal (di sini)sehari atau setengah hari."
Allah berfirman,"Tidak! Engkau telah
tinggal seratus tahun. Lihatlah makan-
an dan minumanmu yang belum beru-
bah, tetapi lihatlah keledaimu (yang te-
lah menjadi tulang belulang). Dan agar
Kami jadikan engkau tanda kekuasaan
Kami bagi manusia. Lihatlah tulang be-
lulang (keledai itu), bagaimana Kami me-
nyusunnya kembali, kemudian Kami

membalutnya dengan daging." Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Saya

mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."

^t;:Uiv7lrL

%
98. Menurut sebagian riwayat adalah Namruz, raja Babilonia
g9. Menghidupkan ialah membiarkan hidup, dan yang dimaksudkan dengan mematikan ialah membunuh. Perkaiaannya itu untuk mengejek Nabi
lbrahim a.s..
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apakah Dia ber- orang- Engkau bagaimana perlihatkan- Ya lbrahim berkata dan
tidak/belum firman orangmati menghidupkan lahkepadaku Tuhanku ketika

G "^15 15 i\t .# 't$). "Ji6 J J\t "bi
dari empat maka Dia ber- hatiku agartenang/ akan tetapi ya (aku (lbrahim) engkau(ekor) ambillah firman menentramkan percaya) berkata perbaya
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(satu) daripadanya bukit atas tiap- jadikan/ kemu- kepadamu/ lalu jinakkan/cing- burungbagian tiap letakkan dian olehmu cang burung itu
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(260) VjnaOil"t- Mahaper- bahwasanya iankela- (dengan) merekaakan panggiilah kemu-sana kasa Allah huilah segera mendatangimu merbka dian
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Dia melipat- dan Allah biji seratus tangkai pada tangkai tujuh ia menum-gandakan setiap buhkan
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harta mereka mereka orang-orang (261 ) Maha Mahaluas dan Allah yang Dia bagimenginfakkan yang Mengetahui k'ehendaki sia[a"A L;,,*s \A yjSi'u 'u#l* "i i,,#eK # di\ )j W !.ijjlt ujit-\ 

't, 
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s{ bagi danlidak dengan apayang tidakmereka kemu- dijalanAllah
iy, mereka gunjingan umpatan mereka infakkan iringi dian

F .z 42,. ,2-1 / - 1/ 9,<J. c, ,/ ,, .lt.i9 OjA eY, ry .-rr-)j &t ry C;r
F,, mereka dan tidak atas mereka dan tidak ada di sisi Tuhan mereka pahala mereka,& bersedih hati mereka rasalakut
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1, i*! ia menSiringinya daripada sedekah lebjh baik dan pembferian yang baik perkataan (262\

6#{ \fr) iil qJU ffi ry t* xu Ut
:J/'v'/^:qj janganlah mereka orang-orang wahai (263) , Maha Mahakaya danAllah gunjingan
i kalian merusak beriman yang Penyantun
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manusia riya hartanya ia meng- seperti (orang) dan dengan umpatan sedekah kalian(pamer) infakkan yang gunjingan

,"(" t64 ,i3 ':rfr 75, 4A\r rrt, U6"1J
i (yang) batu licjn seperti maka perum- akhirat dan hari kepada dan ia tidak
I atasnya pamaannya Allah berimany \,/ -/ , =.i \..^\, ,Ui \S ,4*U .56 
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C,. * ,:,":"i#d, 'ff ,,f" rnu;"nr rru;af,reoat kemudian tanan/ I

*-:-i asai/memperoleh (tanpa debu) meninggaikahnya menimpanya debu 
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d& (264) orang-orang kaum Dia tidak memberi dan Allah mereka usaha- dari apa sesuatu i-A 
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261 . Dari Abu Mas'ud bahwa seseorang bersedekah dengan seekor unta jinak beserta ikatannya
untuk perjuangan dijalan Allah SWT. Kemudian Rasulullah saw.bersabda, "Dengan sedekah ini
kamu mendapatkan pada hari kiamat 700 ekor unta yang jinak beserta ikatannya." (HR Muslim,
an-Nasa'i, al-Hakim, Ahmad, dan al-Baihaqi)
262.Dari 'Aisyah r.a. berkata, "Aku didatangi oleh seorang wanita miskin dengan membawa dua
anaknya. Kemudian aku memberikannya tiga butir kurma. Kemudian dia memberikan kepada masing-
masing anaknya satu butir kurma dan mengangkat tangannya ke mulutnya sendiri dengan satu
butir kurma lagi untuk memakannya, namun kedua anaknya memintanya. Maka dia pun mem-
belah kurma yang ingin dimakannya itu agar keduanya mendapat jatah memakannya se-
belah-sebelah. Aku sangat kagum dengan apa yang dilakukannya, dan menceritakan hal itu

260. Dan (ingatlah)ketika lbrahim berkata,
"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku
bagaimana Engkau menghidupkan orang
mati." Allah berfirman, "Belum percayakah
engkau?" Dia (lbrahim) menjawab, "Aku
percaya, tetapi agarhatiku tenang (mantap)."
Dia (Allah)berfirman, "Kalau begitu ambil-
lah empatekorburung, lalu cincanglah oleh-
mu kemudian letakkan diatas masing-ma-
sing bukit satu bagian, kemudian panggillah
mereka, niscaya mereka datang kepadamu
dengan segera." Ketahuilah bahwa Allah
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

CARA-CARA PENGGUNAAN HARTA
DAN HUKUM-HUKUMNYA
Menafkahkan Hafta di Jalan Allah
261 . Perumpamaan orang yang menginfak-
kan hartanya di jalan Allah seperti sebutir
brjiyang menumbuhkan tujuh tangkai, pada
setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat-
gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki,
dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

262. Orangyang menginfakkan hartanya di
jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa
yang dia Infakkan itu dengan menyebut-nye-
butnya dan menyakiti (perasaan penerima),
mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan
mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka
dan mereka tidak bersedih hati.

263. Perkataan yang baik dan pemberian
maaf 100 lebih baik daripada sedekah yang
diiringitindakan yang menyakiti. Allah Maha-
kaya, Maha Penyantun.

264.Wahai orang-orang yang berimanl
Janganlah kamu merusak sedekahmu de-
ngan menyebut-nyebutnya dan menyakiti
(perasaan penerima), seperti orang yang
menginfakkan hartanya karena riya (pamer)
kepada manusia dan dia tidak beriman ke-
pada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya
(orang itu) seperti batu yang licin yang di
atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa
hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin
lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa
pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-
orang kafir.

kepada Rasulullah saw., Kemudian Rasu-
lullah saw.bersabda,'Sesungguhnya Allah
SWT telah memastikan baginya surga ka-
rena perbuatan tersebut atau membebas-
kannya dari neraka dengannya."'(HR Mus-
lim)

100. Perkataan yang baik, menolak dengan cara yang baik, dan pemberian maaf ialah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari peminta.
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265. Dan perumpamaan orang Yang
menginfakkan hartanya untuk men-
cari rida Allah dan untuk memperteguh
jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang
terletak di dataran tinggi yang disiram
oleh hujan lebat, maka kebun itu meng-
hasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika
hujan lebat tidak menyiraminya, maka
embun (pun memadai). Allah Maha Me-
lihat apa yang kamu kerjakan.

265. Adakah salah seorang di antara kamu
yang ingin memiliki kebun kurma dan ang-
gur yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai, disana dia memiliki segala macam

buah-buahan, kemudian datanglah masa

tuanya sedang dia memiliki keturunan
yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu di-
tiup angin keras yang mengandung api,

sehingga terbakar.101 Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu
agar kamu memikirkannya.

267. Wahai orang-orang yang beriman!
lnfakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk

kamu keluarkan, padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan de-
ngan memicingkan mata (enggan) ter-
hadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah
Mahakaya, Maha Terpuji.

268. Setan menjanjikan (menakut-nakuti)
kemiskinan kepadamu dan menYuruh
kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah

menjanjikan ampunan dan karunia-Nya
kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha
Mengetahui.

269. Dia memberikan hikmah102 kepada
siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa
diberi hikmah, sesungguhnya dia telah di-

beri kebaikan yang banyak. Dan tidak ada
yang dapat mengambil pelajaran kecuali
orang-orang yang mempunyai akal sehat.

rahwa dan padanya bahwa kalian me- melain- mengambilnya ";lAllah ketahuilah micingkan mata kan 
-==

-:-.'. .". ,: "i \ ;;-:)\ J-,tu+ \" .'"*:-:."1",..-:-..,-.; .

,ii ->4i i6' ;16A 6Ul itr\ Vu :
1ii, keridaan Arrah karena mencari harta mereka ,",Tn:;?j,?nr" orans;oJans '?,:,n"*f ,.3
7i" !',

4 ,. t/.1.', -/./ =1. ,/{'( +:i: \. 7/.+b L{dt,l :e.e *. .}J.J f+*\Ja \+#:
nulan menimpanva/ di dataran sebuah seperti dari diri/jrwa dan untuk a

' leoat menyirbmriya tinggi kebun mereka memperteguh " -
=.: : -24"3fi Lv q:-;" aLb'-;e \6U JU
-'L,rt hujan hujan menimpanya/ maka jika dua kali lipat makanannya/ maka mendatang- ':=
';lli gerimis'/embun le6at menyirbmriya tidak buahnya kan/menghasilkan 3

,z 2.,. ,t, t/a t//< rd $, z a 4/ ,a t./, /i-,;fuOt y+y1 iyl 1)s -+-". jrf^-i 1", J
;ilii:: bahwa katian seorang,di- up-*3h (265) 

^f?,!.i- 
kalian kerjaan deng.an dan Allah --"€ai:i,, adalah antara kelian ingin Melihat apa

/4 \..zaz7 ./'a,'i iq,i' Q.;U .F vGri X+U {:+ 4r 
,"'ll:i - J- - e/ -J. vt-/ Y' 

a-j

-i!,: Oaginva sungai- dari yins dan anggur dari kurma kebun baginyal 2 
-,ji:.i:tl sungai bawahnya mengalir memlllhl " +

ai yang keturunan dan masa tua dan menimpa- buah-buahan darisegala 
, 
di da- !l

_lal l lema-n baginya nya/datang macam lamnya i,-qal:: " (".:ii 'r, #" 4'K 5i6 3u # 3r(;t, r;l;s :
ir.if v--.1

:-i.-i:r nf f un mene- demikianlah maka api dida- angin keras maka menim- ';' 
i ,, rangkan terbakarlah ia lamnya panya 

i;.
..ji': - 1 e -.i--" ,-i,z ,\. .q - 2ta5, qJ(- tii '56fr "F:s :;[Vr H .
.5i orang-orung wahai (266) kalian agarkalian ayalayat-Nya kepada kalian - ,
+.i " -yZ,"s- " memikiikin(nYa) :'f: (+?r -$: ;3;=:-^C +q t 6:6 \;i\ :
Zli xari r,"ru"rt<an dan dlri apa apa yang kalran dari yanf baik-baik infakkanlah mereka i:
Jf,l (yang) usahakan benman i--
1-'

padahat katian kalian inlal\kan/ da'inya yang buruk dan janganlah dari bumi .unluk ,".; '(senoi.irtidak keluarkan - kalianmemilih kalian:-t: 4 ,-- 1.'.^ .'" .1 ,,2<.,/ 4 ^ 'j'-, y tt ii'il f;);fr ,.- ttPtit:\ !! A+V,
a*:,1 Maha Mahakaya bahwa dan padanya bahwa kalian me- melain- mengambilnya .a!,
"z l erouil

u>';u4^su fic; ';5r #A i$i ffi' t:i$i ffi; cz
cAt.n itr r 1267\ 7.i;li t \- - J \' -:

it:..ii dengan berbuat dan ia menyuruh kemiskinan ia menjanjikan setan itu (267\ T.
{7j". kElahatan kalian kalian 'A

r'L *a ,. 6 / ' z Ar' .42 2.. 7- .,ll . . !l.lt '+ Ub . .,t )-.b!J '+ iJ94 O-* .-,
''Jr.i: (268) l\,4aha Mihaluas dan Allah dan karunia dari-Nya ampunan Dia men1anjikan dan Allah =+

=1i.., 
Mengetahui u' u,

: '// a/., ?, / ?t ,// toY1. ,/ a/ i i, -zjrii I^AZJ\ .>r- V9 ?L-:l- i* a--a->JI Cr_
itij-, mat a re- hikmah diberi dan sjapa Dia kehen- .siapa. hikmah P 

j" ., ':;:
l!'ii sunggunnya saja daki (yang) memberikan .+

" -,,- .,./ ? 2 t -1. ti. 1, ,,, iz . ,- v4 .- 4 -:
(269) akal oranq-orang kecuali dantidanmeng- {yaqg)banyak \ebaikan iadiberi ;;

" sehat yang mempunyai ambil pelajaran -:'
..:

"".: :: !' i - "-''''i" ;'",':'*'"--jti.i:'*"-i':,-: a:";";--'--. 1""t;;

AI-lIadrS

2S9. Dari lbnu Mas'ud r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak boleh hasad me-

lainkan dalam dua perkara; orang yang dianugerahkan harta oleh Allah SWT kemudian

dia mengendalikannya dengan menafkahkan hingga habis dalam kebenaran dan orang

yang dianugerahkan hikmah kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan

mengajarkannya."' (HR al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa'i)

j01. lnilah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti
hati orang yang diberi.
X02. Hikmah ialah kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama.
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270. Dan apa pun infak yang kamu beri-

kan atau nazarl03yang kamu janjikan, maka

sungguh, Allah mengetahuinya. Dan bagi

orang zalim tidak ada seorang penolong

pun.

