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SURAT AL-HUJURAT 

[Kamar-kamar] 

Surat Ke-49 : 18 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Mujadilah) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ� �	
ِ א  א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

 

 َ��  ْ��ِ�
�ُ��ْ �َ��َ�א אَ� �َ ْ��ُ ِ َوَرُ#�ْ א َ" ُ!َ ّ�ِ 
ِ' א َ�ْ�َ� َ�َ�ِي א��ِ

َ َ#ِ��ْ َوא!� ُ  َ ِ(ن� א�� �ُ��ْ �َ��َ�א א
�ِ��ْ  ��َ  ∪⊆∩ �ٌ ٌ- َ+ِ*�ْ �א א��َ�א َ� 

א א �4ََْ�אَ!ُכْ� َ/ْ�َق 4َْ�ِت א
��1ّ2ِِ َوَ" َ!0َْ�ُ	وْ َ" َ!ْ	َ/ُ.�ْ 

ُ' ِ�אْ
َ ْ�ِل َכ0َْ�ِ	 َ�ْ.ِ;ُכْ� ِ
2َْ.ٍ: �َْن َ!7َ2َ8ْ �َْ+َ�אُ
ُכْ� َ

�ْ ِ(ن� א
�ِ��ْ  ∪⊅∩ نَ َو�َْ@ُ?ْ� َ" َ!ْ<ُ.ُ	وْ  �;Aُ�َ �َ �ْ�ُ!ََن �4ََْ�א

ِ �ُوَ
Cَِכ א
�ِ��ْ ِ+ْ�َ� َرُ#�ْ  ُ Dُُ*�ْ ِل א�� َ�ُ�ْ� َ� אْ�َ?8ََ� א��
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 �� �ْ�ُ
َ� ِ(ن� א
�ِ��ْ  ∪⊃∩ �ٌ �ٌIَْ	 GِAْ ْ�Hِ+ََ	ةٌ و� ِ
*?�ْ َ�ى َ

�رَ �َُ�אُدوَ@َכ ِ�ْ� و�  ِ .ْ�َ "َ �ْKُ	ُLَאِت �َْכ	0ُ8َُ
 نَ ُ*�ْ ِء אْ


َכאَن Oَْ�ً	א َوَ
ْ� �َ@�ُ�ْ� 2َ4َُ	وْ  ∪⊇∩َ �ْ�ِ�ْ
א َ�?�Qْ!َ Rُ	َج ِ(َ

 �
 ْ�GُSَ ُ �ُ��ْ �َ��َ�א א
�ِ��ْ  ��َ  ∪∋∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� ُ�ْ� َوא��َ� �َ�ِ(ْن  

 َI� ّ�ِ Tٌ#ِ��2َُ��ْ َءُכْ� َ/א?َ/َ Uٍ2َ�َ�  ْ�Vُِ! �2ُْ �َْن Wٍ
�א 0َ�َِ�אًَ�ْDَ א

 ْ�8ُ2ِVْ?ُ/َ َ+ א ْ���א َ/َ.ْ*ُ?ْ� َ@אِدَِ R*َ َ� ∩∉∪  ْ��ُ*َ+َْوא��َن�  


ْ� �Xِ�ُْ ُכْ� َرُ#�ْ ِ/�ْ َ ِ �ِّ َכ�Lِْ  ُ.ُכْ� ِ/1ْ َل א�� 	ٍ �ْ�?�ِ.َ
َ 	ِ�َْYْא �َ
 ْ� ِZْْ�ُכُ� א
َ)ِ [َ�2�َ َ ِ�ُכْ� Dُُ*�ْ  َ�אَن َوَز��َ�ُ' ِ/1ْ َوَ
ِכ�� א��

 ْ
َه ِ(َ
ْ�ُכُ� אْ
ُכGَْ	 َوא َق َوאْ
ِ.Vَْ�אَن �ُوَ
Cَِכ Gُ �ُKُُ��ْ َوَכ	�

ُ�وْ  ِ̂ א �	
�ِّ  ∪∠∩ نَ א _ً;ْ/َ ْ�*ِ+َ ُ ِ َوِ@ْ.Wً�َ َوא�� ٌ� َ� א��

َ̀  ∪∇∩ �ٌ َ�ِכ�ْ  �ِ��ْ �َوِ(ْن ِaْ�ُ
א َ� אGَbِ ْ�*ُ?َ?َDَْ?אِن ِ�َ� אْ
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 ْ�8ُ*ِ4َْc/َ ى	َOُْYْא R*َ+َ َ�אKُא�َ�ْ)ِ dْAَ�َ ْنUِ/َ א َ�ْ�َ�ُ�َ�א
ِ َ/Uِْن /َ َ�?�1ْAِ2ْ!َ  1ْGِ!َ R  �א א
�ِ?1ْ َ/َ אِ!*ُ  �ِ	 א��َْ� R
َءْت �َء ِ(َ

 ْ�8ُ*ِ4َْc/َ ْ�Xُ�ِDَِْل َو��ْ.َ
َ 8ِ�ُ]� א َ�ْ�َ�ُ�َ�א ِ�אْ א ِ(ن� א��

 ْ�Xِ�ِ ْ�ُ
�ُ��ْ  ∪∩ �َ אِْaْ�ُ
א َ�ْ�َ� َن ِ(Oَْ�ةٌ َ/4َْcِ*�8ُْ ِ(@�َ�א אْ

 َ
 َ �َ��َ�א  ��َ  ∪⊂⊆∩ نَ َ.*�ُכْ� !ُْ	َ�ُ��ْ �Oَََ�ْ�ُכْ� َوא!�ُ �א א��

 ْ��ِ�
�ُ��ْ אَ� �َ ِّ�א ُ@�ْ ُכ�ْ ْ� Dَْ�ٍم َ+R�َ �َْن �� א َ" ْQَ�ْ�َ	 Dَْ�ٌم 
 ِّ�ُכ�� Oَْ�ً	א ٍء َ+R�َ �َْن �� �ْ� ِ@َ� ٌء �ِّ �ْ�ُ�ْ� َوَ" ِ@َ� Oَْ�ً	א 

 ِّ�
َ אِب gَCْ�ِ א ِ�א�َْ@Gَُ�ُכْ� َوَ" َ!َ�אfُ�َوْ  �ْ�ُ��� َوَ" َ!ْ*fُ�ِوْ َْYْ
 ْ��ُGُ
�ْ אِ"ْ#ُ� אْ ِZْא �ُق َ�ْ.َ �
 �ْ�ْ� َ�ُ?ْ] َ/cُوَ
Cَِכ َ�אِن َوَ

 ْ��ُ
�ُ��א אIَْ?�2ُ�ِْ �َ��َ�א א
�ِ��ْ  ��َ  ∪⊆⊆∩ نَ Kُُ� א
�Hאَِ�א َכ�Lًِ	א َ� 

 ِّ�ُ��ْ َ� א
�Hّ�ِ ِ(ن� َ�ْ.َ: א
iْ)ِ ِ�ّ�Hٌ� و�  א َوَ" َ" َ!��0َ
 ;ُ.ْ�َ [ْ?َAْ�َ �� ُכْ� �َْن�8َْ� ُכْ� َ�ْ.ً;א �8ِ�َُ]� �ََ�ُ
َ jَُכcْ

 ْ�Oَِ� ْ��ُ?ُKْ	ِא َ/َכ?ً�ْ�אٌب ر� ِ' َ ��!َ َ َ ِ(ن� א��  �ٌ ِ��ْ ُه َوא!�ُ �א א��
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∩⊇⊄∪  َ��  ِّ��ُْ@RLَ ْ� َذَכٍ	 و� �َ��َ�א א
��אُس ِ(@�א Oََ*ْ َ�אُכْ� 

 ْ�.ُ ُ̂ 
?َ �2Dََ ً�א و� َوIََ.ْ*َ�אُכْ� ِ jَbِ ْ�/َُ.אَر �ُכْ� ِ+ْ�َ�א ِ(ن� �َْכَ	َ

 ْ�*ِ+َ َ ِ �َْ!َ אُכْ� ِ(ن� א�� Dَאَ
dِ אYَْْ+َ	אُب  ∪⊃⊆∩ 	ٌ ٌ� �2ِOَْ א��

 �
 jْDُ א���َ� ْ��ُ�ِaْ!ُ �ْ ْ�Dُ �ِْכ

�ْ א َوَُ jِOُ�ْ�َ א ��
א �َْ#َ*ْ�َ�א َوَ
 ْ� ِZَْ�אُن ِ/1ْ א  ْ�*ُDُ ْ�Xِ!ُ َورَ ِ�ُכْ� َوِ(ْن َ 
ُ' َ" ُ#�ْ ُ.�א א��َ

 ِّ�َ �GُSَْ َ�ِ*ْ?ُכْ�  Cً�ْא ِ(ن� א�� َ̂  ∪⊇⊆∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� ْ� �َْ+َ�אِ
ُכْ� 