27 1 " Jlka kamu menampakkan sedekah-

sedekahmu,lOa maka itu baik. Dan jika

kamu menyembunyikannya dan memberi-

kannya kepada orang-orang fakir, maka

itu lebih baik bagimu dan Allah akan meng-

hapus sebagian kesalahan-kesalahan-
mu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu

kerjakan.

272" Bukanlah kewajibanmu (Muham-
mad) menjadikan mereka mendapat pe-

tunjuk, tetapiAllah-lah yang memberi pe-

tunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Apa pun harta yang kamu infakkan, maka
(kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan
janganlah kamu berinfak melainkan ka-

rena mencari rida Allah. Dan apa pun

harta yang kamu infakkan, niscaya kamu

akan diberi (pahala)secara penuh dan

kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).

273. (Apa yang kamu infakkan) adalah
uniuk orang-orang fakir yang terhalang
(usahanya karena jihad) di jalan Allah,
sehingga dia yang tidak dapat berusaha
di bumi; (orang lain)yang tidak tahu, me-

nyangka bahwa mereka adalah orang-
orang kaya karena mereka menjaga diri
(dari meminta-minta). Engkau (Muham-
mad) mengenal mereka dari ciri-cirinya,
mereka tidak meminta secara paksa ke-
pada orang lain. Apa pun harta yang baik
yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha

Mengetahui.

27 4. Orang-orang yang menginfakkan
hartanya malam dan siang hari (secara)
sembunyi-sembunyi maupun terang-te-
rangan, mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada me-
reka dan mereka tidak bersedih hati.

pahala
mereka

maka bagi dan terang- (secara) dan siang hari
mereka terangan tersembunyi

-z 2(.2'-->9J4 #{5 .i,,#
(mereka) betr dan tidak atas mereka dan tidak ada

sedih hati m ereka ketakutan

. ,, AI-I.IadtS ' ,',i

?7?,. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena

banyaknya harta, namun sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa." (HR al-

Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

tr03. Janji untuk melakukan suatu kebajikan terhadap Allah swt. untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik dengan syarat aiaupun tidak.
104. Menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontoh orang lain bukan untuk riya.
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'' "'".t ' '; ;.' ' *' *-g\i r+ll ?-),. G {l 'utl:41 s.J\ Sjte'r Cii
$': orahs beidiri(nva) seperri merainkan T;J3isj,,i?I riba ffl:[3] orans;oJans

$, ef' (,y 6u iu "4! ',i,G LW\ tW-
h:, i*t-O"fi sesunqquh- (mereka) d.enganse- demikian darisentuhan setan masuk

"K, 
'-- -- nya fraiy'atatr mbngatakin babirereka itu padanya

T: W; {:\4 ";5 'uJ' ifs irlr ^rt |YG 'r}l' J,,& nasehat/ telah sampai maka siapa riba dan Dia meng- jual-beli Allah dan meng- riba seperti

firl oetajaran padanya saja haramkan halalkan

ff' ;c -5t i,Jy ';iS "1s-iY K #u vu
*& , ti"t r"no- dan siapa kepada dan apa yang maka maka/lalu ia dari
fi' ' lf ingi- iaja nttatr urLrsannya telah lala baginya berhenti Tuhannya

$ 'ia:r- ffi 5r!6 a, & ";6, 4c;\ 4,^6
!i menghapuskan/ e7S\ (mereka) didalamnya mereka neraka termasuk maka

;{ memusnakan kekal penghuni mereka ituq'#ttrl

$, m ,i) '.K 3 US ii'rt'eu:4:t o.i: rrJr *r
'fr.; erct vaiio ber- kekafiran setiaD tidak dan Allah sedekah dan Dia menyu- riba Allah
d",: 6uaioosa menyukai burkan

dH.-*gli 't;A' GGi'_, *Q\ilt ilzi \fri A$t-yy
fgl shalat dan (mereka) kebajikanisaleh dan (mereka) (mereka) sesungguhnya

T . mendirikan beramal berlman orang-orang yanguli';':s t;Si 3o+* ;3:+t ;5 ;:4 $\s
'-fl: atasmereka dantidakada disisiruhan pahalamereka makabagi zakat dan(mereka)
[]-: - -- - ketakutan mereka mereka menunaikan
Fr:. \. t /
$. *' rlA tJ\ A.jr qJV ffi $ifr #*5
fi.,ntt"n bertakwa- (mereka) orang-orang wahai (277) (mere-ka)betr dantidak

r&1; - - - i;h beriman' ying - sedih hati mereka

$l drif lt'Y ffi 'w:t ;K"u', ut\A '4i V't
q*-,j kamu t<er- maka iika 1278) orang-orang jika kamu dari riba apa yang dan tinggal-
F., L"["n liolk yangEerima-n ' adalah tersisa kanlah

f!; ) t, .t- <a z)') o .z tt '// 
t' ' '/ jzzz

\,, ,is'o ? }*rb {.vtr 9\ c u.F, l}!E
-+.i (modat) maka dan jika kamu dan rasul-Nya dariAllah dengan ada- maka ketahuilahda.:l 'po-fot' bagimu bertobat nya perang pernyataan

ff, danjikaada (2791 dankamutidakdianiaya kamutidakmenganiaya hartamu

S- : (orang berhutang)

S), -)z i g':
*si € J-v 6:S ";,,5 \AU 1,7# ).#i
tfl': baoimu lebih baik kamu menye- dan jika sampai ber- maka berilah mempunyai
il' dekahkah kelairangan tangguh kesukaran

e^Sl*iit iy ,". (r;ti o; \#(u ffi <'ii-i ;3;'t-
ff , iepuoa oadanva kamu semua (pada) hari dan pelihara- (280) (kamu) jika.kamu

"f" 1 ----- ?tririitiri dikembalikan lah dirimu mengetahui adalah

dn, ffi 's;iEJ & l(LY 6k i:' '"i !:rr
-t""1 fZeff (mereka) danmereka apayangia tiap{iapdiri dibalasdengan kemudian Allah
l?: tidak dianiaya kerjakan sempurna

Hukum Riba

275.Orang-orang yang memakan riba
tidak dapat berdiri melainkan seperti ber-

dirinya orang yang kemasukan setan ka-

rena gila.105Yang demikian itu karena me-

reka berkata bahwa jual beli sama dengan
riba. Padahal Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Barang-
siapa mendapat peringatan dari Tuhan-
nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah

diperolehnya dahulu menjadi miliknyal06

dan urusannya (terserah) kepada Allah.
Barangsiapa mengulangi, maka mereka
itu penghuni neraka, mereka kekal di

dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan me-
nyuburkan sedekah. 107Allah tidak menyu-
kaisetiap orang yang tetap dalam kekafir-
an dan bergelimang dosa.108

277. Sungguh, orang-orang yang beriman,

mengerjakan kebajikan, melaksanakan
shalat dan menunaikan zakat, mereka
mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak
ada rasa takut pada mereka dan mereka
tidak bersedih hati.

278. Wahai orang-orang yang berimanl
Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut)jika kamu

orang beriman.

27 9. Jika kamu tidak melaksanakannya,
maka umumkanlah perang dariAllah dan

Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat,
maka kamu berhak atas pokok hartamu.
Kamu tidak berbuat zalim (merugikan)
dan tidak dizalimi (dirugikan).

280. Dan jika (orang berutang itu) dalam
kesulitan, maka berilah tenggang waktu
sampai dia memperoleh kelapangan.
Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih

baik bagimu, jika kamu mengetahui.

281. Dan takutlah pada hari (ketika)kamu semua dikembalikan kepada Allah. Ke-

mudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah di-

lakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).

105. Orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperii orang kemasukan seian.
106. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum iurun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
107. Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta jtu atau meniadakan berkahnya. Dan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang

telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya.
108, Orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya
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sampai waktu

,l:au
dengan adil

9-'
dengan
hutang

Qzj,l4
."or"ig p"nrti.

kamu ber- apabila
hutang piutang

n|rz7nz

-'*.1
diantara kamu

\ ;;3)\ J-Jtei, r
>jaz /zi+'lc \i! hendaklah walinya mendiktekannya

dengan benar. Dan persaksikanlah de-

ngan dua orang saksi laki-laki di antara
kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang

laki-laki, maka (boleh) seorang laki-
laki dan dua orang perempuan diantara
orang-orang yang kamu sukai dari
para saksi (yang ada), agarjika yang

seorang lupa maka yang seorang
lagi mengingatkannya. Dan janganlah

saksi-saksi itu menolak apabila dipang-
gil. Dan janganlah kamu bosan menu-
liskannya, untuk batas waktunya baik
(utang itu) kecil maupun besar. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah,
lebih dapat menguatkan kesaksian, dan

lebih mendekatkan kamu kepada ke-

tidakraguan, kecuali jika hal itu merupa-

kan perdagangan tunaiyang kamu jalan-

kan di antara kamu, maka tidak ada dosa

bagi kamu jika kamu tidak menuliskan-
nya. Dan ambillah saksi apabila kamu
berjual beli, dan janganlah penulis di-
persulit dan begitu juga saksi. Jika
kamu lakukan (yang demikian), maka
sungguh, hal itu suatu kefasikan pada

kamu. Dan bertakwalah kepada Allah,
Allah memberikan pengajaran ke-
padamu, dan Allah Maha Menge-
tahui segala sesuatu.
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tr'-1. \", z-(9tJ 9r\ r:-e-
dan lebih disisiAllah

menguatkan

DJP-V
hadhir/tunai

*.2 t '?.LoJ^:\3
kamu me-
nulisnya

LY: ts*i*S
danjika danjangan(pula)

kepada saksi

& -'-
c*r J!

sampai waktu
(membayar)nya

J. / r/ /t/ri\;t ll
menlmbulkan untuk
keragu-raguan tidak,t / '/ft-4JJ

diantaramu

dari keduanya

,a / .t /.1?z.ztJ* dj..r}-idl
(baik) kecil untuk menu-

liskannya
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untuk
tidak
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^\3dan Allah
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licft,
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kamu ber-
jual-beli

9- slo-#
kefasikan

. I t.4rU
maka sesung

guhnya itu
,t.grv-2

dengan segala

il , lL )n,,/t/ L.i,
4"0' #)_: 4ij!
Allah dan mengajarmu Allah

k).-rild1*xs,f \+r'Z\+"c#+S lrtt lrd bit qt

Kesaksian Dalann N/uamalah

282. Wahaiorang-orang yang beriman!Apabila kamu melakukan utang OiutanO
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah '

seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis
menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya,
maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu men-
diktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah 1f

dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yalg.kuralg i*bakalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka

,::Kii
dan hendak-
lah menulis

ffi 1+ 
':3(282) Maha sesuatu

Mengetahui



dang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jamin-
an yang dipegang. Tetapi, jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan
janganlah kamu menyembunyikan kesaksi-
an, karena barangsiapa menyembunyikan-
nya, sungguh, hatinya kotor(berdosa). Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pujian Allah terhadap Para Mukmin
dan Doa Mereka
284. Milik Allah-lah apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyata-
kan apa yang ada di dalam hatimu atau
kamu sembunyikan, niscaya Allah memper-
hitungkannya (tentang perbuatan itu) bagi-
mu. Dia mengampuni siapa yang Dia ke-
hendaki dan mengazab siapa yang Dia ke-
hendaki. Allah Mahakuasa atas segala se-
suatu.

285. Rasul (Muhammad) beriman kepada
apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qu/an)
dari Tuhannya, demikian pula orang-orang
yang beriman. Semua beriman kepada
Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-
Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata),
"Kami iidak membeda-bedakan seorang
pun dari rasul-rasul-Nya." Dan mereka ber-
kata, "Kami dengar dan kami taat Ampuni-
lah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu
tempat (kami) kembali."

286. Allah tidak membebani seseorang me-

lainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan)yang
dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari
(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka ber-
doa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
hukum kami jika kami lupa atau kami me-
lakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, jangan-
lah Engkau bebani kami dengan beban yang
berat sebagaimana Engkau bebankan ke-
pada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau pikulkan kepada
kami apa yang tidak sanggup kami memi-
kulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami,
dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung
kami, maka tolonglah kami menghadapi
orang-orang kafir."

sstu*F.
!'.1'. Eu t "-. Ft'i '&1&. ,'*j ay ,try ?5 

':. 
e ;Kl-s o :ff

J r: ysnq dip"eqano maka rida) ,"oiung dan k'amu'tidak zatastdalam dan jika -:
A; ' - barang jaminan penulis memperoleh perjalanan kamu adalah
; 4 -., , t-.-, *

tlJ, 043 ',^;6 #s, elt t:")' \-":; -# '*t J9 ir
-1p" 

^Jnuhendak- amanat- dipercayai orangyang makahendak- sebagian sebagian memper- maka(,re- .i
d. ' lah bertakwa nya lah menunaikan yang lain kamu cayai tapi)jika h

Hi r;g \&. S, Z;qAr \#*75 ',;5 -"j,, |gaf makasesung- yangmenyem- dansiapa persaksian danjangankamu Tuhannya (kepada) -*-gl, guhnya ia - ' bunyikannya saja sembunyikan Allah i

ti,nf:,' CV ;" $3 'ry a,J^;1, L, xr, d; ?) :;
;l*.,, lanqit (seqala)apa hepunyaan (283) Maha kamuker- dengan/ter- dan nutinyu O"'rOo." L
i-*., " y-ang'di Alldh Mengetahui jakan hadap apa Allah ),":?ii

=l! tt :l.i -4. 't". "i,'. ' )'t ','. a-" rF. o3.u+-t_), pjr aC \:# tf: e;lt e63 ;
F- . atau kamu me- dirimu/hatimu apa yang kamu me- dan Jika bumi dan (segala) r:'

$, nyembunvikannva didalam nampakkan apayangdi i""

it', 
"',Yi -;;, ,b3r3 iq g )# i,i,' ,, "8e\", 

1,
Y.t Dia ke- siapai dan Dia Dia ke- kepada Maka Dia Allah dengan- lniscaya) akan mem- ,P
_,+, : hendaki ordng menyiksa hendaki siapa mengampuni nya buat perhitungan l.

-gl J*.,q 3;,;t, G\ .ni 5"-j ,& ,PV ai,'; f*. j r"ploa apa (it- Rasul-rasul telah (284) N,4aha Kuasa sesuatu atas segala dan Allah i'ff
I Qur'anlyang diturukan beriman i

'4' rX, rK*l ,,t, Gt k Z;;*is {;t il\ +"

j,.:dan kitab- dan malaikat- (kepad6) beriman semua dan orang- daii Tuhan- kepada- ,ln
l* , xitao-flVa malaikat-Nya Allah orang mukmin nya nya ]i*"y,c4 ,J65 "+g|u {J 6 ti3i W I,

i."l; kami denqar dan mereka dari Rasul- seorang di antara kamitidak mem- dan Rasul- ];$
.f-, " berkata rasul-Nya (pun)- beda-bedakan rasul-Nya i!€-,jK{ ffi )-,-iit 1S \:; -4w C,ir;

Dia tidak (285) tempat dan kepada ya Tuhan {mohon) dan kami
membebani kembali Enqkau kami ampunan-Mu taat#li membebani kembali Engkau kami ampunan-Mu

cC{.

*,',,o:;1firi ffi ,x6Y q W3 $l
membebani kembali Engkau kami ampunan-Mu taat

Er//2./. ////c^d!r\, w: usY 6 W3 {t e; xi,r
apa yang telah dan atasnya apa yang telah baginya (sesuai) ke- melainkan seseorang Allah'ia kerjakan (siksa) ia usahakan (pahala) sdnggupannya--isiiiil' ia uGriat<an (pa"haia) sdngsup5nnya i[fl(6 "(16t\ WLL "6+(;* 

'3.j iffya Tuhan atau kami jika kami janganlah Engkau ya Tuhan r"- kami bersalah lupa hukum kami kami F\r"i:. ,1,lsr.G 53K K Lt\ -U; L)i, S, 63 wu 6-1,'$ 5iK K \G\ -\4; i.
T" dan ya Tuhan dari sebelum atas orang- Engkau sebagai- (beban) atas kami i-
N".' jangan kami kami orang yang bebankannya mana yang berat L.z kS U i6 U ,Eto '+,, g 'L3v{11 (# I

il" oun rahmati- bagi dan 5mpuni- dari kami dan maa[- dengan- bagi kami apa yang tidak Engkau pikul- -ii... lah kami kami lah kanlah nya sanggup kan pada kaml -t

'j:i ffi'4-s.<), 2-#\& \;5(, di Ci :'
il. : (286) orang-orang atas/terhadap maka tolong- penolong kami Engkau : --
1+. . yang kafir kaum lah kami ;;
t---.---,--,.---.
#i;gF-j%"b*t+.it*/".b*!il4$ts4ry,S$"*41b-se.g*Elr+-Bi:riti'J:\$d;€i3**4b$*;4.tFb*Fd'!$$4pe

284.Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT
telah memaafkan dari umatku apa yang tebersit dalam jiwanya selama mereka tidak me-
ngatakannya atau mengamalkannya." (HR al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi
dan an-Nasa'i)

286. Dari Abu Zar bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT menutup
surah al-Baqarah dengan dua ayat yang keduanya dianugerahkan kepadaku dari simpanan-
Nya yang terletak di bawah 'Arsy. Maka pelajarilah oleh kalian keduanya dan ajarkanlah
keduanya kepada wanita-wanita dan anak-anak kalian karena keduanya adalah untuk
shalat, bacaan, dan doa." (HR al-Hakim dan menyatakannya gahih dan al-Baihaqi dalam
Syu'abul lman)
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(Keluarga'lmran) fr
Surah ke-3: MadaniYYah:299 iyi' ,;-

J-ll ;2Sl ;t >J, t,"ft ounnun nama Atrah yang Maha
Maha t\itaha.. Allah D-Tg?n '$* Pengasih, Maha Penyayangp"iiviving Pengasih nama

-*vEi, e.:c ri ffi 5,fi:' fir 6 4v 
^iJ 

in ffi r a r::n:ilffii.:ISAANALLAH(Jt3\Jr --:u.b .D W Fr' (t- r- ' :. ",,__ c3 Al_eur'andanKitab-Kitab
AtKitab atasmu/ Diatelah (2) (senantiasa) yanghidup Dia melain- tidakada Allah (1) Alrflam'x: "'-"^-'

(At-euaan) kepadamu menurunKan ''' d"iOiii.lnOlii ' it""t"tt ' " " [;; Tuhan ]'t '.1-. yang Sebelumnya

b ffi "G\(u L:At ti6 4x"4 q (ti3' ;i;u '{ ' AtifLamMim
v/ rgjev v-2--

dari (3) dan rnjir raurat ofil:;lT"" ilft:xii3 "'Fli?fl3Br 
."T:;n"" 

,"oo??g?lu" ,# 3, f l?lt, lld"k ada tuhan selain Dia Yans
'--- -- '- i-* Mahahidup, Yang terus menerus mengurus

",1 ,i,r et\,, ,'f{ 'ujtty r'oiii, iis ,rw dr ,q l* i;*i;[l5vs; 'on

basi Allah kepada/tetr,(mereka) '"'-'lqgy!1.I1^AlFurqanrn"Xil,?,]f,"".3fi31," fft,ll'?,llsebelum-'*i= a.DiamenurunkanKitab(Al-Qur'an)ke-r"idiu hadapayat-ayat kafir orang-orangyang s -' ^ ' , ,)tF ' -.--.. zrr,,h^^.maA\ ',o^^ monnandtnat
E ., , t s ^, ,,",) \ < 4 ,1'^ i\W padamu (Muhammad).yun9 T9n9.?11ung,,6 jZJ ,i,t; ffi- t4j, * ttl 5,)1 g'',6 ;$ [:3:[:Jl#ilili:]tTl-q.l'?ie,:"

..tr //\ momn,,nv,i ncm- Maha- danAtlah yangberat sir<sa iff belumnya, dan menurunkan Taurat dan
atas-Nva tidaktetr sesungquh- (4) mempunyaipem- Maha- danAllah yangberat siksa '* belL

- sembunyi nya niian balbsan siksa perkasa 
- . I* tnlit,

H;A o{,6 ffi X:atra,lt 6.':,: "1* ,H + ,"oau'.ny?::??g1l:,:?y1:T]:,i;
,"ro"",io*i., oi"rlnv"ng til dantidak(puta) dibumi 

,.:?".X?lNr lW nusia, dan Dia menurunkan AI-FurQdn'11o
dilangit \dPdPu"/ .1 innlzar for_Sungguh, orang-orang yang ingkar ter-

6 ffi i-6?r ii, ? 4) li: 'M,^ 
^^#^^^**::^ H :#i:*ni:irm*:u:lm::,"J

#nn ffi 
-r",i"i',"n- Hrin" piu merainkan tgk,99u yangDiake- bagaimana dalamrahrm lii6" ozou Ja'v vvrsr" rr'*'

sana p"r*utu Tuhan '-h6ndaki 
- ; $ mempUnyai hUkUman.

.z ,, tt 6 ' u (ki gt_i it +6t 6{" i5 ;i' & 5. BasiAlah tidak ada sesuatu pun yans
g\itl i\ iP d'j T:' .: ::,,,,.- u^nn ,:f +arcamhrrnrri rri hrrmi rrandi ranqit.frf'"*!- nlnn .**u,.n* ayat-ayat daripada- AtKitab kepadamu menurun- t* i& tersembunyi di bumi dan di langit'

' isiAl kitab nya

isc -,;ij A +,fiq 'ujr ft La'"" .f:::E:;i#';:ff1?ililBlJH[{"iil; i,5il
(ayat-ayat) maka mereka condons pada datam hati orang-oranq maka mutasyabihat danjans '\FI" ada tuhan selain Dia. Yang Mahaperkasa'

"iJ[lfiilTnlt 
' iiiirisiilrti r,itiliT,i* - mereka vang adapun k N/ah.hii2kqane

(ayat-ayat) maka mereka condons pada datam hati orang-orang maka. mutasyabihat danaang 'ii ada tuhan sef aih pii. Yang Mahaperkasa,
lJ[lGilTnlt ' iiiitisii,rti r'""jiZ'i* - mereka vung adapun

'ri,, {r 'L;G Va '-y.'S '$6 1-{t &'^ 
^**^1tr lT::';;il:""",nkanKitab(A,-eu,an)

Ailah merainkan tawiinya ,p::lklt#:* tawilnva dmme#1fi13:; fitnah untutm€ns- danp€oa-'F 
r."o"J"r"(triuhammad).Di antaranyaadailH'pffi *Jt - li$" kepadamu(Muhammad). Diantaranyaada

. , , t,,. '.'L ayat-ayat yang muhkamdt,11l itulah po-

C bixtVb :.-Y f<of<-pof<ok Kitab (Al-Qulan) dan yang lain
rm g19,jig,oj,1ls ','fr^ mutasyabiheLll2 Adapun orang-orang yang
I vano menoalam ::i:y' ;";.''--:;"' 1y o"r"t hatinva 

":ndons l?-1?jl,lll3l1l;

;,i:i ml,m i1?', ff.K"lff i;,Uq i+,
menoambir dan ruhan dr;is;=i semua- kepada- , kami mereka didalam o'i313!fl;T8l? .:;* mutasydbihetll2 Adapun orang-orang yang

T-*2;-^' t" l;u**uT 
*'^Ue$"ii,tt: 

1 :$ ffiHfl*ffiHnilx?l?i#*g,y*,,
dan Engkauberipe- sesudah hati langanEngkaucon--- yaTuhan (7) akal orang-oranq melaln- il'4

berirah tunjukpadakamr kami dohgk-anpad-akesesatan H;i ' vangm-empln"vai itn .fu takwilnya, padahal tidak ada yang menge-
A . 1 ,, /: ..,,, €zzz nz jLti " ,'.( !tr tahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-i- at -s, ffi;rlt' a '*iv u"#' 6'5u f,:H :1!:J1!:apffit".:dg,l::T":,L'

menqum- sesungguh- yaTuhan (8) _Maha . Engkau sesungguh- rahmat darisisr "-:tHT ,;Y "Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), se-
pulkan nya Engkau kamr Pemberi nya En-g-kau Engka,i ,,, 4 az. " ":: lS tuunv'dari sisi Tuhan o",T':'-]]oi|^1.1?

ffi iu14, 393-{ ar 4v 1*-;i tA :t* lff :"frlm'nf*'mbirperajaran 
kecuari

[.1 janji Dia tidak Allah sesung- vans t?!99?I-e.Ia- untuk hari manusia
."nvJtini guhnya guan PadanYa t:Y-*: :. , :' : , ' ...* 8. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami' jangan-

;"$*""3$*""ft$**-' lah Engkau condongkan hati kami kepada

Al-$adl| t- **0" n"t.o"" olruniakanlah kepada
, .. L--^-Lr^ 'c^-,'^^^,'h- kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya

g. Dari Abdullah bin Amru berkata bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda' "sesungguh- ^drr rr 
I

nya hati anak keturunan Adam semuanya berada di antara dua jari ourijari-jari ii;;;;;tn Engkau Maha Pemberi'"

Maha pengasih laksana satu hati, yang dikendalikan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya. g, "YaTuhan kami, Engkaulahyang mengum-

Kemudian Rasuruilah saw" berdoa, ,ya Ailah, ya Tuhan yang memaringkan hati, paringkanrah pulkan manusia pada hari yang tidak ada

hati kami kepada ketaaian terhadap-Mu."'(HR Muslim, an-Nasa'i, dan al-Baihaqij :"i;i:e;:li:va'" 
sunssuh' Allah tidak

109. Allah mengatur langit dan bumi serta isinya'
110. Al_Furq6n(Al-eur'an) i"Ln kit"n v"ng mLmbedakan antara yang benar dan yang salah.