 ْ��ُ�ِaْ�ُ
�ُ��ْ َن א
�ِ��ْ ِ(@�َ�א אَْ�ِ َوَرُ#�ْ َ�  
َْ� א ِ�א�� ��ُi 'ِ
ِ
�َ�אِ
ِ�ْ� َو�َْ@Gُِ�ِ�ْ� ِ/1ْ א َوIَאKَُ�وْ َ�ْ	َ!אُ��ْ َْc�ِ �2ِ#َْ  א ِ jِ א��

 ِC
אِد�Dُْ �ُوَ �V
ُ��ْ  ∪∋⊆∩ نَ َכ Kُُ� א ِ*ّ.َُ!َ� jْDُ ْ��ِ�ِ َ ِ�ُכْ� َن א��

 ُ َ�אَوאِت َوَ�א ِ/1 אYَْْرِض َوא�� ��
�א ِ/1 אَ �ُ*َ.ْ�َ ُ َوא��

1ٍْء َ+ِ*�ْ  َ̂  ِjَّن َ+َ*ْ�َכ �َْن �َْ#َ*ُ��ْ َ�ُ����ْ  ∪∌⊆∩ �ٌ ِ�ُכ "َ jْDُ א

ُ َ�ُ��� َ+َ*ْ�ُכْ� �َْن Kََ�אُכْ� א َ+َ*�1 ِ(ْ#َ_َ�ُכْ� jِ�َ אَ!ُ����ْ  ��
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 ْ� ِnْ
ِ ْ�Dَِ�אِن ِ(ْن ُכْ�ُ?ْ� 4َאِد َ� ∩⊇∠∪  [َ�ْSَ �ُ*َ.ْ�َ َ ِ(ن� א��

 ْ�Vِ�َ ُ َ�אَوאِت َوאYَْْرِض َوא�� ��
 ∪∇⊆∩ نَ ٌ	 ِ�َ�א َ!ْ.َ�ُ*�ْ א

 
 

 

 
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 
”(1) Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui. (2) Wahai orang-orang yang 

beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian 

melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata 

kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana 

kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang 

lainnya, agar tidak terhapus (pahala) amalan kalian, 

sedangkan kalian tidak menyadarinya. (3) Sesungguhnya 

orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi 

Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji 

hati mereka oleh Allah untuk bertaqwa. Bagi mereka 

ampunan dan pahala yang besar. (4) Sesungguhnya 

orang-orang yang memanggil engkau dari luar kamar-

kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. (5) Dan 

seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar 

menemui mereka sesungguhnya itu lebih baik bagi 
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mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. (6) Wahai orang-orang yang beriman, jika 

datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, 

maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian 

menyesal atas perbuatan kalian tersebut. (7) Dan 

ketahuilah bahwa di kalangan kalian ada Rasulullah. 

Seandainya ia menuruti keinginan kalian dalam 

beberapa urusan, benar-benar kalian akan mendapat 

kesusahan, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada 

keimanan dan menjadikan (keimanan tersebut) indah di 

dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada 

kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah 

orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. (8) 

(Sebagai) karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (9) Jika ada dua 

golongan dari orang-orang yang beriman berperang, 

maka damaikan keduanya. Jika salah satu dari dua 

golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan 

yang lainnya, maka perangilah golongan tersebut hingga 

mereka kembali kepada perintah Allah. Jika golongan 

tersebut telah kembali, maka damaikanlah antara 

keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

berlaku adil. (10) Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara 

kedua saudara kalian dan bertaqwalah kepada Allah, 

agar kalian mendapatkan rahmat. (11) Wahai orang-

orang yang beriman, janganlah suatu kaum 

merendahkan kaum yang lainnya, bisa jadi yang 
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direndahkan itu lebih baik dari mereka (yang 

merendahkan). Dan jangan pula para wanita 

merendahkan wanita yang lainnya, bisa jadi yang 

direndahkan itu lebih baik dari mereka (yang 

merendahkan). Janganlah kalian mencela diri kalian 

sendiri dan janganlah kalian saling memanggil dengan 

gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah 

(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa 

yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang 

yang zhalim. (12) Wahai orang-orang yang beriman, 

jauhilah banyak berprasangka, (karena) sesungguhnya 

sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah 

mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah 

sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya. 

Apakah seorang di antara kalian suka memakan daging 

saudaranya yang sudah mati? Maka tentunya kalian 

merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang. (13) Wahai sekalian manusia, sesungguhnya 

Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian 

di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara 

kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal. (14) Orang-orang Arab Badui berkata, 

“Kami telah beriman.” Katakanlah, “Kalian belum 

beriman, tetapi katakanlah “kami telah Islam,” karena 

iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian 

taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan 

mengurangi sedikit pun (pahala) amalan kalian, 
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sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. (15) Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu 

dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di 

jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (16) 

Katakanlah, “Apakah kalian akan memberitahukan 

kepada Allah tentang agama kalian, padahal Allah 

mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (17) Mereka 

merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan 

keislaman mereka. Katakanlah, “Janganlah kalian 

merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan 

keislaman kalian, sebenarnya Allah-lah yang 

melimpahkan nikmat kepada kalian dengan menunjukkan 

kalian kepada keimanan, jika kalian adalah orang-orang 

yang benar.” (18) Sesungguhnya Allah mengetahui hal-

hal yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha 

Melihat apa yang kalian kerjakan.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 QS. Al-Hujurat : 1 - 18. 
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TAFSIR SURAT AL-HUJURAT 
 

 

 َ��  ْ��ِ�
��ْ �َ��َ�א אُ �ُ��א َ" !َُ ّ�َِ�ِ َوَرُ#�ْ َ�  
ِ' א َ�ْ�َ� َ�َ�ِي א��ِ

 ْ��ِ#َ َ َ ِ(ن� א��  ∪⊆∩ �ٌ ٌ- َ+ِ*�ْ َوא!�ُ �א א��

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang 

beriman, janganlah kalian menyelisihi Al-Qur’an dan As-

Sunnah
2
 baik dengan perkataan maupun dengan 

perbuatan,
3
 dan bertaqwalah kepada Allah q di semua 

urusan kalian.
4
 Sesungguhnya Allah q Maha Mendengar 

semua perkataan kalian dan Maha Mengetahui semua 

perbuatan kalian.
5
 Setiap ayat yang diawali dengan 

kalimat, ”Wahai orang-orang yang beriman,” 

menunjukkan akan adanya kebaikan yang diperintahkan 

atau keburukan yang dilarang. Sebagaimana perkataan 

‘Abdullah bin Mas’ud y; 

 

                                                           
2
 Tafsir Ath-Thabari, 26/116. 

3
 Tafsirul Jalalain, 515. 

4
 Zubdatut Tafsir, 684. 

5
 Mukhtasharul Tafsiril Baghawi, 887. 
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ُ  dَ .ْ �ِ א َ# ذَ (ِ  �َ  �َ �ْ �ِ א א
� �َ �� �َ  ��َ {: لُ �ْ  ُ �َ  א���א �َ +َ رْ cَ /َ } א�ْ ُ� 
 .'ُ �ْ   ُ� ْ� َ� َ+ R	r َ̂  وْ �َ  'ِ �ِ  	ُ �َ   ُ� ْc	U �@ ُ'  َO ْ� ٌِ /َ  َכ .َ �ْ َ# 

 

“Jika engkau mendengan Allah q berfirman, “Wahai 

orang-orang yang beriman,” maka pasanglah 

pendengaranmu, karena sesunggunhnya (setelah kalimat 

tersebut terdapat) kebaikan yang diperintahkan 

dengannya atau (terdapat) keburukan yang dilarang 

darinya.”
6
 

 

Yang terdapat di dalam ayat ini adalah larangan 

untuk mendahului Allah q dan Rasul-nya, yang 

hendaknya sifat tersebut dijauhi oleh orang-orang yang 

beriman. Dan tidak sepatutnya bagi seorang hamba lebih 

mendahulukan pendapatnya daripada ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh Rabb-nya.
7
 Berkata Syaikh Amin 

Asy-Syinqithi 5; 

 

 �ِ +َ  1ِ �ْ א
�� �ِ   ْ� ُu	Vْ ِ א א
?� �َ �ْ /ِ  Wُ �َ �ْ 	ِ כَ א
ْ  Wُ �َ אtْ  هِ �ِ Kَ وَ 
 �?
 َכ 
ِ ذَ  O jُ  ِ/ 1ُْ �ْ �َ ، وَ 'ِ 
ِ �ْ #ُ رَ وَ  א��ِ  ِي �َ �َ  �َ �ْ �َ  �ِ �ْ �ِ  ْ א
�َ  -ُ �ْ 	ِ <ْ א !َ �ً 
َ وْ  �َ ً" �ْ Oُ دُ  َ
ُ  'ِ �ِ  نْ ذَ cْ �ُ  �ْ א  �َ  �ُ �ْ 	ِ 8ْ !َ وَ  א�� َ
 �ْ א 
 �ُ ْ8 ِ	 ْ��َ  jُ �ْ *ِ 8ْ !َ ، وَ 'ُ  َ
א  �َ "� (ِ  אمَ 	َ  �َ َ"  'ُ @� ، Yَِ 'ُ *ْ *ِ 8َ �ُ  �ْ א 

                                                           
6
 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1/148. 