1 1 1 . Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya' dapat dipahami dengan mudah'

112. Ayai-ayat y"ng **ngunJung"beberapa pengertian, suiit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui'



l
,l ;:g <; ;1^;, ;i. c-z"l \ij{ 4Ancaman Allah kepada Orang-Orang

Kafir dan Pengaruh Harta Benda
Duniawi
1 0.Sesungguhnya orang-orang yang
kafir, bagi mereka tidak akan berguna
sedikit pun harta benda dan anak-anak
mereka terhadap (azab) Allah. Dan me-
reka itu (menjadi) bahan bakarapi neraka.

11. (Keadaan mereka) seperti keadaan
pengikut Fir'aun dan orang-orang yang
sebelum mereka. Mereka mendusta-
kan ayat-ayat Kami, maka Allah me-
nyiksa mereka disebabkan dosa-dosa-
nya. Allah sangat berat hukuman-Nya.

l2.Katakanlah (Muhammad) kepada
orang-orang yang kafir, "Kamu (pasti)
akan dikalahkan dan digiring ke dalam
neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-
buruk tempat tinggal."

13.Sungguh, telah ada tanda bagi ka-
mu pada dua golongan yang berhadap-
hadapan.113 Satu golongan berperang
dijalan Allah dan yang lain (golongan)
kafir yang melihat dengan mata kepala,
bahwa mereka (golongan muslim)dua
kalilipat mereka. Allah menguatkan de-
ngan pertolongan-Nya bagi siapa yang
Dia kehendaki. Sungguh, pada yang
demikian itu terdapat pelajaran bagi
orang-orang yang mempunyai peng-
lihatan (mata hati).

14. Dijadikan terasa indah dalam pan-
dangan manusia cinta terhadap apa yang
diinginkan, berupa perempuan-perem-
puan, anak-anak, harta benda yang ber-
tumpuk dalam bentuk emas dan perak,
kuda pilihan, hewan ternaklla dan sawah
ladang. ltulah kesenangan hidup di dunia,
dan di sisiAllah-lah tempat kembaliyang
baik.

15. Katakanlah, "Maukah aku kabarkan
kepadamu apa yang lebih baik dariyang
demikian itu?" Bagi orang-orang yang
bertakwa (tersedia) di sisi Tuhan mereka
surga-surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai, mereka kekal di dalam-
nya, dan pasangan-pasangan yang suci,
serta rida Allah. Dan Allah Maha Melihat
hamba-hamba-Nya.

{l dan tidak anak- harta benda dari tidakdapatmen-mereka cukupi/menolak)] anakmereka merekaIil ' 7zz ,&
sesungguhnya

orang-orang yang

ll *rr

. r 7z/ ,@ iE2 t).2 .) 4-*2. o,o.< :Ji ,.\31 + ,liJl ''-Fi C .t!$b q; e
Jl tol"""l qanprli 110\ ani bahan hakar mereka dan mereka sedikitoun dariiil keluarga/ sepertirl kaum keadaan

(10) api bahan bakar mereka dan mereka

" 
* tt .\ t)//zz !.,.,. .rl.z E ,".-" ..i,, "a'- ry14 '"ilr r^ib qUt" !Pi5 j'+].-i',t .-r-jb d-

1.. sebabdosa- Allah makame- ayalayat merekamen- darisebelum danorang- F

f! dosa merefa nyiksa mereka - kamj dustakan mereka orang yang

Ii <f,'cZ \jjK A;e $ ffi =q\ \)7
\ kamu pasti (mereka) kepada orang- kata- (1 1 ) siksa (Nya) sangat keras dan
' akan dikalahkan kafir oranq yanq kanlah.\t tuiJt <,ie;./.r<a'-''' S\Li ffi "6,

/z . 2i zz y1 / ai?,-
ii ctt<--tr W )L{1lr 4) *--(- OL \-2JJe)
' sungguh telah (121 tempat dan seburuk-buruk ke dalam neraka dan kamu akan.. --aOa Jahanan digiring

)lrSala b'f '4 'r5;r #.4 \3, "3
dijalanAllah berperans sesolonsan 

,oS"ujSTHnl 3S*X33fi 
tanda{anda Al

ri,6 "*,CV & ;#i; 2:;:U ,s:;
danAllah pandangan mata dua kali seba- mereka melihat kafir dan yang' 'ke[ala nyakmereka (orang-orangmuslim)

baoioranqvanq (terdapat) demikian sesungguh- yangDiake- orang/ denganper- Dia
riempuilai - belajaran itu nyapadayang hendaki siapa tolongan-Nya menguatkan

i4tA
daripada

wanila-wanita

,7r;6
dan perak

offir U ,4q
segalayangdi- kecintaan bagi dijadikanindah (13) penglihatan I

ing-iniisyah-wat man[sia pandangan i

',$ ffi -,t#-vt .

ji' 4
daripada emas

1l; !:"tJG
demikian itu dan sawah-

ladang

t d/ /, ,"ai,t-e) ry lJ,cJl
,G1^ disisi (mereka)

,({.lG i"3r
dan binatang yang pilihan

ternak

i)53r
yang banyak

L(ai(t--
dan harta

4tj
dan anak-

anak

;i7i6
dan kuda

L\a
kesenangan

"3@
katakan-

lah

I t7.Crll?
surga

ct-1U-
. bagi orang-
orang yang

{,46
mereka kekal

l\ ,,
4lJ!t

dan Allah

mereka bertakwa

A.-/i t I 1"iz r/ .7r,' evA TDJts L.{;P-
yang disucikan dari istri- di dalamnya

istri
.&)e-1,9/(qP ,tr+J! r-
(15) pada hamba- [,4aha Melihat

hamba (Nya)

. , \. zi. t ,) (2, cI''f::l .-'\Jl gF ;I)e- ;xl-,\aF? t 
-(14) tempat yang terbaik disisi-Nya dan Allah

kembali

52,2
u,ill
luni"

op).''r'n h "K4T\
dariyang denganyang maukahakube-iil
demikian le6ih baik ritakan padamu ;1.;wr 6u 6*::t:

sungai-sungai dari bawahnya ,li[n",,,
E). // I (? -altl.--Z \-2V*)J

dariAllah dan(merdapat)

'l4.Dari 'Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Dunia adalah perhiasan

dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita salihah." (HR Muslim)

113. Pertemuan dua golongan itu antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, terjadi dalam Perang Badar. Badar adalah nama suatu tempat yang
terletak di selatan Madinah.
114, Hewan-hewan yang termasukienis unta, sapi, kambing, dan biri-biri.
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dan peti- segala dolJ dan peli- segala dosa
f*, haralahkami kami
,t\l:t - /' .S '4)tAfi

amal-amal lenyap/putus orang-orang mereka itu (21) yang pedlh dengan fimereka yang siksa ll
merekaitu (21) yangpedih "o"nn",i l*siksa li*

b, :tjj'Jg '41r; S
i dan akhirat di dunia tf*

16. (Yaitu) orang-orang yang berdoa, "Ya
Tuhan kami, kami benar-benarberiman,
maka ampunilah dosa-dosa kami dan
lindungilah kami dari azab neraka."

17. (Juga) orang yang sabar, orang yang
benar, orang yang taat, orang yang meng-
infakkan hartanya, dan orang yang me-
mohon ampunan pada waktu sebelum
fajar.

Penyataan Allah Tentang Keesaan
dan Keadilan-Nya Serta Agama yang
Diridai-Nya
18. Allah menyatakan bahwa tidak ada
tuhan selain Dia; (demikian pula)para
malaikat dan orang berilmu yang mene-
gakkan keadilan, tidak ada tuhan se-
lain Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijak-
sana.

19. Sesungguhnya agama di sisi Allah
ialah lslam. Tidaklah berselisih orang-
orang yang telah diberi Kitab115 kecuali
setelah mereka memperoleh ilmu, ka-
rena kedengkian di antara mereka. Ba-
rangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah,
maka sungguh, Allah sangat cepat per-
hitungan-Nya.

20. Kemudian jika mereka membantah
engkau (Muhammad) katakanlah, "Aku
berserah diri kepada Allah dan (demikian
pula) orang-orang yang mengikutiku."
Dan katakanlah kepada orang-orang
yang telah diberi Kitab dan kepada orang-
orang buta huruf,116 "Sudahkah kamu
masuk lslam?" Jika mereka masuk lslam,
berarti mereka telah mendapat petunjuk,
tetapijika mereka berpaling, maka ke-
wajibanmu hanyalah menyampaikan.
Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-
Nya.

Pembalasan terhadap Orang-Orang
yang Membunuh Nabi-Nabi
21. Sesungguhnya orang-orang yang
mengingkari ayat-ayat Allah dan mem-
bunuh para nabi tanpa hak (alasan yang
benar) dan membunuh orang-orang yang
menyuruh manusia berbuat adil, sampai-
kanlah kepada mereka kabar gembira
yailuazab yang pedih.

22. Mereka itulah orang-orang yang sia-
sia pekerjaannya didunia dan diakhirat,
dan mereka tidak memperoleh penolong.
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di sisi sesungguhnya (18) Mahabijaksana Mahaperkasa Dia melainkan takad€*l:l disisi sesungguhnya (18) Mahabijaksana Mahaperkasa Dia melainkan takada l\?g}i as"a"ma tunan lff
6 A .it 46Jr Gi a.$t 5Al13 ?-i' 3,r &
T-.. 0"|.' kecuali AlKitab (i?J:|,") orang-lans dantidakber- lslam Allah 

]HAri l:ts!n7 -iEq i<i ';.;i 'ffi L4 fir 'j.;v\1 #. it* ,:."^:^: -'^^"-: n-^.i6^a Aidnr-r- v-r6^.ua- irh,,/^an^a-.^.\,,n^d'r'nn caa,'.1'h .^;Fi terhadap ingkar dansiapa diantara karenake- ilmu/penge- apayangdatang sesudah I

3:i ayat-ayal saja mereka dengkian tahuan kepadamereka 
iq ffi JX 'tF.u lut ffi yri, '€i ');r5g etr

,$',, aku me- maka kata- mereka men- maka jika (19) membuat sangat maka sesungguh- Allah lE| nyerahkan kanlah debatkamu perhitungan cepat nyaAllah 
ilt )2. .,/,. t., ,7. il, n.24., // ! - ,/E -+)\5 +\'*l Ujr UV .jr; o..;l q: I 6:

i danoranq-orang AlKitab (mereka) kepadaorang- dankata- mengikuti danorang kepada diriku
,*,1 yang u-mmi - diberi orang yang kanlah aku yang Allah 

l

"1 ,/4,4 ,i-: _43 iS.tl, )Jt \A5 Lg ";!ij;F t&Jt-9 ld.l
.=".sY maka sesuno- mereka dan iika mereka men- maka mereka masuk makajika apakah kamu
k quhnya hanyal'ah berpaling dapatpetunjuk sungguh lslam masuk lslam
,I

? 3h< i,itiv ffi \6v L; .r,; 'W, 611Ll el],'a^+ c'e'oL W )4!", ff u'r UY' -n ]i
k. kafir orang-oiing y-ang ' ham6a-hamba(Nya) N/elihat kan atasmu i1]

Ef : i:l# 4j3j -+ ,p, u.tr oftlii ,l'r +Eu, ,

danmereka kebenaran bukan/tanpa paraNabi danmereka Allah kepada..1
membunuh membunuh ayat-ayat ,l;3# i$ro +*iV 3iJ6 o.5'

maka berita- dari manusia dengan betr (mereka) orang-orang .:
kanlah mereka buatadil menyuruh yang ]iAG, -A; C5, 4*i ffi ,$ v\.4

dan orang-orang
yang tetap taat

//r&a
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keadilan tidakada bahwasa-tuhan nya
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-(22) penolons dari d?*tr1"j:11?k dan akhirat di dunia il(memperorenl il$*i\s* #+v#

18. Dari az-Zubair ibnul 'Awwam berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. ketika beliau di
Arafah, membaca ayat ini;
"Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang
berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-
bijaksana." (Ali 'lmran: 18)
Kemudian Rasulullah saw. berkata, "Dan aku atas hal itu adalah termasuk orang orang yang
bersaksi wahai Tuhanku." (HR Ahmad, dan at-Tabrani didalam al-Kabirdan Ibnus Sunniy dalam
AmalulYaum wal Lailah)

1 15. lalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an.
116. Buta huruf artinya ialah orang yang tidak tahu baca tulis. Menurut sebagian mufasir yang dimaksud dengan ummi,ialahorang musyrik Arab yang
tidak tahu baca tulis. Menurut sebagian yang lain ialah orang-orang yang diberi Kitab.