7
 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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 َ� َ	 َ� ُ'  ُ ُ  'ُ *� �َ א �َ  �َ "� (ِ  َل َ_  �َ َ" وَ  א�� א  �َ "� (ِ  �َ �ْ  دِ َ" ، وَ א��
 َ̂ َ	 َ+ ُ'  ُ  .א��

 

“Ini merupakan ayat yang mulia, di dalamnya terdapat 

keterangan tentang larangan mendahului Allah q dan 

Rasul-Nya. Dan termasuk dalam cakupan tersebut adalah 

menentukan syari’at yang tidak diizinkan oleh Allah q, 

mengharamkan apa yang tidak diharamkan-Nya, dan 

menghalalkan apa yang tidak dihalalkan-Nya. Karena 

sesungguhnya tidak ada yang haram, kecuali apa yang 

diharamkan oleh Allah q. Tidak ada yang halal, kecuali 

yang apa yang dihalalkan oleh Allah q. Dan tidak ada 

agama, kecuali yang di syari’atkan oleh Allah q.”
8
 

 

Adapun yang dimaksud dengan taqwa adalah 

sebagaimana perkataan Talq bin Habib 5; 

 

 אَب �َ I ْ�  َiُ 	ْ ، !َ א��ِ  �َ �ِ  رٍ �ْ R ُ@ *َ ، +َ א��ِ  Wِ א+َ jَ  ِ� َX �َ .ْ !َ  نْ �َ 
�َ  כَ 	ُ ?ْ !َ  نْ �َ ، وَ א��ِ  ْ. Vِ َ� َW  ِ��א َ+ ، َ* @ُ R ْ� ٍر  ِ�Q َ> Rْ ، !َ א��ِ  �َ 
 .א��ِ  אَب  َ +ِ 

 

“Engkau melakukan ketaatan kepada Allah q, di atas 

cahaya (petunjuk) dari Allah q karena engkau 

mengharapkan pahala (dari) Allah q. Dan engkau 

                                                           
8
 Adhwaul Bayan, 7/401. 
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meninggalkan maksiat kepada Allah q, di atas 

(petunjuk) dari Allah q, karena engkau takut hukuman 

(dari) Allah q.
9
  

 

 

 َ��  ْ��ِ�
�ُ��ْ �َ��َ�א אَ�ْ�ِت א �4ََْ�אَ!ُכْ� َ/ْ�َق 4َ א َ" َ!ْ	َ/ُ.�ْ َ� 
א َ
ُ' ِ�אْ
َ ْ�ِل َכ0َْ�ِ	 َ�ْ.ِ;ُכْ� ِ
2َْ.ٍ: א
��1ّ2ِِ َوَ" َ!0َْ�ُ	وْ 

 ∪⊅∩ نَ �َْن َ!7َ2َ8ْ �َْ+َ�אُ
ُכْ� َو�َْ@ُ?ْ� َ" َ!ْ<ُ.ُ	وْ 

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, 

dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan 

suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara 

sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya, 

agar tidak terhapus (pahala) amalan kalian, 

sedangkan kalian tidak menyadarinya.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang 

beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian 

melebihi suara Nabi a, dan janganlah kalian berkata 

kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana 

kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang 

lainnya, dengan memanggil namanya; wahai 

Muhammad,
10

 tetapi rendahkanlah suara kalian di bawah 

suara Nabi a untuk menghormati dan mengagungkan 

                                                           
9
 Taisirul Karimir Rahman, 799. 

10
 Adhwaul Bayan, 7/401. 
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beliau,
11

 agar tidak terhapus pahala amalan kebaikan 

kalian, sedangkan kalian tidak menyadarinya.
12

 Dan 

mengangkat suara tanpa adanya kebutuhan termasuk 

adab yang buruk.
13

  

 

Allah q tidak pernah memanggil Nabi a di dalam 

Al-Qur’an dengan nama beliau, tetapi Allah q 

memanggilnya dengan panggilan pengagungan dan 

penghormatan, seperti; wahai Nabi, wahai Rasul, dan 

yang semisalnya.
14

 Dan dimakruhkan pula mengangkat 

suara di sisi makam Rasulullah a, sebagaimana 

dimakruhkan meninggikan suara di sisi beliau ketika 

beliau masih hidup.
15

 

 

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa 

perselisihan antara Abu Bakar dan Umar p dalam 

penentuan pemimpin utusan Bani Tamim, keduanya 

berselisih hingga melebihi suara Nabi a.
16

 Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah 5, ia berkata; 

 


َ  	ُ �َ +ُ وَ  	ٍ כْ �َ  �ْ ُ� א �َ כَ *ِ �ْ �ُ  نْ �َ  אنِ 	َ �َ Qِ א
ْ  אدَ כَ  �� َD َ א�مَ   َ+ َ* R
 ��
ُ *� 4َ  1ِّ 2ِ א  אرَ َ̂ �َ  �ٍ �ْ �ِ !َ  1ْ �ِ �َ  �ُ /ْ وَ  �َ *� َ# وَ  'ِ �ْ *َ +َ  R א��

                                                           
11

 Tafsirul Jalalain, 515. 
12

 Mukhtasharul Tafsiril Baghawi, 888. 
13

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
14

 Adhwaul Bayan, 7/402. 
15

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/207. 
16

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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 َ� َ� ُ� ُK َ� ِ� א َYْא ْD َ	 ِא�ِ �َ  �ِ �ْ  ع gِ  ْ
 H ِ* ِ1ّ  َ� ِO 1ْ  َ� ِ� 1َْ �ْ 8َ א
 ُ� َ0 ِ̂ א �َ @� (ِ  	َ �َ .ُ 
ِ  	ٍ כْ �َ  �ْ ُ� �َ  אَل  َ /َ  هِ 	ِ �ْ   ِ� َA	O ََ אtْ  אرَ َ̂ �َ وَ  -ٍ א
 G َ. dَْ !َ אرْ /َ  َכ /َ َ_ Oِ  ُت دْ رَ א �َ �َ  	ُ �َ +ُ  אَل  َ /َ  O _َ ِ/ 1ِْ  َت دْ رَ �َ 
ُ *� 4َ  1ِّ 2ِ א
��  �َ �ْ א +ِ �َ �ُ אُ! �َ 4ْ �َ  
َ fَ �َ /َ  �َ *� َ# وَ  'ِ �ْ *َ +َ  R א�� dْ 

} َ��  َ� �� َ� �
�َ  �َ �ْ �ِ א א� َق �ْ /َ  �ْ כُ א!َ �َ 4ْ א �َ �ْ .ُ /َ 	ْ  !َ א َ" �ْ ُ� 
 }1ِّ 2ِ א
��  ٍت �ْ 4َ 

 

“Dua orang terbaik hampir binasa, (yaitu) Abu Bakar dan 

Umar p. Ketika datang kepada Nabi a utusan (dari) 

Bani Tamim. Salah satu dari keduanya menyarankan Al-

Aqra’ bin Habis Al-Hanzhali y saudara Bani Mujasyi’, 

sedangkan yang satunya menyarankan selainnya. Maka 

Abu Bakar y berkata kepada Umar y, “Engkau hanya 

ingin untuk menyelisihiku.” Umar y menjawab, “Aku 

tidak ingin menyelisihimu.” Suara keduanya meninggi di 

hadapan Nabi a, maka turunlah ayat, “Wahai orang-

orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan 

suara kalian melebihi suara Nabi.”
17

 

 

 

                                                           
17

 HR. Bukhari Juz 6 : 6872. 



15 

 ْ��ِ�
�ْ ِ(ن� א �;Aُ�َ �َ ْ�#َُر �َכ َن �4ََْ�אَ!ُ�ْ� ِ+ْ�َCِ
ِ �ُوَ ِل א��
 ْ��ِ�
ُ Dُُ*�ْ א �� َ� אْ�َ?8ََ� א�� �ْ�ُ
�ٌIَْ	 GِAَْ	ةٌ و� َ�ُ�ْ� ِ
*?�ْ َ�ى َ

 ْ�Hِ+َ ٌ� ∩⊂∪ 

”Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan 

suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang 

yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertaqwa. 

Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang 

merendahkan suaranya di sisi Rasulullah a mereka 

itulah orang-orang yang Allah q bersihkan hati mereka 

dari hal-hal yang buruk serta dijadikan hati mereka takut 

kepada Allah q dan bertaqwa.
18

 Bagi mereka ampunan 

untuk dosa-dosa mereka, karena mereka menjauhi 

perkara keburukan dan perkara yang dibenci-Nya,
19

 serta 

bagi mereka pahala yang besar berupa Surga.
20

 

 

 

 ْ��ِ�
�رَ َ� �َُ�אُدوَ@َכ ِ�ْ� و� ِ(ن� א "َ �ْKُ	ُLَאِت �َْכ	0ُ8َُ
ِء אْ

 ∪⊇∩ نَ َ�ْ.ِ ُ*�ْ 

                                                           
18

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 16/134. 
19

 Taisirul Karimir Rahman, 799. 
20

 Tafsirul Jalalain, 515. 
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”Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau 

dari luar kamar-kamar(mu) kebanyakan mereka 

tidak mengerti.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang 

memanggil engkau, wahai Rasulullah a dari luar kamar-

kamar isterimu kebanyakan mereka tidak mengerti 

tentang sikap penghormatan yang seharusnya mereka 

lakukan untukmu.
21

 

 

 


َכאَن Oَْ�ً	א 
� َوَ
ْ� �َ@�ُ�ْ� 2َ4َُ	وْ َ �ْ�ِ�ْ
ُ�ْ� א َ�?�Qْ!َ Rُ	َج ِ(َ

 ُ  ∪∋∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر�  �GُSَْ َوא��

”Dan seandainya mereka bersabar sampai engkau 

keluar menemui mereka sesungguhnya itu lebih baik 

bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” 

 

Maknanya adalah; dan seandainya mereka bersabar 

sampai engkau keluar menemui mereka sesungguhnya itu 

lebih baik bagi agama dan dunia mereka,
22

 dan Allah q 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang-

orang yang bertaubat di antara mereka.
23

 

 

                                                           
21

 Tafsirul Jalalain, 515. 
22

 Zubdatut Tafsir, 685. 
23

 Tafsirul Jalalain, 515. 
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 َ��  ْ��ِ�
�ُ��ْ �َ��َ�א אَ� �َ�  َI ْن)ِ� ْ��ُ ��2َ?َ/َ Uٍ2َ�َ�ِ Tٌ#َِءُכْ� َ/א� �َنْ  
 ْ�Vُِ! ْ�2ُ ْ�8ُ2ِVْ?ُ/َ Wٍ
�א 0َ�َِ�אًَ�ْDَ א َ/َ.ْ*ُ?ْ� א�َ R*َ+َ א 

 ْ�� ∪∌∩ �َ َ@אِدِ

”Wahai orang-orang yang beriman, jika datang 

kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, 

maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kalian menyesal atas perbuatan kalian tersebut.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang 

beriman, jika datang kepada kalian orang fasik
24

 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 

kebenaran berita tersebut
25

 agar kalian tidak menimpakan 

suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas 

perbuatan kalian tersebut, jika kalian keliru dalam 

menerima berita.
26

  

 

Banyak para ahli tafsir yang menyebutkan bahwa 

ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-Walid bin 

‘Uqbah bin Abi Mu’ith ketika ia diutus oleh Rasulullah 

a untuk mengambil zakat Bani Musthaliq.
27

 Sementara 

                                                           
24

 Orang fasik adalah orang yang banyak melakukan dosa besar. 
25

 Tafsirul Jalalain, 515. 
26

 Mukhatashar Tafsiril Baghawi, 888. 
27

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/208. 
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antara Bani Musthaliq dengan keluarga Al-Walid pernah 

terjadi permusuhan ketika masa Jahiliyah, maka saat itu 

Al-Walid merasa takut untuk mendatangi Bani 

Musthaliq. Akhirnya ia kembali lalu menyebutkan bahwa 

mereka menolak membayar zakat dan hendak 

membunuhnya, sehingga ia pun melarikan diri dari 

mereka. Mendengar hal tersebut, maka Rasulullah a 

marah dan hendak memerangi Bani Musthaliq. Kondisi 

Rasulullah a masih seperti itu hingga datangnya utusan 

dari Bani Musthaliq. Para utusan itu pun memberitahukan 

kepada Rasulullah a bahwa mereka tetap setia pada 

perjanjian, dan memberitahukan bahwa Al-Walid 

kembali dari perjalanan dan belum sampai ke tempat 

mereka. Kemudian Rasulullah a mengutus Khalid bin 

Walid y dari jalur lain. Khalid y pun sampai ke tempat 

mereka sebelum Maghrib. Ternyata mereka 

mengumandangkan adzan, lalu Shalat Maghrib dan Isya’. 

Dengan demikian diketahui bahwa Bani Musthaliq tidak 

murtad. Lalu Allah q menurunkan Surat Al-Hujurat ayat 

6 sampai 8.
28

 

 

Berita yang dibawa oleh orang yang fasik dapat 

diterima jika terbukti kebenarannya, setelah dilakukan 

pemeriksaan yang teliti. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman 

bin Nahir As-Sa’di 5; 

 َ� ِj  ْ

?� אَ  Tِ אِ# Gَ א
ْ  	ِ O َ2َ  �َ �ْ +ِ  ُ] אIِ �َ א َL �2 dُ  َو �?
 نْ Uِ ، /َ �ُ �� 2َ א

� دَ  dِ  ��
، َق �َ 4َ وَ  'ِ �ِ   ِD ِ'  َ+ ِ� jَ�R ْ 4ِ *َ +َ  �ُ אbِ 	َ  َ א
ْ وَ  b jُِ َ" א

                                                           
28

 HR. Ahmad, dengan diringkas. 
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� دَ  نْ (ِ وَ  dْ  َ+ َ* َכ R ْ� ِ� ِ' ُوَ  َب �ِ ، כ َ
 ْ�  َ� ْ. َ� jْ  ِ� ِ' َ/ ، ِG ْ� ِ'  َد ِ
 ْ� jٌ 
 َ+ َ* َ� R ن�  َO َ2 َ	  �V
، ِب אذِ כَ א
ْ  	َ O َ2َ ، وَ لٌ �ْ 2ُ  ْ �َ  ِق אدِ א
 َ��ُ  Tِ אِ# Gَ א
ْ  	َ O َ2َ ، وَ دٌ وْ دُ 	ْ  َ? َ� ِّD yٌ  ِ/ ْ� ِ'  َْ כَ א ذَ �َ כ	א@َ  

 

“Ketika mendapat berita dari orang yang fasik wajib 

(untuk) diperiksa dan dikonfirmasi. Jika terdapat 

petunjuk dan tanda-tanda atas kebenarannya, (maka 

berita tersebut) dilaksanakan dan dibenarkan. (Namun) 

jika terdapat petunjuk atas kedustaannya, (maka) berita 

tersebut didustakan dan tidak dilaksanakan. Di dalam 

(ayat ini) terdapat dalil bahwa berita dari orang yang 

jujur diterima, dan berita dari orang yang pendusta 

ditolak, (sedangkan) berita dari orang fasik, maka 

diperiksa (dahulu) sebagaimana yang telah kami 

sebutkan.”
29

 

 

Adapun persaksian orang yang fasik tidak dapat 

diterima. Berkata Syaikh Amin Asy-Syinqithi 5; 

�َ  R 1ْ /ِ א
َ .َ !َ  حَ 	� 4َ وَ  ْ� {ِ ِ-  َO� ٍ	  ِ� ��
 لِ �ْ D ُ2َ  �ْ +َ  1ِ �ْ א
א َ
ُ�ْ� َو" َ!ْ 2َُ*�ْ {: 'ِ 
ِ �ْ Dَ  1ْ /ِ  َכ 
ِ ذَ ، وَ Tِ אِ# Gَ א
ْ  ةِ אدَ �َ َ̂ 

َ�אَدًة �ََ��אً َو�ُوَ
Cَِכ Kُُ� אْ
Gَאِ#ُ �ْ   َ" وَ  ]4:א
��ر[} نَ َ̂
 ِO _َ َف  َ� ْ� َ�  ْ
  Tِ אِ# Gَ א
ْ  ةِ אدَ �َ َ̂  دِّ رَ  1ْ /ِ  אءِ �َ *َ .ُ א

                                                           
29

 Taisirul Karimir Rahman, 800. 
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“Allah q menjelaskan tentang hal yang lain, (yaitu 

tentang) larangan menerima persaksian (dari) orang yang 

fasik. Yang demikian itu (disebutkan) dalam firman-Nya, 

“Dan janganlah kalian menerima persaksian mereka 

untuk selama-lamanya. Dan mereka itu adalah orang-

orang yang fasik.”
30

 Dan tidak ada perselisihan di 

kalangan para ulama’ tentang tertolaknya persaksian 

orang yang fasik.”
31

 

 

Ayat ini mengisyaratkan tentang diterimanya berita 

dari orang satu orang, jika orang tersebut adalah orang 

yang adil. Berkata Imam Al-Qurthubi 5; 

 