Orang-Orang Yahudi Berpaling dari
Hukum Allah
23. Tidakkah engkau memperhatikan orang-
orang yang telah diberi bagian Kitab (Taurat)?
Mereka diajak (berpegang) pada Kitab Allah
untuk memutuskan (perkara) di antara me-
reka. Kemudian sebagian dari mereka ber-
paling seraya menolak (kebenaran).

24. Hal itu adalah karena mereka berkata,
"Api neraka tidak akan menyentuh kami ke-
cuali beberapa hari saja," Mereka teper-
daya dalam agama mereka oleh apa yang
mereka ada-adakan.

25. Bagaimana jika (nanti) mereka Kami
kumpulkan pada hari (Kiamat) yang tidak
diragukan terjadinya dan kepada setiap
jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai
dengan apa yang telah dikerjakannya dan
mereka tidak dizalimi (dirugikan)?

Bukti-Bukti Kekuasaan dan Kebenaran
Allah SWT
26. Katakanlah (Muhammad), "Wahai
Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau beri-
kan kekuasaan kepada siapa pun yang
Engkau kehendaki, dan Engkau cabut ke-
kuasaan dari siapa pun yang Engkau ke-
hendaki. Engkau muliakan siapa pun yang
Engkau kehendaki dan Engkau hinakan
siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan
Engkau-lah segala kebajikan. Sungguh,
Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

27. Engkau masukkan malam ke dalam
siang dan Engkau masukkan siang ke da-
lam malam. Dan Engkau keluarkan yang
hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan
yang mati dari yang hidup.trz Dan Engkau
berikan rezeki kepada siapa yang Engkau
kehendaki tanpa perhitungan."

Larangan Berpihak kepada Orang Kafir
28. Janganlah orang-orang beriman menjadi-
kan orang kafirsebagai pemimpin, melain-
kan orang-orang bedman. Barangsiapa ber-
buat demikian, niscaya dia tidak akan mem-
peroleh apa pun dari Allah, kecuali karena
(siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu
takuti dari mereka. Dan Allah memper-
ingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan
hanya kepada Allah tempat kembali.

29. Katakanlah, "Jika kamu sembunyikan
apa yang ada dalam hatimu atau kamu
nyatakan, Allah pasti mengetahuinya." Dia
mengetahui apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi. Allah Mahakuasa atas
segala sesuatu.

iir U3 ffi 5j, ,,; Tt; (:Ey

malam Engkau (26) N/aha- sesuatu atas sesungguh-masukkan kuasa segala nya Engkau

#,C ';jir to:; ,F,e
dari yang mati yang hidup dan Engkau kedalam
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"*' kepadakitab mereka dariAlKitab bahagian (mereka) hepadaorang- kamumem- tidak
tH diseru diberi orang yang perhatikan kah
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5q. (23) (mereka)mem- dan diantara segolongan/ berpaling kemudian diantara supayaiame- Allah
** belakangi mereka mereka sebagian mereka netapkan hukum

3,' i,'i; 7,;,i; 6(: *y 3r3r v::,-j d6 iiU g\
e!' : dan memperda- yang dapat beberapa kecuali api neraka tidak akan me- (mereka) karena sesung- demikia
ft.' yakanmereka dihitung hari nyentuhkami mengatakan guhnyamereka itu

{F:

E, 'JW 6:. ,1K ffi <,;i,1 '|toy *ic,
fl Kami kumpul- apabila maka (24) (mereka) apa yang mereka dalam agamaq?. kan mereka bagaimana ada-adakan adalah mereka

# W 3(,'z-( ,#iL 4; "* ,;* 1q
Fi d"n t"r"k" apa yang ia tiap{iap diri dan disempurna- padanya yang tidak di hari

f*.: usahakan kan (balasan) diragukan
eg,,t

{t ,4-$r }i cit3t 34(, 'g$:r ,y ffi <,;\8"1
$' I kerajaan Engkau beri kera.iaan yang merajai/ wahai kata- (25) (mereka) tidak'i mempunyai Tuhan kanlah dianiayac3: (i{' L5 i\h '; }s *irfr 3, 6rist Lj35 it;* :;{i*...;t', dan Engkau Engkau orang dan Engkau Engkau dari orang kerajaan dan Engkau Engkau oran(
+r\i hinakan kehendaki muliakan kehendaki cabut kehendaki
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tAl
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orang
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(27) perhitungan dengan Engkau orang dan Engkau dari yang yang mati

tidak/tanpa kehendaki beri rezeki hidupjS 'fu-6, 9.i;e :\';-f 're4, |rltAt
dan siapa orang-orang dari selain pemimpin orang-orang orang-orangsaja mukmin kafir mukmin

,): ,21 Z:i -J,,;#, ,#2"; $ zpq i'O f$ 4J;
darimereka bahwakamu kecuali dalamsesuatu/dariAllah makabukan/ demikian

memelihara diri sedikitpun tidak ada

S ffi i-ir *rJf-t o5,1fr ii,' H45 "'J
kata- (28) tempat dan kepada diri-Nya Allah dan memperingat-kanlah kembali Allah kan kamu

J.\1 & i;' i53," :ji45 1,2-):"-u) &( ,G:'l
ij*i apa yang dan Dia Allah pasti menge- atau kamu dadamu/hatimu apa yang jika kamu me- xiqll di mengetahui tahuinya menampakkannya didalam nyembunyikan'"4

t^' ,

?, ,ffi j-i ,.6 +:V ihv U:*, O\1i eg)1-tr ff"4:
6-ftll (29) Mahakuasa sesuatu atas segala dan Allah bumi dan apa langit A,yang dr 4:-KL...".'-.'.".'...'.."."-.-'.-
"@-l$tr*4}--l*t6.

AI-Hadi3

27. Dari Anas bin Malik berkata, "Rasulullah saw. bersabda kepada Mu'az bin Jabal, 'Maukah
aku ajarkan kepadamu sebuah doa untuk berdoa dengannya, yang mana walaupun kamu
berkewajiban membayar utang sebesar Gunung Uhud pun, maka Allah SWT pasti melunasinya
dari tanggunganmu. Katakanlah wahai Mu'az, 'Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan,
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari
orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hi-
nakan orang yang Engkau kehendaki, Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguh-
nya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu." Engkau Maha Pengasih di dunia dan di akhirat,
keduanya Engkau anugerahkan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau
menghalangi keduanya dari siapa yang Engkau kehendaki Kasihilah aku dengan rahmat yang
mencukupkan diriku dengannya dari segala rahmat orang lain selain diri-Mu." (HR a!-fabrani
di dalam ag-$agirdengan sanad yangjayyid).

;xwi

11?. Sebagian mufasirmemberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telurdari ayam.



ffi.il)ffi;".i"r :"*, i* iff l';J#,:ln i",lil:1::t [f,",-'trJ::;
danupayans ,nls^g:^ ;Sll* "?g3;3,'" tiap-trap mendapati tl1i 'ft telah dikerjakan di hadapkan kepadanya,
ia perbuat hadaPxan

,' 'i/), lz , .t,. /zazz ,/,,, ti/t 4.'a. :-^:?- 'rL tnegitu jugabalasan)ataskejahatanyang

i,Ut';3, \:-+; t,"t 'a*e LF!. :' :,:" ':^f .,ft i"'*diakerjakan'o,io:_'1111::'l]'il.1

&$*tl:,,''*

ada masa diljilllf antara ia .jfrl#,l," ia rnsrn 
r"18f,itun

*,. n:Sur) l-\a+l --;ir ,l:' Ielarl ula Kerjdndr r. urq vvr I rur i

"; i.",";";,. vunJtu,n adamasa oiil"?illi1" antaraia .inil#i," iainsin r"i3f,ltun.il, adajarakyangjauhantaradiadengan(hari)
d& I kan Kamu:c,, , z t ) ,,Ku! $ * ,16\. .tfi *M "55, 

:*: li.gu :1ilff:ll.ii,IiTi;iliX':ilffiHf:\ iirt dJ.; ;L;, nrrun '*"i,,' j:ilili; l<ata (30) t^%t;#fili: ,"K1X?"n 
danArrah diri-Nva ^-" ,,i. hadaphamba-hamba-Nya'

4, a , ar. &to Kf, KH, *r W- o,#'\1 ,,,{ ::-l cintakepadaArrahSWrE'kt iP
,S:l Maha Maha danA'ah .dosa- danDiamens- Allah Diam,encintai ;*f;ff igp 31 ' Katakanlah (Muhammad)' "Jika kamu
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37' Maka Dia (Allah)menerimanya dengan

31. Dari Ubaidullah bin Abi Rafi, dari ayahnya dari Nabi saw. bersabda, "Jangan sampai penerimaan yang baik' membesarkannya

aku menemukan seseorang dari kalian duduk tenang di sofanya kemudian o"t*g kepada- o:nnun pertumbuhan yang baikdan menye-

nyasuatu urusan dariku barkberupa perintahyansaku perintahkan "", '",."1.*i1""1* fxfJff)ii"lilxllJlJixllx.'t;fllili'
larang, kemudian dia berkata, 'Kami tidaktahu. Apa yang kami temukan dalam kitab Allah 

mihrab (kamar khusus ibadah), dia dapati

swT itulah yang kami ikuti.," (HR Abu Dawud, at-Tirmizi, Ahmad, dan al-Hakim) makanan di sisinya. Dia berkata, "wahai

Maryam! Dari mana ini engkau peroleh?"

Dia (Maryam)menjawab' "ltu dariAllah'" Se-

sungguhnya Allah memberi rezeki kepada

siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitung-

an'

Si -*, 1 )Pt 4rrrj GJI YJ -t) ," ',,-o ,,"# adalah(keturunan)dari sebagianyanglain'
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keoada (aku) merin- dan sesunq- Maryam (aku)terah dan sesunq- seperti anak qlgk rX?ltPd*1;; T; ss. (lngatlah), ketika istri 'lmran berkata'
Engkau dungkanny" grnny"ui" '''"'" ;;;;m;inya guhnyaaki pdrempuan laki-lakr,,,. ,,1- ""656 ffi 4u'"""il"A,iO u6.,.'{.&;m::;Tilffiil]il::1"#ff::,l u-cl \-{J )zr, >
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38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada
Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, beri-
lah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu,
sesungguhnya Engkau Maha Mendengar
doa."

39. Kemudian para malaikat memanggil-
nya, ketika dia berdiri melaksanakan shalat
di mihrab, "Allah menyampaikan kabargem-
bira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya,
yang membenarkan sebuah kalimat (fir-
man)118 dari Allah, panutan, berkemampuan
menahan diri (dari hawa nafsu)dan seorang
nabi di antara orang-orang saleh."