 ِ/ 1ْ  َK ِ� ِه  tْא َ� ُW  َد ِ
 ْ� jٌ  َ+ َ* َD R ُ2 ْ� ِل  َO َ2 ِ	  ْ
 אنَ א כَ ذَ (ِ  �ِ א�ِ �َ א
 َ+ ْ� "ً َYِ ، �@ ُ'  ِ) �@ َ� َ� א ْ� 	ُ   َ@ َ  jَ  َO َ2�L �2 dِ  ِ+ ْ� ََ א
?� א �ِ �َ �ْ /ِ  	ٌ 
 ْ
�َ وَ . Tِ אِ# Gَ א ْ�  َi َ2 dَ  ِ/ �ْ ُ  ُ'  َ� َX jَ  َD ْ� 
ُ ُ'  ِ/ َYْ1 א ْO َ2 ِאر 
 ِ) ْI َ� ً+א َYِ ،ن� א  ْ
 .א�َ *ُ  ْ� َ� ٌW  َ� ْ2 ُX	G �ْ Tُ  َD ِِ א
ْ وَ  Wٌ א@َ �َ �َ  	َ Q َ2َ א

 

“Di dalam ayat ini (terdapat) dalil tentang diterimanya 

berita dari satu orang, jika (orang tersebut) adalah orang 

yang adil. Karena sesungguhnya (kita) hanyalah 

diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan ketika 

menukil berita (dari) orang yang fasik. Dan barangsiapa 

yang telah jelas kefasikannya, (maka) batallah 

                                                           
30

 QS. An-Nur : 4. 
31

 Adhwaul Bayan, 7/411. 
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perkataannya di dalam pemberitaan (secara) ijma’. 

Karena sesungguhnya berita adalah amanah dan 

kefasikan merupakan faktor yang dapat 

membatalkannya.”
32

 

 

 


ْ� �Xِ�ُْ ُכْ� َرُ#�ْ �َن� ِ/�ْ  �אْ+َ*ُ��ْ وَ َ ِ �َ� َכ�Lِْ  ُ.ُכْ� ِ/1ْ َل א��ِ 	ٍ
 ْ� ِZْْ�ُכُ� א
َ)ِ [َ�2�َ َ 
َ.ِ�?�ْ� َوَ
ِכ�� א��َ 	ِ�َْYَْ�אَن َوَز��َ�ُ' ِ/1ْ א 

 ْ�*ُDُ ْ��ُGُ
َه ِ(َ
ْ�ُכُ� אْ
ُכGَْ	 َوאْ َق َوאْ
ِ.Vَْ�אَن ِ�ُכْ� َوَכ	�

 ُ�Kُ َכCِ
ُ�وْ  �ُوَ ِ̂ א �	
 ∪∠∩ نَ א

”Dan ketahuilah bahwa di kalangan kalian ada 

Rasulullah. Seandainya ia menuruti keinginan kalian 

dalam beberapa urusan, benar-benar kalian akan 

mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kalian 

cinta kepada keimanan dan menjadikan (keimanan 

tersebut) indah di dalam hati kalian, serta menjadikan 

kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, 

dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-oran 

 yang mengikuti jalan yang lurus.” 

 

Maknanya adalah; dan ketahuilah bahwa di 

kalangan kalian ada Rasulullah a, maka berhati-hatilah 

kalian jangan sampai berdusta atau mengatakan 

perkataan yang batil, karena sesungguhnya Allah q akan 

                                                           
32

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 16/136. 
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memberitahukan kedustaan kalian.
33

 Seandainya ia 

menuruti keinginan kalian dalam beberapa urusan, benar-

benar kalian akan mendapat kesusahan, tetapi Allah q 

menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan 

menjadikan keimanan tersebut indah di dalam hati kalian, 

serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, dosa-

dosa besar, dan berbagai kemaksiatan kecil.
34

 Mereka 

itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus yang 

mengantarkan pelakunya kepada kesucian, kemuliaan, 

dan kehormatan di dunia serta mengantarkan pelakunya 

ke Surga dan keridhaan Allah q di akhirat.
35

 

 

Di antara ciri orang yang beriman adalah merasa 

senang dengan amalan kebaikannya dan merasa sedih 

dengan amalan keburukannya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‘Umar a, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 َ��ُ  ُ��َ /َ  'ُ ?ُ Cَ �ِّ َ#  'ُ !ْ אءَ َ# وَ  'ُ ?ُ �َ َ� �َ  'ُ !ْ 	َ َ#  �ْ  ْa ِ� ٌ� 
 

“Barangsiapa yang merasa senang dengan amalan 

kebaikannya dan merasa sedih dengan amalan 

keburukannya, maka ia adalah orang yang beriman.”
36

 

 

 

                                                           
33

 Tafsirul Jalalain, 516. 
34

 Taisirul Karimir Rahman, 800. 
35

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
36

 HR. Ahmad, Hakim Juz 1 : 387, lafazh ini milik keduanya, dan 

Tirmidzi Juz 4 : 2165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami’ : 2546.  
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 ِّ� _ً;ْ/َ ْ�*ِ+َ ُ ِ َوِ@ْ.Wً�َ َوא��  ∪∇∩ �ٌ ٌ� َ�ِכ�ْ َ� א��

”(Sebagai) karunia dan nikmat dari Allah. 

Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

Maknanya adalah; sebagai karunia dan nikmat dari 

Allah q. Dan Allah q Maha Mengetahui orang-orang 

yang menyukuri nikmat-Nya
37

 dan Maha Bijaksana 

dalam memberikan nikmat kepada mereka.
38

 

 

 َ̀ �ِ��ْ �َوِ(ْن ِaْ�ُ
א َ�ْ�َ�ُ�َ�א א َ/4َْcِ*�8ُْ َ� אGَbِ ْ�*ُ?َ?َDَْ?אِن ِ�َ� אْ
 َ!R  1ْAِ2ْ אOُْYَْ	ى َ/َ אِ!ُ*�א א
�ِ?Uِ/َ 1ْْن dْAَ�َ ِ(ْ�َ�אKَُ�א َ+*َ 

 1ْGِ!َ R�?�َ َ/ ْنUِ/َ ِ �ِ	 א��َْ� R
א َ�ْ�َ�ُ�َ�א َءْت َ/4َْcِ*�8ُْ �َء ِ(َ

 ْ�Xُ�ِDَِْل َو��ْ.َ
َ 8ِ�ُ]� אْ
ُ�ْ �Xِ�ِْ ِ�אْ  ∪∩ �َ א ِ(ن� א��

”Jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman 

berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu 

dari dua golongan tersebut berbuat aniaya terhadap 

golongan yang lainnya, maka perangilah golongan 

tersebut hingga mereka kembali kepada perintah Allah. 

Jika golongan tersebut telah kembali, maka damaikanlah 

antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

berlaku adil.” 

                                                           
37

 Taisirul Karimir Rahman, 800. 
38

 Tafsirul Jalalain, 516. 
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Maknanya adalah; dan jika ada dua golongan dari 

orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah 

keduanya. Jika salah satu dari dua golongan tersebut 

berbuat aniaya terhadap golongan yang lainnya, maka 

perangilah golongan tersebut hingga mereka kembali 

kepada Kitabullah dan hukumnya. Jika golongan tersebut 

telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya 

dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang berlaku adil.
39

 

 

Ayat ini turun berkenaan tentang kisah pertikaian 

antara kaum Anshar dengan pengikut ‘Abdullah bin 

Ubay. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik 

y, ia berkata; 

 

 ِD ْ� jَ  ِ
 ��* ِ2 ِ1ّ  4َ �* ُ 
َ  �َ *� َ# وَ  'ِ �ْ *َ +َ  R א�� ْ�  َ� َ! ْ� dَ  َ+ ْ2 ُ�  ِ��א  ْ� ِ� 
 ُ� َ� 1ْ  َD א@ْ /َ  אَل َX َ* Tَ  ِ) َ
 X َ* Tََ א@ْ א وَ אرً �َ �ِ  َ] כِ رَ وَ  'ِ �ْ 
 ْ
R *� 4َ  �1 2ِ א
��  אهُ !َ א �َ �� *َ /َ  Q ٍWَ 2ْ َ#  ُض رْ �َ  K 1َِ وَ  نَ �ْ �ُ *ِ ْ� �ُ א

 ُ  �َ ?ْ @َ  1ْ א@ِ �ذَ  �ْ  َ 
َ  א��ِ �َ /َ  1ْ �ِّ +َ  َכ �ْ 
َ (ِ  אَل Dَ  �َ *� َ# وَ  'ِ �ْ *َ +َ  א��
�ِ  I jٌُ رَ  אَل  َ /َ  אَل Dَ  כَ אرِ �َ �ِ  َ�  َYْא ْ@ Vَ ِא��ِ وَ  אر  ِ
 אرِ �َ 8ِ 
ُ *� 4َ  א��ِ  لِ �ْ #ُ رَ   َכ �ْ א �ِ 8ً �ْ رِ  ُ] �َ ْ̀ �َ  �َ *� َ# وَ  'ِ �ْ *َ +َ  R א��
 َD אَل  َ/ َA ;ِ [َ  ِ
�ِ  I jٌُ رَ  א��ِ  �ِ 2ْ .َ  ْ�  َD ْ� ِ� ِ'  َD אَل  َ/ َA ;ِ [َ 