40. Dia (Zakaria)berkata, 'Ya Tuhanku,
bagaimana aku bisa mendapat anak, se-
dang aku sudah sangat tua dan istriku pun

mandul?" Dia (Allah) berfirman, "Demikian-
lah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

41. Dia (Zakana) berkata,"Ya Tuhanku, beri-
lah aku suatu tanda."Allah berfirman, "Tanda

bagimu, adalah bahwa engkau tidak ber-
bicara dengan manusia selama tiga hari'
kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah (nama)
Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbih-
lah (memuji-Nya) pada waktu petang dan
pagihari."

42. Dan (ingatlah) ketika para malaikat ber-
kata, "Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah
telah memilihmu, menyucikanmu, dan me-
lebihkanmu di atas segala perempuan di
seluruh alam (Pada masa itu)'

43. Wahai Maryam! Taatilah Tuhanmu, sujud
dan rukuklah bersama orang-orang yang
rukuk."

44. ltulah sebagian dari berita-berita gaib
yang Kami wahyukan kepadamu (Muham-
mad), padahal engkau tidak bersama mereka
ketika mereka melemparkan penalle mereka
(untuk mengundi) siapa di antara mereka
yang akan memelihara Maryam. Dan engkau
pun tidak bersama mereka ketika mereka
bertengkar.

Kisah Al-Masih'lsa Putra Maryam
45. (lngatlah), ketika para malaikat berkata'
"Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah me-
nyampaikan kabar gembira kepadamu ten-
tang sebuah kalimat (firman)dari-Nya (yaitu
seorang putra), namanyaAl-Masih'lsa putra

Maryam, seorang terkemuka di dunia dan
di akhirat, dan termasuk orang-orang yang
didekatkan (kePada Allah),

4i5, 4,i S 'J\t Tt uH' G1
darisisiEngiau berilah Tuhanku 

o"?,1?," 
t n"nnta Zakariva berdoa

9-tK, ';KAi, ';;\A ffi ;\A
/ // n6D* -zA " I fit.:L.i qP eLo-rll e.

(z- z
,,.JL

yang baikdan dia Malaikat maka me- (38) doa
manggilnYa

v- ->
membenar- denqan

Maha sesunggun-
[,4endengar nya Engkau

,t
dari

V'"' '#,
I " .z) \ ,, !H,"/, ,. /t itti \W,e id ililrir vwi&.

dengan
kalimat

re q=> -J>-:- >J / -/ -i - :
nbenar- denqan menyampaikan ka- sesungguh- di mihrab dia shalat
ii;; - Vah"ya bargembir'akepadamu nyaAllah il

;t 36 ff ';e$rc. \ii5 \3-?", \35i il
Tuhanku dia (Zakariya) (39) dan orang-orang dan seoranq dan mena- dan (men- Allah

berkata -'ving s""rJh " nabi - han diri jadi) ketua

il, Te qwr': ilr '1 it ?<f $k 5 .$
i Dia ber- mandul dan istriku besar/tua aku telah dan sung- seorang adalah/ter- u"g"l- l.i{I firman sampar(iingat) guh/seda'ng anak- jadi bagiku mana i':!t:

i,ig,r

"^) -.li.l;\ +; iu ffi ':\a-\i 'JSi" 1,r A'f ̂^'=tanda-jadikanlahTuhankudia(Zakariya)(40)aPa,YangDiaDiaberbuatAllahdemikianlah;'linOi 'untukku berkata kehendakl A

!16 r;' ir {5 '\x 3r3t '}45\ 5&l J\t ,f,
dan isyarat kecuali hari tiga manusia bahwa kamu tanda- ?i9 iS

sebutlah tldak berkata-kata tandamu berfirman l:*

9v ,' ffi ';K;Y'i $U U-t'5 99 6rj if
berkata danketika (41) danp€si fly,?i.J 33[,iiJ; ;:ffinfrI; -'lin?lfl], :"
$5:;v ,:"evi ,4^lL*t 6\r\ '6a lZ;:r jl&tZt^obt9 )_#_t ewYct .P'()> f t- -

dan Dia memilih/ dan Dia men- Dia memilih sesungguh- wahai Maryam Malaikat ii,i+;;i;;i;i;; k;il; sucirin kamu kamu nva Allah :l:ft6#6 {t #r 'i#(- ffi a16 Y'te

Et, ;*3, il;r *:i ,g., )b::- -n\3! '6(- :K{It 
E

* F;". ,. namanya dari dengan menyampaikan ka- sesungguh- . wahai_ Maraikat +
[". p"ol]rlv" iiiiftit oat g"fr'bir'a kepadamu nva Allah Marvam {

+' ffi "a,.;3' e; ;e't,ao (1'.r 6,u €J ir & I"
n X oi"'n-o-or"nq dan(salah dandiakhirat didunia terkemuka Maryam putera lsa ;
i} ' -' vang dioeGtlan seorang) dari €*'
a\L*'.'*--.*--.**-*'.':::;-*-.*r-':ii::.):... '-- - " '^ '--"""..irjj
fba}"*a"b--ab-*"**w.s*"q."$R;i' l$m€.slEi$;,{*.s'd**{'e$.i[gj}i$i4

42. DariAnas r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "cukuplah bagimu

dari wanita-wanita dunia, Maryam binti lmran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti

Muhammad dan Asiyah istri Fir'aun." (HR at-Tirmizi dan menyatakannya hadiS gahih' lbnu

Hibban, Ahmad, dan al-Hakim)

1 ,lg. Membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan 1G1s "kti6'i {adilah) tanpa ayah yaitu Nabi 'lsa a s'

119. Ada sebagian mufasir ying menga-rtikan inai panah. Artinya undian itu dilakukan dengan melempar anak panah'

$,jJ$
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siapa yang menjadi dia

penolong-penolongku berkata
rr /,\ 6l.i'L U,l .irt/>

kepada kami AllahAllah beriman

46. dan dia berbicara dengan manusia (se-
waktu) dalam buaian dan ketika sudah
dewasa, dan dia termasuk di antara orang-
orang saleh."

47.Dia (Maryam) berkata, "Ya Tuhanku,
bagaimana mungkin aku akan mempunyai
anak, padahal tidak ada seorang laki-laki
pun yang menyentuhku?" Dia (Allah) ber-
fi rman, "Demikianlah Allah menciptakan apa
yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak
menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata
kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu
itu.

48. Dan Dia (Allah) mengajarkan kepadanya
('lsa) Kitab,120 Hikmah, Taurat, dan lnjil.

49. Dan sebagai rasul kepada Bani lsrail
(dia berkata), "Aku telah datang kepada
kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari
Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu
(sesuatu) dari tanah berbentuk seperti bu-
rung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi
seekor burung dengan izin Allah. Dan aku
menyembuhkan orang yang buta sejak dari
lahlr dan orang yang berpenyakit kusta.
Dan aku menghidupkan orang mati dengan
izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu
apa yang kamu makan dan apa yang kamu
simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada
yang demikian itu terdapat suatu tanda (ke-
benaran kerasulanku) bagimu, jika kamu
orang beriman.

50. Dan sebagai seorang yang membenar-
kan Taurat yang datang sebelumku, dan
agar aku menghalalkan bagi kamu se-
bagian dari yang telah diharamkan untukmu.
Dan aku datang kepadamu membawa suatu
tanda (mukjizat) dari Tuhanmu. Karena itu,
bertakwalah kepada Allah dan taatlah ke-
padaku.

51 . Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan
Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. lni-
lah jalan yang lurus."

52. Maka ketika'lsa merasakan keingkaran
mereka (Bani lsrail), dia berkata, "Siapakah
yang akan menjadi penolongku untuk (me-
negakkan agama) Allah?" Para fl awdriyy1n
(sahabat setianya) menjawab, "Kamilah pe-
nolong (agama)Allah. Kami beriman kepada
Allah, dan saksikanlah, bahwa kami adalah
orang-orang muslim.

Ar"th*(,h'^ft-*{?:s."q. 
- r'.ifJl J-r\dlF r - }ild{,p",*$}r^q -*qt"}'tFff :.:: :1q ffi A$t ;t') <);Li 6,e J6 {H.,

f (46) orang-orang dan (salah . dan (ketika) dalam buaian (kepada) dan dia
il , yang saleh- seorang)dari dewasa manusia berbicara
!"t
g, +a J\t %. a*zali Xi 4!'K ;i +3 a6
S demi- Diaber- seorang dan/padahalaku seorang adalah/jadi- bagai- Tuhan- dia(Maryam)

rf,. kianlah firman manusi- belum pernah disentuh anak lah bagiku mana ku berkata

Ki m LK "3 'i 36, 69 6, J;' r'i! "is$' ifu- "ir
dY" (47) makaiadi- jadilah kepada- Dia makasesung- sesuatu Diamene- apabila apayangDia Diamen- Allah
F ' lahdia nya berkata guhnyahanyalah perkara tapkan kehendaki ciptakan

d\lt ffi'Gt6 LiA(u '-^14415 4VJ '+eS
6A (48) dan lniil dan Taurat dan Hikmah Al Kitab dan Dia mengajar-
y kan kepadanya

$ :4;u li\ "6+i q Y*{-y+ Jr *i;o
l-=" tlari Tuhanmu dengan tanda sungguh aku telah sesungguh- kepada Bani lsrail dan (sebagai)

d'* (mukjizat) datang kepadamu nya aku rasul

$ *c '1-i;t6 ;ut i# #,G H ';tA ;{
E padanya maka/lalu aku burung seperti bentuk (sesuatu) dari untukmu aku sesung-F' meniupkan lanah membuat guhnya aku

eil:i-F 6;1,3 1i4.1 Jli '+'qr-! W itr:J
:D dan penyakit orang buta dan aku me- dengan izin (seekor) maka ia

1 sopak nyembuhkan Allah burunq meniadi

t "uui!.u(u 5:ku6, '#ti '+'llu, i;\ Cs
"S dan apa yang dengan apa yang dan aku kabar- dengan izin orang yang dan aku
e;' kamu simpan kamu makan kan kepadamu Allah mati menghidupkan

F ^u- ,,
&.r W 4-y i&',, "& z{5 $'i qit 'i,L;93
H.. (+st orang-orang jika kamu bagimu sungguh ada demikian sesungguh- dirumahmu

ol yang beriman adalah suatu tanda nya pada yang

Ki fe; 'j-\j yiirA t'i6; \1 6W
aY. . bagimu dan untuk dari/yaitu Taurat ada sebelumku terhadap apa dan mem-
F menghalalkan yang benarkan

? "'a;u -*i "Kuu "e4; # u4,,i4
S\ dari dengan tanda dan aku datang atasmu diharamkan sebagian yangq74 Tuhanmu (mukjizat) kepadamu

& 5 rr,r, ,r, )nzz ' / -'" ,4, + t t1. .t , ,l.r-tit-? ts:*V '|h;.:t 
-z-r 

-4r\O) #' 9_*-ts arl 'yite
ff maka sembah- dan Tuhanmu Tuhanku sesungguh- (50) dan taatlah Allah maka ber-

e lah Dia nya Allah kepadaku takwalah

$A .* ;a -(i o ffi b/^ Lu rtu
.j.,i o"r'r","*, lsa menyadari ,11?5laa (51) yang lurus jalan inilah

53;ri,
orang-orang
hawarjyun
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kanlah

fir
keing-
karan

tr./7't)wl
penolong-
penolong

16
berkatalah

,"4tl
kami

69
bahwasa-
nya kami

ffigr+:
(52\ orang-orang yang

menyerahkan diri

"\rrc.;; ta\illi.n^ql

Al-Hadri

52.Dari Jabir bin'Abdillah r.a. berkata, "Nabi saw. bersabda,'Sesungguhnya tiaptiap
nabi memiliki hawari (sahabat setia) dan sesungguhnya hawariku adalah az-Zubair ibnul
Awwam."' (HR al-Bukhari dan at-Tirmizi)

120. Al-Kitab di sini ada yang menafsirkan dengan pelajaran menulis, dan ada pula yang menafsirkannya dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah
sebelumnya selain Taurat dan lnjil.



.;;':-=::2,: ;.::-- -.....,:.-..- :; <- :.: ----.:--:Ej:';r.t* t:* :*:H***L**t
53. Ya Tuhan kami, kami telah beriman ke-
pada apa yang Engkau turunkan dan kami
telah mengikuti Rasul, karena itu tetapkan-
lah kami bersama golongan orang yang
memberikan kesaksian."

54. Dan mereka (orang-orang kafir) mem-
buattipu daya,maka Allah pun membalas
tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas
tipu daya.