                                                           
39

 Mukhtashar Tarsiril Baghawi, 889. 
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 ِ
 ٌب 	ْ َ}  �ْ �ُ �َ �ْ �َ  אنَ כَ /َ  אَل Dَ  'ُ אُ� 8َ 4ْ א �َ �َ �ُ �ْ �ِ  �ٍ א�ِ وَ  jِّ כُ 
 ِ� ْ

َ fَ א @َ �َ @� א �َ �َ Aَ *َ 2َ /َ  אَل Dَ  אلِ .َ א
�ِّ �ِ وَ  ْي �ِ �ْ אYَْ �ِ وَ  �ِ �ْ 	ِ 0َ א dْ 
�ِ  אنِ ?َ b َGِ �َ̀  نْ (ِ وَ { �ْ �ِ �ْ /ِ  َ�  ْ
�ِ aْ �ُ א ِ� ْ� َ�  ْDא /َ �ْ *ُ ?َ ?َ א َc 4ْ ِ* ُ8 ْ� א
 .}א�َ �ُ �َ �ْ �َ 

 

“Dikatakan kepada Nabi a seandainya engkau 

mendatangi ‘Abdullah bin Ubay?” Maka Nabi a 

berangkat menemuinya dengan mengendarai keledai. 

Kaum muslimin juga berangkat (menemani beliau 

dengan berjalan kaki) di tanah yang bersemak. Ketika 

Nabi a telah sampai (di tempat), ‘Abdullah bin Ubay 

mengatakan, “Menjauhlah engkau dariku. Demi Allah 

sungguh aku telah terganggu (dengan) bau tidak sedap 

(dari) keledaimu.” Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, 

“Demi Allah keledai Rasulullah a lebih harum baunya 

daripada engkau.” Maka seorang laki-laki pengikut 

‘Abdullah (bin Ubay akhirnya) marah. Kemudian setiap 

orang dari kedua belah pihak marah, hingga terjadi 

pemukulan dengan pelepah kurma, dengan tangan, dan 

dengan sandal. Telah sampai kepada kami berita bahwa 

telah turun (ayat) berkenaan (dengan) mereka, ”Jika ada 

dua golongan dari orang-orang yang beriman 

berperang, maka damaikanlah keduanya.”
40

 

 

                                                           
40

 HR. Bukhari Juz 2 : 2545 dan Muslim Juz 3 : 1799, lafazh ini 

miliknya. 
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Allah q masih tetap menyebut mereka sebagai 

orang-orang yang beriman, meskipun mereka sedang 

berperang. Sehingga seorang tidak keluar dari 

keimananya hanya karena berbuat kemaksiatan, 

meskipun dosa besar.
41

 Berkata Syaikh ‘Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa’di 5; 

 

�ِ  �ِ �ْ ?َ �َ אtَ  �ِ �ْ א!َ Kَ  1ْ /ِ وَ  َ�  ْ
 ن� �َ : مَ ��  َ א !َ �َ  	َ �ْ ، Sَ �ِ אG َ� ِbَ א
�ِ aْ �ُ א
ْ  �َ �ْ �َ  אَل ?َ ?َ Dْ אْ"ِ  ِ� ْ� َ�  ُ�
ِ  אِف �َ  ُ�ْ ُO �� ِة  ِZْא@ِ �َ �ْ א �� ِW َو ، ِ
א �َ �َ 
 Wَ �� א@ِ �َ �ْ אZِْ  ةَ �� Oُ אYُْ وَ  אنَ �َ �ْ אZِْ  ن� �َ ، وَ 	ِ אbِ 2َ כَ א
ْ  	ِ 2َ כْ �َ  �ْ �ِ  אنَ כَ 
 "َ َ!  ُf ْلُ و  َ��ِ  هِ 	ِ �ْ Aَ כَ  אلِ ?َ  ِ א
ْ  دِ �ْ Iُ وُ  -َ  َ�  ��
 אرِ 2َ כِ א
ْ  ِب �ْ ُ@ א
 �
�َ  َכ 
ِ R ذَ *َ +َ ، وَ כِ 	ْ א
ّ<ِ  نَ وْ دُ  1ْ ?ِ א ْ� َK [ُ  َ� ْK ِj  ��
 Wِ �� א
 Wِ א+َ �َ 0َ א
ْ وَ 

“Pada kedua ayat ini terdapat faidah –selain yang telah 

(disebutkan),- bahwa peperangan di antara orang-orang 

yang beriman mengurangi ukhuwah imaniyah 

(persaudaraan karena iman), karena hal tersebut termasuk 

dosa besar yang terbesar. (Namun) keimanan dan 

ukhuwah imaniyah tidak tergeser dengan adanya 

peperangan dan dosa besar yang semisalnya, selain dosa 

kesyirikan. Dan demikianlah madzhab Ahlus Sunnah wal 

Jama’ah.”
42

 

                                                           
41

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/211. 
42

 Taisirul Karimir Rahman, 801. 
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 ْ��ُ�ِaْ�ُ
َ�ْ�ُכْ� َوא!�ُ �א א َ�ْ�َ� �Oََ َن ِ(Oَْ�ةٌ َ/4َْcِ*�8ُْ ِ(@�َ�א אْ


َ.*�ُכْ� !ُْ	َ�ُ��ْ َ َ  ∪⊂⊆∩ نَ א��

”Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu 

bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua 

saudara kalian dan bertaqwalah kepada Allah, 

agar kalian mendapatkan rahmat.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang 

beriman itu bersaudara karena agama. Maka damaikanlah 

antara kedua saudara kalian jika mereka bertikai
43

 dan 

bertaqwalah kepada Allah q pada semua urusan kalian, 

agar kalian mendapatkan rahmat karena sebab ketaqwaan 

tersebut.
44

 
 

Persaudaraan karena agama lebih kokoh daripada 

persaudaraan karena nasab. Berkata Imam Al-Qurthubi 5; 

 

 ُ� ُO �� ُة  ِّ�
�ِ  i َ2 dُْ �َ  �ِ �ْ א ْ�  ُ� ُO �� ِة  ��
 ةَ �� Oُ �ُ  ن� Uِ ، /َ ِ] ْ� א
 ��
 َ"  �ِ �ْ א
�ِّ  ةُ �� Oُ �ُ ، وَ �ِ �ْ א
�ِّ  G ِWَ א
َ X ُ-  ِ� ُ� َQِ  َ �ْ !َ  ِ] َ� א
 َ! ْ� َ  ِX ُ-  ِ� ُ� َQ َ
 .ِ] َ� א
��  G ِWَ א

 

                                                           
43

 Tafsirul Jalalain, 516. 
44

 Zubdatut Tafsir, 686. 
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“Persaudaraan karena agama lebih kokoh daripada 

persaudaraan karena nasab. Karena sesungguhnya 

persaudaraan karena nasab akan terputus dengan 

perbedaan agama, sedangkan persaudaraan karena agama 

tidak terputus dengan perbedaan nasab.”
45

 

 

Hendaknya sesama orang-orang yang beriman 

saling mencintai, saling membantu, dan tidak saling 

menzhalimi. Diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin 

Malik y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ِ'�ِGْ�َ
�א 8ِ�ُ]� َِ 'ِ�ْOَِYِ �[8ُِ� R�?�َ �ُْכ�ُ�ََ� �ُ�ِaْ�ُ َ". 