55. (lngatlah), ketika Allah berfirman, "Wahai
'lsa! Aku mengambilmu dan mengangkatmu
kepada-Ku, serta menyucikanmu dari orang-
orang yang kafir, dan menjadikan orang-
orang yang mengikutimu di atas orang-
orang yang kafir hingga hari Kiamat. Ke-
mudian kepada-Ku engkau kembali, lalu
Aku beri keputusan tentang apa yang kamu
perselisihkan."

56. Maka adapun orang-orang yang kafir,
maka akan Aku azab mereka dengan azab
yang sangat keras di dunia dan di akhirat,
sedang mereka tidak memperoleh penolong.

57. Dan adapun orang yang beriman dan
melakukan kebajikan, maka Dia akan mem-
berikan pahala kepada mereka dengan sem-
purna. Dan Allah tidak menyukaiorangzalim.

58. Demikianlah Kami bacakan kepadamu
(Muhammad) sebagian ayat-ayat dan per-
ingatan yang penuh hikmah.

59. Sesungguhnya perumpamaan (pen-
ciptaan) 'lsa bagi Allah, sepedi (pencipiaan)
Adam. Dia menciptakannya dari tanah, ke-
mudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah!"
Maka jadilah sesuatu itu.

60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu
janganlah engkau (Muhammad) termasuk
orang-oi'ang yang ragu.

61. Siapa yang membantahmu dalam hal
ini setelah engkau memperoleh ilmu, kata-
kanlah (Muhammad), "Marilah kita panggil
anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-
istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan
kamu juga, kemudian marilah kitaber-mu-
bahalahl2l agar laknat Allah ditimpakan ke-
pada orang-orang yang dusta."

,-, :t:9\33 6j.j- +i ;J"*r\, hiju;1 ti 'i-,{ul,:
"'i.. danmeng- akan sesungguh- wahai lsa ketikaAllah (54) pembuat r' -
ti angkat kamu mengambilmu nya Aku (Allah) berfirman tipu daya :'-1n: ;\j::r unt k-6 \;14 Cl,C ,rj {t; '",1y

;{. (mereka)meng- orang-orang danmen- (mereka)kafir daripadaorang- dan/sertamen- kepada- I.r.€
":. ikuti kamu yang jadikan orang yang sucikan kamu Ku ll'-*
arf :i;i

',, ' ,/ .(, /-t c .*a*-n it\. * 'e: 51 2; J! \r5{ 41, 3"e ,
"- l' 2J -zJ- JJ

tempat kem- kepada-Ku kemJdian kiamal hari kepada/ (mereka) orang-orang di atasti:,, balimu hingga kafir yang i.?.?idrl i.:-;,z 1, ,71. -dL / )./ '/ ,t,t/ ,,/ - ,)27,2 I t- .1.ir_ir Ub -l:- bt$ # ,ts q .s:13 (h-V
;', orang-orang maka (55) kamu per- di dalamnya/ adalah dalam/ten- di antaramu maka/lalu Aku rr.j,:
i:,, y-ang - adapun selisihkan padanya kamu tang apa-apa memutuskan llr.7-,.;?a:l i.]i+.i

:: \1r -ip'trj (;!t,C \i)i- \ti &"t:6 \;-*{ ':"
5#: i Oun tiOat dan di akhirai di dunia sangat berat siksa riraka akan Ku (mereka) i':.;,5
i:-:] siksa mereka kafir t.;i

: 6rC, t#i -Oi, rTu +i 4,r6U ;4
,,jil dan mereta (mereka) orang-orang dan adapun (56) dari penolong bagi i,g.i.*ai beramal beriman yang mereka :;, +: 4M, i;5 ^b {,H ;*# +4VAt
=il 

(57) orang-orang tidak dan Allah pahala maka Dia akan kebajikan/saleh lli.l
ri$.ti yangzalim menyukai mereka menyempurnakan .:.,t-'.;ti 

ri..-g,, 7tt :ll. ,-{s.sr 51,; :[vr; 6& :8, ..iu_':
:"-- sesung- (58) yang penuh danzikitl dari sebagian atasmu/ kami mem- demikian- i,i't'i:: guhnya hikmah Al-Qur'an bukti-bukti kepadamu bacakannya lah itti

:

'JG "; iGq 55tr 7t\ ,# eo\'+ .,:4r J- .'r.+i Dia kemudian daritanah Dia menjadi- Adam seperti pe- disisiAllah Isa perum- . :i;.tlti berfirman kannya rumpamaan pamaan ,';!

: ;{ 'r.4,i K<X e;c !:i -:i 3K33 q F'

Fij 154; Ouri orang-orang makajanganlah dari Tuhanmu kebenaran (58) jadilah maka kepada- ir=

'+ji 
yang ragu-ragu kamu termasuk itu jadilah dia nya i,€;

: t,/ .a,// l). z. e. t/ - /,/e,/ t// l; ;d ri]ti ,F,! D\i i{V 6*c H 6L-6 ';3
i,-., kita me- marilah maka kata- dari ilmu/ yang datang darise- tentang (ke- membantah maka :::r:

".f1] 
mansolt kanlah pengetahuan -kepladamLi sudahapa benara-n)itu kamu siaOa ifl; ""{5r5 \3G {:c^-; w+t i<,"u=',s ffGt ,'

=5ji 'dan diri-diri dan diri-diri dan isteri- dan isteri- dan anak-anak anat<-anat l€
3ii kamu kami isteri kamu isteri kami kamu kami l€: r4L // ,/- t // ' zz / z /,// 1+ r

.,il'i (58) orang-orang atas kutukan Allah maka kita ja- kita bermohon de- kemudian ,t.,!*i yang berdusta dikah/mintakan ngan sungguh-sungguh j-+';
.

-, :. " .":., i.--... "t: .-4....;j,:"ts,.;,". r-..i ::. - -.. L" {.:.i: r.'.,.:. r-:.. .-1, ; :.
-.: J € ,': tj"i 7 ": i

61 . Dari Sa'ad bin Abi Waqqag r.a. berkata, "Setelah turun ayat ini,'Marilah kita panggil anak-
anak kami dan anak-anak kamu,...' (Ali lmran: 6'1 )

Rasulullah saw. memanggil 'Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, dan Rasulullah saw. bersabda,
'Ya Allah, mereka inilah keluargaku."'(HR Muslim, at-Tirmizi, al-Hakim, dan al-Baihaqi)

121. Mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah
menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran ber-mub ahatahtelapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti
kebenaran Nabi Muhammad saw..
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--,: siniqun dan sesunq- Allah kecuali Tuhan dan tidak yang cerita sungguh ial sesung- l'.ll:.-
,I o'id guhnya Allth ada benar adalah ia guhnya inl lr;i'r r,'r:!, lii "e=ta3u, L(.. :" ;,9 \i;'r\i :ii ){;'st '>},
- tOgt terhadaporanq-orang Maha makasesung- makajikame- (62) Vlahabijak- l\4aha lil::.-t- yanq berbuat kdrusakin l\,4engetahui guhnya Allah reka berpaling sana Perkasa l.l-,=ii yorrvuErwuaL^eruJo^arr rvrvrrvvrqrrur vvrrrrrs,\,iq'i

, l :::.::9 a r.:.'jI 2,1 ,zz ,/ /./s 5ry.-r q+ ;6 1^+tiSt 6G 9t4,Ui ,]i ,.:=i+..

=-- dan antara diantara yang sama kepada satu marilah wahaiAhli Kitab kata- ,,:-'
i: kamu kami kalimat kanlah l::':

(;; 't{i q, e 6r4'it a+i Jy 'ii'Si
:i sebagian dan tidak sesuatu dengan- dan kita tidak Allah kecuali bahwa kita ,

=! ki6 menjadikan Nia menyekutukan tidak menyembah:,F:

,'n.', r 4/i, ,42(^ ,1t'i :ti ci... .. l: t't.4 r1"U\, bi<-i, \,),P \r-:r ,i9 *,,,, 9it;,* !t.il L++
it bahwa kami saksikanlah maka mereka maka jika Allah dari selain sesembahan sebagian :i::

i.... (adalah) katakanlah berpaiing yang lain ' ':---'

J a*l; |. --,\:*<-.ltllb- l: Ci.r;
I l' /

renlang kamu salrng mengapa wana; Ahli Kitab 164) orang-orang yang
:-- berbantahan menyerahkan diri ::'=

- /// i tz a t , ? / , 1 /oj-,yer iie .il ]*;"t$ -'-it\ 1t\\33 elLI r- I tr:r:..
;=, aoakah dari kecuali dan lnjil Taurat dan/padahal lbrahim 1...:.:
: tidak sesudahnya

dan/oadahal lbrah m
trddk o'iLurunhang;e :5'3r 'i3\\^ :ir: <'44;'f'\i 

-13il:": L;9; ,,,--+?

.:,

1+'iL
t. -/J.zt --
dengan/ke- ii:-:

pa da I bra h i m,.--,.,:.-r

,tr1d 7,, .'\ .t,..fi.(/,.-qrr )) ,->9p-v3
dari mereka melainkan dan tidaklah me-

sendir, reka menyesatkan

' G1( :ij" 5ij-i'_v'
wahai ahlr (69t dar mere(a tidak

menyadari

' iii: 6o''4X "irt i,'' +[u, <ttiK
-!- (70) (kamu) danTsedang Allah dengan/pada kamu
i-l menyaksikan kamu ayalayat mengingkari

.-., -".-=.-..:--:..:j.:i j:11.--.-j:1

= .- -.=J. 111{-3:{.1-:-=*=*:--!.?. ...- r
{i2. Sungguh, ini adalah kisah yang benar.
Tidak ada tuhan selain Allah, dan sungguh,
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

63" Kemudian jika mereka berpaling, maka
(ketahuilah) bahwa Allah Maha Mengetahui
orang-orang yang berbuat kerusakan.

,{iaxan ke nada Agama Tauhid "lv|iltatu
!lLrahim"
$r!. Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli
Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu
kalimat (pegangan)yang sama antara kami
dan kamu, bahwa kita tidak menyembah
selain Allah dan kita tidak mempersekutu-
kan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa
kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-
tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling
maka katakanlah (kepada mereka), "Saksi-
kanlah, bahwa kami adalah orang muslim."

6$. Wahai Ahli Kitabl Mengapa kamu ber-
bantah-bantahan122 tentang lbrahim, pada-
hal Taurat dan lnjil diturunkan setelah dia
(lbrahim)? Apakah kamu tidak mengerti?

66. Begitulah kamu! Kamu berbantah-ban-
tahan tentang apa yang kamu ketahui,123
tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan
juga tentang apa yang tidak kamu ketahui?124
Allah mengetahui sedang kamu tidak me-
ngetahui.

67" lbrahim bukanlah seorang Yahudi dan
bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia
adalah seorang yang Iurus,125 muslim dan
dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

6S. Orang yang paling dekat kepada lbrahim
ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi
ini (Muhammad), dan orang yang beriman.
Allah adalah pelindung orang-orang yang
beriman.

Sikap Ahli Kitab terhadap Orang lslam
S9. Segolongan Ahli Kitab ingin menyesat-
kan kamu. Padahal (sesungguhnya), mei'eka
tidak menyesatkan melainkan diri mereka
sendiri, tetapi mereka tidak menyadari.

'lS" WahaiAhli Kitabl Mengapa kamu meng-
ingkari ayat-ayat Allah,126 padahal kamu
mengetahui (kebenarannya)?

gangan)yang sama antara kamidan kamu,."..'
(Ali'lmran:64)
(HR Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i)

Lalu Allah membantah mereka dengan alasan

:-: 't I :' "--,jq Oengan- bagimu tentang (kamu)bantah- (kamu)ini beginilah (65) kamu berfikir l':':.:.
nya
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oan/sedanq Diamenqe- oan peirgeta- oengan- bagrmu yang tentang kamusal:ng maka penge-
I kamu - tahui- Allah huan nya tidak ada apa berbantahan mengapa tahuan -:
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adalah dia akan tetapi dan bukan seorang lbrahim tidak ada/ (661 {kamu) tioak

q6\ ',ft, 5t ii ,,.1tt, t iA1; W 64;
manusia/ paling dac sesunq- ta,l I or{n6-or"ng da'i dan tida{ seorang yang seoranq

oranq oekai guhnya musyrih - (golongan) adadia nelyerahkandiri ya-g u'-s
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menjadi dan (mereka) dan orang- Nabi dan ini (mereka) bagi/ialah orang-
pelindung Allah beriman orang yang mengikutinya orang yang".kU I i4\ y\b \gs t",o ii '4;fl\

-..= mereka me- sekiranya dari Ahii Kiiab segolongan ingin (68) orang-orang . --- nyesatkan kamu Yang beriman rl":':

membantah l,'r':'

') -,6<it -..
mengapa Kitab ,!:.;\.:
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AI-Hudti

. Dari lbnu 'Abbas berkata, "Rasulullah saw. membaca dalam shalat sunnah dua rakaat fajar,
dalam rakaat pertama dari keduanya adalah;
'Katakanlah,'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami,...."
(al-Baqarah: 136)
Dan pada rakaat terakhir, membaca;
'Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pe-

., - Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap Nabi lbrahim a.s. itu dari golongannya
bahwa Nabi lbrahim a.s. itu datang sebelum mereka.

Yakni tentang Nabi Musa a.s., Nabi 'lsa a.s.,dan Nabi Muhammad saw..
Yaknitentang Nabi lbrahim a.s..
Lurus berartijauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

': . : Ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw..
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yanghak dankamu., denganyang yanghak kamumen- mengapa wahaiAhliKitab t"
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$ii il et'/jry -+ \fS ilv, ffi '6"fi 5v 4, 
,
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iF (75) (mereka) dan/sedang dusta atas/ter- dan mereka jalan 1dosa1 '+rnT, mengetahui mereka hadapAllah berkata Y
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71. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu men-
campur-adukkan kebenaran dengan ke-
batilan,127 dan kamu menyembunyikan ke-
benaran,l2B padahal kamu mengetahui?
72. Dan segolongan Ahli Kitab berkata (ke-
pada sesamanya), "Berimanlah kamu ke-
pada apa yang diturunkan kepada orang-
orang beriman pada awal siang dan ingkari-
lah di akhirnya, agat mereka kembali (ke-
pada kekafiran).
73. Dan janganlah kamu percaya selain
kepada orang yang mengikuti agamamu""12s
Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya
petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. (Jangan-
lah kamu percaya) bahwa seseorang akan
diberi seperti apa yang diberikan kepada
kamu, atau bahwa mereka akan menyang-
gah kamu di hadapan Tuhanmu." Katakan-
lah (Muhammad), "Sesungguhnya karunia
itu di tangan Allah, Dia memberikannya ke-
pada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha-
luas, Maha Mengetahui."
7 4. Dia menentukan rahmat-Nya kepada
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah me-
miliki karunia yang besar.

Keburukan-Keburukan Orang Yahudi
75. Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika
engkau percayakan kepadanya harta yang
banyak, niscaya dia mengembalikannya
kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara me-
reka yang jika engkau percayakan kepada-
nya satu dinar, dia tidak mengembalikannya
kepadamu, kecualijika engkau selalu me-
nagihnya. Yang demikian itu disebabkan
mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami
terhadap orang-orang buta huruf." Mereka
mengatakan hal yang dusta terhadap Allah,
padahal mereka mengetahui.
76. Sebenarnya barangsiapa menepati janji
dan bertakwa, maka sungguh, Allah men-
cintai orang-orang yang bertakwa.
77. Sesungguhnya orang-orang yang mem-
perjualbelikan janji Allah dan sumpah-sum-
pah mereka dengan harga murah, mereka
itu tidak memperoleh bagian di akhirat,
Allah tidak akan menyapa mereka, tidak
akan memperhatikan mereka pada hari
Kiamat, dan tidak akan menyucikan me-
reka. Bagi mereka azab yang pedih.

I r., ,r.,,.,',1, ,,, .1 
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77. Dari Alqamah bin Wa'il bin Hujur dari ayah-
nya berkata, "Seseorang dari Hadramaut dan
dari Kindah mendatangi Nabi saw.. Yang ber-
asal dari Hadramaut berkata,'Wahai Rasulullah
saw., sesungguhnya orang ini telah mengalah-
kanku atas sebidang tanah milikku yang di-
wariskan oleh ayahku.' Kemudian orang dari
Kindah berkata, 'la ad'alah tanahku ditangan-
ku yang aku ianami, dia tidak berhak di dalam-
nya.'Rasulullah saw. bersabda kepada orang
Hadramaut,'Apakah kamu memiliki bukti.' Dia
menjawab, 'Tidak.' Rasulullah saw. bersabda,
'Maka kamu hanya boleh memintanya ber-

sumpah.' Orang Hadramaut berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang inijahat tidak peduli
atas apa yang disumpahkannya dan dia tidak bersikap wara'dari sesuatu.' Rasulullah saw. bersabda,
'Kamu tidak punya pilihan lain selain itu darinya.' Kemudian orang tersebut menolak untuk bersumpah.
Rasulullah saw. bersabda setelah dia berlalu, 'Sesungguhnya bila dia bersumpah atas hartanya untuk
mengambilnya dengan zalim, maka dia pasti menemuiAllah SWT, namun Dia berpaling darinya."'(HR
Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi)
Dari Abu Ummah lyas lbnu Sa'labah al Harisiy berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa
yang mengambil hak seorang muslim dengan melegalkannya lewat sumpahnya, maka Allah SWT telah
memastikannya masuk neraka dan mengharamkan atasnya surga." Mereka berkata, "Walaupun sesuatu
yang remeh, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. bersabda, "Walaupun tongkat dari pohon Araak,
walaupun tongkat dari pohon Araak, walaupun tongkat dari pohon Arak.' (HR Muslim, an-Nasa'i,
Ahmad, dan Malik).

127. Menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan lnjil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat mereka (Ahli Kitab) sendiri.
128. Kebenaran tentang kenabian Muhammad saw. yang tersebqt dalam Taurat dan lnjil.
129. Kepada orang yang seagama dengan kamu (Yahudi/Nasrani) agar mereka tidakjadi masuk lslam atau kepada orang-orang lslam yang berasal dari
agamamu agar guncang iman mereka dan kembali kepada kekafiran.
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supaya kamu dengan (mem- lidah mereka (mereka) me- ada sego- diantara dan sesung-menyangkanya baca)Al Kitab mutar-mutar longan mereka guhnya
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dan kenabian, kemudian dia berkata ke-
pada manusia, "Jadilah kamu penyem-
bahku, bukan penyembah Allah, "tetapi

(dia berkata), "Jadilah kamu pengabdi
pengabdi Allah, karena kamu mengajar-
kan kitab dan karena kamu mempelajari-
nya!"

80.Dan tidak (mungkin pula baginya)
menyuruh kamu menjadikan para ma-
laikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apa-
kah (patut)dia menyuruh kamu menjadi
kafir setelah kamu menjadi muslim?

Janji Para Nabi kepada Allah Tentang
Kenabian Muhammad saw.

81. Dan (ingatlah), ketika Allah meng-
ambil perjanjian dari para nabi, "Mana-

kala Aku memberikan kitab dan hikmah
kepadamu lalu datang kepada kamu se-

orang rasulyang membenarkan apa yang

ada pada kamu, niscaya kamu akan sung-
guh-sungguh beriman kepadanya dan

menolongnya.' 130 Allah berfirman, "Apa-

kah kamu setuju dan menerima perjanjian

dengan-Ku atas yang demikian itu?" Me-

reka menjawab, "Kami setuju." Allah ber-

firman, "Kalau begitu bersaksilah kamu
(para nabi) dan Aku menjadi saksi ber-
sama kamu."

82. Maka barangsiapa berpaling setelah
itu, maka mereka itulah orang yang fasik.

83"Maka mengapa mereka mencari
agama yang lain selain agama Allah,
padahal apa yang di langit dan di bumi
berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan
suka maupun terpaksa, dan hanya ke-
pada-Nya mereka dikembalikan?

/ 44"->g*,t
dan mereka
mengatakan

dariAl Kitab

,-(i4i\7*i/
dari sebagian

Al Kilab

;{43-} 'i^6.'
dan ia tidak/

bukan
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dusta atas/ter- dan mereka Allah dari sisi dan ia bukan Allah dari sisihadapAllah berkata
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Al Kitab Allah bahwa mem- bagi seorang tidak adal (78) (mereka) dan/sedangberikannya manusia mungkin terjadi mengetahui mereka
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dari bagiku penyembah- adalah/jadi- kepada ia berkata kemudian dan kenabian dan hikmahpenyembah lah kamu manusia
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Al Kitab (kamu) dengan sebab para (hendaklah) akan Allah selain

mengajarkan kamu adalah pengabdi kamu menjadi tetapi

'Kd:r \r\#"J :€';ri*; ffi "'u;i,i ;Ke;
Malaikat bahwa kamu dan ia tidak (79) kamu mem- dan dengan se-menjadikan menyuruhmu pelajari bab kamiadalah
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(80) (menganut kamu ketika sesudah dengan (betr apakah ja me- (sebagai) dan paraagama)lslam buat)kekafiran nyuruhkamu Tuhan Nabi
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dari Kitab Aku berikan sungguh para Nabi perjanjian Allah mengambil dankepadamu apa ketika
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sungguhkamu bersamamu/ terhadap yangmem- seorang datangke- kemudian danhikmah
akan beriman ada padamu apa benarkan rasul padahu'"iy &!* 7(6 3f56 JG WH; y
perjanjian- atas demikian dan kamu apakah kamu Dia dan sungguh kamu dengan-Ku itu mengambil mengakui berfirman menolongnya nya
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(81) daripara saksi o?::iT" dan Aku ."[?,51"n 0",?1il"n ,#'n,, i:?t""\:

ffi: 5j"6 # $ia 64\ 3-x J; 'j:'
tirl orang-orang mereka maka mereka demikiani sesudah (ia) ber- maka siapa

yang fasik itu itu paling saja
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dilangit orang/ menyerah- dan/padahal mereka agama Allah maka apa-

segala apa kan diri kepada-Nya mencari kah selain
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f8al . mereka dan kepada- dan terpaksa dengan suka dan di bumidikembalikan Nya

78. Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar-balikkan
lidahnya membaca Kitab, agar kamu menyangka (yang mereka baca) itu sebagian dari
Kitab, padahal itu bukan dari Kitab dan mereka berkata, "ltu dariAllah," padahal itu
bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka
mengetahui.

Seorang Nabi Tidak Akan Menyuruh lVlanusia Menyembah Dirinya

79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah
;.t ."t€ j'5:'1N

130. Para nabi berjanji kepada Altah SWT bahwa bilamana datang seorang rasul bernama Muhammad mereka akan beriman kepadanya dan
menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya.



iman kepada Allah dan kepada apa yang
diturunkan kepada kami dan yang di-
turunkan kepada lbrahim, lsma'il, lshaq,
Ya'qub, dan anak cucunya, dan apa
yang diberikan kepada Musa, 'lsa dan
para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak
membeda-bedakan seorang pun di antara
mereka dan hanya kepada-Nya kami ber-
serah diri."

85. Dan barangsiapa mencari agama se-
lain lslam, dia tidak akan diterima, dan di
akhirat dia termasuk orang yang rugi.

86. Bagaimana Allah akan memberi pe-
tunjuk kepada suatu kaum yang kafirse-
telah mereka beriman, serta mengakui
bahwa Rasul (Muhammad) itu benar-
benar (rasul), dan bukti- bukti yang jelas
telah sampai kepada mereka? Allah tidak
memberi petunjuk kepada orang zalim.

87. Mereka itu, balasannya ialah ditimpa
laknatAllah, para malaikat, dan manusia
seluruhnya,

88. mereka kekaldi dalamnya, tidak akan
diringankan azabnya, dan mereka tidak
diberi penangguhan,

89. kecuali orang-orang yang bertobat se-
telah itu, dan melakukan perbaikan, maka
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.

90. Sunggguh, orang-orang yang kafirse-
telah beriman, kemudian bertambah ke-
kafirannya, tidak akan diterima tobatnya,
dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

91. Sungguh, orang-orang yang kafirdan
mati dalam kekafiran, tidakakan diterima
(tebusan) dari seseorang di antara mereka
sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi,
sekiranya dia hendak menebus diri de-
ngannya. Mereka itulah orang-orang yang

mendapat azab yang pedih dan tidak
memperoleh penolong.

tidak di- di dalamnya mereka (87) seluruhnya dan manusiaringankan kekal
dan para
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91. Dari Anas bin Malik r.a. dari Nabi saw. bersabda, "Pada hari kiamat orang kafir akan di-
hadapkan kemudian dikatakan kepadanya, "Bagaimana pendapatmu bila kamu memiliki emas
sepenuh bumi, apakah kamu akan menebus dirimu dengannya? Dia menjawab, "Ya." Kemudian
dikatakan, "Kamu telah dituntut dengan sesuatu yang lebih mudah daripada itu. ltulah firman Allah
SWT,
'Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima (tebusan) dari
seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus
diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azabyang pedih dan tidak mem-
peroleh penolong.' (Ali 'lmran: 91)
(HR al-Bukhari dan Muslim, an-Nasa'i dan lbnu Jarir dan lataqini miliknya)