 

“Tidak (sempurna) keimanan salah seorang di antara 

kalian hingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia 

mencintai dirinya sendiri.”
46

 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُ وَ   'ِ �ْ Oِ �َ  نِ �ْ +َ  1ْ /ِ  �ُ 2ْ .َ א
ْ  אنَ א כَ �َ  �ِ 2ْ .َ א
ْ  نِ �ْ +َ  1ْ /ِ  א��

 

”Allah q akan membantu seorang hamba selama ia 

membantu saudaranya.”
47

 

 

                                                           
45

 Tafsirul Qurthubi, 16/140. 
46

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 13 dan Muslim Juz 1 : 45. 
47

 HR. Muslim Juz 4 : 2699. 
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Dan diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar p, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 


ْ אَ  ُ� �ْ ِ* ُ�  َ� ُO ْ
  'ُ �ُ *ِ ْ�  ُ� َ" وَ  'ُ @َ �ْ �ُ *ِ Hْ  �َ َ"  �ِ *ِ ْ� �ُ � א

 

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang 

lainnya, tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh 

membiarkannya (dizhalimi).”
48

 

 

 

 َ��  ْ��ِ�
�ُ��ْ �َ��َ�א אَ� �َ ِّ� ْ� Dَْ�ٍم َ+R�َ �َنْ א َ" ْQَ�ْ�َ	 Dَْ�ٌم 
ُכ�� ٍء َ+R�َ �َْن �� �ْ� ِ@َ� ٌء �ِّ �ْ�ُ�ْ� َوَ" ِ@َ� א Oَْ�ً	א �ِّ ُ@�ْ ُכ�ْ �� 

 ِّ�
َ אِب �َْ@Gَُ�ُכْ� َوَ" َ!َ�אfُ�َوْ  �ْ�ُ��� َوَ" َ!ْ*fُ�ِوْ Oَْ�ً	א َْYْא ِ�א
 ْ��ُGُ
�ْ gَCْ�ِ אِ"ْ#ُ� אْ ِZْא �ُق َ�ْ.َ �
 �ْ�ْ� َ�ُ?ْ] َ�אِن َوَ

 ∪⊆⊆∩ نَ ِ
ُ��ْ َ/cُوَ
Cَِכ Kُُ� א
�Hא

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu 

kaum merendahkan kaum yang lainnya, bisa jadi yang 

direndahkan itu lebih baik dari mereka 

(yang merendahkan). Dan jangan pula para wanita 

merendahkan wanita yang lainnya, bisa jadi 

                                                           
48

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 6707. 
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yang direndahkan itu lebih baik dari mereka (yang 

merendahkan). Janganlah kalian mencela diri kalian 

sendiri dan janganlah kalian saling memanggil dengan 

gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah 

(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa 

yang tidak bertaubat, maka mereka itulah 

orang-orang yang zhalim.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang 

beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang 

lain, bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik di sisi 

Allah q daripada mereka yang merendahkan.
49

 Dan 

jangan pula para wanita merendahkan wanita yang 

lainnya, bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik dari 

mereka yang merendahkan. Janganlah kalian mencela 

diri kalian sendiri dan janganlah kalian saling memanggil 

dengan gelar-gelar yang buruk yang tidak enak 

didengar.
50

 Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan 

yang buruk sesudah iman, seperti mengatakan, “Wahai 

kafir,” “Wahai fasik,” “Wahai orang yang jahat,” dan 

yang semisalnya.
51

 Barangsiapa yang tidak bertaubat dari 

dosa-dosa tersebut,
52

 maka mereka itulah orang-orang 

yang zhalim yang diancam dengan kemurkaan Allah q 

dan siksa-Nya.
53

 

 

                                                           
49

 Tafsirul Jalalain, 516. 
50

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/212. 
51

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
52

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 889. 
53

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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Ayat tentang larangan memanggil dengan gelar-

gelar yang buruk turun berkenaan dengan panggilan 

seorang kepada orang lain untuk memancing 

kebenciannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Jubairah bin Adh-Dhahak y, ia berkata; 

 


َ  نُ �ْ כُ א �َ �� �ِ  I jُُ א
	�  אنَ כَ  ُ'  ِZْوَ  �ِ �ْ �َ ْ# א �L
 َ+ R�i ُW  َ/ ُ� َْ َ_ א

َ fَ �َ /َ  אَل Dَ  هُ 	َ כْ �َ  نْ R �َ َ� .َ א /َ �َ ِ; .ْ 2َ �ِ  dْ } َא�َ �َ  !َ َ" و ُf ْא و
 ِ� َYْא ْ
 .}אِب  َ 

 

“Seorang laki-laki di antara kami mempunyai dua atau 

tiga nama, kemudian ia dipanggil  dengan selain 

namanya (tersebut) agar memancing kebenciannya. Maka 

turunlah (ayat), “Janganlah kalian saling memanggil 

dengan gelar-gelar yang buruk.”
54 

 

Allah q mengharamkan saling mencela dan saling 

merendahkan di antara kaum mukminin dan mukminah, 

karena hal tersebut akan menimbulkan permusuhan, 

perselisihan, kebencian, bahkan pembunuhan di antara 

mereka.
55

 Dan sikap merendahkan orang lain merupakan 

bentuk kesombongan. Sebagaimana diriwayatkan dari 

‘Abdullah bin Mas’ud y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

                                                           
54

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3268. Tirmidzi berkata, “Hadits ini Hasan 

Shahih.” 
55

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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ِכُ2ْ	 Xَ�َُ	 אْ
Tّ8َِ َو7ُ�ْSَ א
��אِس אَ ْ.  
 

“Kesombongan adalah menolak kebenaran dan 

merendahkan orang lain.”
56

 

 

Seorang muslim dikatakan buruk akhlaknya, jika ia 

suka menghina dan merendahkan muslim yang lainnya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �jُכ ،�َ*ِ�ْ�ُ
ّ	ِ �َْن َ ِ8ْ�َ	 �Oََאُه אْ �>
�َ� אِ �ٍ	ِ�8َ�َِ�ِ] אْ
 .אْ
ُ�ْ�ِ*ِ� َ+َ*R אْ
ُ�ْ�ِ*ِ� َ�َ	אٌم َدُ�ُ' َوَ�אُ
ُ' َوِ+ْ	ُ}'ُ 

 

“Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk (akhlaknya), 

jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap 

muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, 

hartanya, dan kehormatannya.”
57

 

 

Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya 

seperti satu tubuh. Maka apabila ada seorang mukmin 

yang menghina dan mencela mukmin yang lainnya, pada 

hakikatnya ia mencela dirinya sendiri. Diriwayatkan dari 

Nu’man bin Basyir y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                           
56

 HR. Muslim Juz 1 : 91. 
57

 HR. Muslim Juz 4 : 2564. 
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 َ� َL jُ  ْ
�َ  �ْ �ِ Gِ א`ُ .َ !َ وَ  �ْ �ِ �ِ א�ُ 	َ !َ وَ  �ْ Kِ אدِّ �َ !َ  1ْ /ِ  �َ �ْ �ِ �ِ aْ �ُ א َL jُ 
 ْ
ْ̂ ذَ (ِ  �ِ َ� 0َ א �ِ כَ ?َ א א R ْ� ُ'  ُ+ ;ْ ٌ�  َ! َ� َ+א َ
 R ُ'  #َ ِbא ُ	  ْ
 �ِ َ� 0َ א
 ِ� ��
 .�Rَ 8ُ א
ْ وَ  	ِ �َ א

 

“Permisalan kaum mukminin di dalam kecintaan, kasih 

sayang, dan kelemah-lembutan mereka seperti tubuh 

yang satu. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka 

seluruh tubuhnya tidak dapat tidur dan merasakan 

demam.”
58

 

 

 

 َ��  ْ��ِ�
�ُ��א אIَْ?�2ُ�ِْ �َ��َ�א אَ� �َ ِّ�َ� א
�Hّ�ِ ِ(ن� َ�ْ.َ: א َכ�Lًِ	א 
ُ��ْ א
iْ)ِ ِ�ّ�Hٌ� و�  َوَ" Aْ�ََ?ْ] َ�ْ.ُ;ُכْ� َ�ْ.ً;א א َ" َ!��0َ


�Oَِ� �َ8ْْ �8ِ�َُ]� �ََ�ُ�ُכْ� �َْن �� َ jَُכcْ ْ��ُ?ُKْ	ِא َ/َכ?ً�ْ�ُه ِ' َ

אٌب ر�  ��!َ َ َ ِ(ن� א��  ∪⊅⊆∩ �ٌ ِ��ْ َوא!�ُ �א א��

 

”Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak 

berprasangka, (karena) sesungguhnya sebagian dari 

prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari 

keburukan orang lain dan janganlah sebagian kalian 

menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah seorang 

                                                           
58

 HR. Muslim Juz 4 : 2586. 
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di antara kalian suka memakan daging saudaranya 

yang sudah mati? Maka tentunya kalian merasa jijik 

kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat 

lagi Maha Penyayang.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang 

beriman, jauhilah banyak berprasangka, karena 

sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. 

Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan 

janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang 

lainnya. Apakah seorang di antara kalian suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentunya 

kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada 

Allah q, dari perbuatan tersebut. Sesungguhnya Allah q 

Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang kepada 

orang-orang yang bertaubat.
59

 

 

Orang-orang yang beriman dilarang banyak 

berprasangka, karena prasangka merupakan perkataan 

yang paling dusta dan mengantarkan kepada dosa. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 َ" وَ  ِ� �ْ �ِ 8َ א
ْ  ُب �َ כْ �َ  �� א
�H  ن� Uِ /َ  �َ א
�H وَ  �ْ אכُ �� (ِ 
א وْ 	ُ א�َ �َ  !َ َ" א وَ وْ �ُ אَ# 8َ  !َ َ" א وَ �ْ �ُ �� 0َ  !َ َ" א وَ �ْ �ُ �� 8َ !َ 
 .אא@ً �َ Oْ (ِ  א��ِ  אدَ 2َ א +ِ �ْ ُ@ �ْ כُ א وَ �ْ ُ; אSَ 2َ  !َ َ" وَ 
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 Tafsirul Jalalain, 517. 
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“Jauhilah oleh kalian berprasangka, karena 

sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang 

paling dusta. Dan janganlah kalian saling memata-

matai, jangan saling mencari-cari keburukan, jangan 

saling dengki, jangan saling membelakangi, dan jangan 

saling membenci. Jadilah kalian semua sebagai hamba-

hamba Allah q yang bersaudara.”
60

 

 

Prasangka yang berdosa adalah jika prasangka 

tersebut diungkapkan. Berkata Sufyan Ats-Tsauri 5; 

 

 ��ُH!َ َْن� �َKَُو ،�ٌiْ)ِ َ�אKُ�ُ�ََ� َ�َ�אِن ���H
َوَ!َ?َכ*�َ� ِ�ِ'،  אَ

iْUِ�ِ gَ�ٍْ� َوKَُ� �َْن َ!���H َوَ" َ!َ?َכ*��َ َ 	ُOَtَْوא.  

 

“Prasangka (terbagi menjadi) dua, salah satunya berdosa, 

(yaitu) prasangka yang diucapkan. Dan (prasangka) yang 

lainnya tidak berdosa, (yaitu) prasangka yang tidak 

diungkapkan.”
61

 

 

Orang-orang yang beriman dilarang untuk mencari-

cari aib orang lain. Karena seorang yang biasa mencari-

cari aib orang lain, maka aib-aibnya akan dibuka oleh 

Allah q Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 
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 �ِ *ِ ْ� �ُ א
ْ  'ِ �ْ Oِ �َ  ةَ رَ �ْ +َ  -ُ 2ِ ?� !َ  �ْ �َ  'ُ @� Uِ /َ  �ْ �ُ א!َ رَ �ْ א +َ �ْ .ُ 2ِ ?�  !َ َ" وَ 
 َ! �? ِ2 ُ-  ُ �َ وَ  'ُ !َ رَ �ْ +َ  א�� ْ�  َ! �? ِ2 ُ-  ُ 
َ وَ  'ُ G ;َ ْ8ْ �َ  'ُ !َ رَ �ْ +َ  א�� ْ�  ِ/ 1ْ 

 َI ْ� رَ  ِف ْ� ِ* ِ' 

 

“Janganlah kalian mencari-cari aib saudaranya. Karena 

sesungguhnya seorang yang mencar-cari aib saudaranya 

sesama muslim, maka Allah q akan mencari-cari 

aibnya. Dan barangsiapa yang dicari-cari aibnya oleh 

Allah q, maka Allah q akan membuka aib-aibnya 

meskipun ia (bersembunyi) di dalam tempat 

tinggalnya.”
62

 

 

Di dalam ayat ini Allah q juga melarang orang-

orang yang beriman dari ghibah. Ghibah adalah 

menceritakan keburukan saudara sesama muslim yang 

saudaranya tersebut tidak menyukainya. Hal ini 

sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

�א א نَ �ََ!ْ�ُروْ َ ْ�Aِ
ْ ُW2َ؟  ْ�
ُ َوَرُ#�ْ Dَאُ 
ُ' �َْ+َ*ُ� Dَאَل ِذْכُ	َכ א אَ��ُ
 1ْOَِ� 1/ِ ْن َכאَن)ِ dَ�َََْر�� jَ�Dِ ُه	אَכ ِ�َ�א َ�ْכَOََ�  א�َ

                                                           
62

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2032. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 7985. 



37 

 ْ�Dَُ� ُאَل ِ(ْن َכאَن ِ/�ْ  ؟لDَ ْ� ُ!َ א�َ 'ِ �ْ
ُل َ/َ ْ� ِאSَْ?2َْ?ُ' َوِ(ْن َ
 َ�ُכْ� َ/َ ْ� َ�َ�?�'ُ 

 

“Tahukah kalian apakah ghibah itu?” Mereka 

menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. 

Rasulullah a bersabda, “Yaitu engkau menceritakan 

saudaramu yang tidak ia suka.” Ada yang bertanya, 

“Bagaimana jika apa yang aku katakan benar-benar ada 

pada saudaraku?” Beliau menjawab, “Jika padanya 

benar-benar ada apa yang engkau katakan, maka engkau 

telah menghibahnya. Jika tidak ada, maka engkau telah 

membuat kebohongan atasnya.”
63

 

 

Seorang yang biasa menghibah orang lain, maka 

pada Hari Kiamat ia akan mencakar wajah dan dadanya 

sendiri dengan kuku tembaga –wal’iyadzubillah.- 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ
אٍس 8َ ُ@  �ْ אٌر �ِ Gَ �ْ �َ  �ْ �ُ ٍم 
َ �ْ  َ �ِ  ُت رْ 	َ �َ  1ْ �ِ  جَ א ُ+	ِ �� 
 َ� ْQ َ� ُ> ْ� َوُ  ن ُI ْ� َK ُ� ْ�  َُ 4ُ و�رَ وْ  ُK ْ� َ/ ، ُ  ْ* dُ : َ� ْ�  َK ُa "َ ِء 
 َ� ِI 2ْ א ِ	 ْ� jُ َD אَل ؟ : َK ُa "َ ِء  �
 אِس א
��  مَ �ْ 8ُ 
ُ  نَ �ْ *ُ כُ cْ �َ  �َ �ْ �ِ א
 .�ْ �ِ אِ} 	َ +ْ �َ  1ْ /ِ  نَ �ْ .ُ  َ �َ وَ 
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“Ketika aku di mi’rajkan (ke langit). Aku melewati suatu 

kaum yang berkuku tembaga yang sedang mencakar 

wajah-wajah dan dada-dada mereka. Aku bertanya, 

“Siapa mereka itu, wahai Jibril?” Jibril j menjawab, 

“Mereka adalah orang-orang yang memakan daging 

(menghibah) masnusia dan menodai kehormatan 

mereka.”
64

 

 

Cara bertaubat dari ghibah adalah dengan 

melepaskan diri dari perbuatan ghibah dan berazzam 

untuk tidak mengulanginya. Jika orang yang dighibahi 

mengetahui perkaranya, maka harus meminta maaf 

kepadanya. Namun jika orang yang dighibahi tidak 

mengetahui perkaranya, maka cukup dengan cara memuji 

orang yang dighibahi tersebut di tempat di mana dahulu 

ia dighibah. Sehingga ghibah dibayar dengan pujian.
65

 

Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan syari’at, di 

antaranya adalah; karena ada kezhaliman, untuk merubah 

kemungkaran, meminta fatwa, memberikan peringatan 

kepada muslim lainnya, dan untuk orang yang melakukan 

kefasikan secara terang-terangan.
66
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 َ��  ِّ��ُْ@RLَ َوIََ.ْ*َ�אُכْ� ْ� َذَכٍ	 و� �َ��َ�א א
��אُس ِ(@�א Oََ*ْ َ�אُכْ� 
 ْ�.ُ 
َ?َ.אَرُ/�ْ �2Dََ ً�א و� ُِ̂ jَbِ �ْאُכ َ!َْ� ِ א ِ(ن� �َْכَ	َ�ُכْ� ِ+ْ�َ� א��

 ْ�*ِ+َ َ  ∪⊃⊆∩ 	ٌ ٌ� �2ِOَْ ِ(ن� א��

”Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami 

menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian 

di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara 

kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal.” 

 

Maknanya adalah; wahai sekalian manusia, 

sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari Adam dan 

Hawa j dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah q 

ialah orang yang paling taqwa di antara kalian. 

Sesungguhnya Allah q Maha Mengetahui tentang 

kalian
67

 dan Maha Mengenal semua urusan kalian.
68

 

 

Orang yang paling mulia ketika Islam adalah orang 

yang paling mulia ketika masa jahiliyah. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, ia berkata; 
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 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/218. 
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 ُ# ِC jَ  َ4َ  א��ِ  لُ �ْ #ُ ر �* ُ  אِس א
��  ي� �َ  �َ *� َ# وَ  'ِ �ْ *َ +َ  R א��
א �َ gَ  َ+ ْ�  َK �ْ א 
َ �ْ א
ُ Dَ  �ْ אKُ  َ !ْ �َ  א��ِ  �َ �ْ +ِ  �ْ �ُ �ُ 	َ כْ �َ  אَل Dَ  مُ 	َ כْ �َ 
 َ@ �ْ َc ُ
 א��ِ  �1 2ِ @َ  �ُ �ْ  א��ِ  yُ  َ@ ِ2 1ُ #ُ �ْ �ُ  אِس א
��  مُ 	َ כْ cَ /َ  אَل Dَ  َכ 
 َכ 
ُ cَ ْ� א @َ �َ gَ  َ+ ْ�  َK �ْ א 
َ �ْ א
ُ Dَ  א��ِ  O ِ* ْ� jَُ  �ُ �ْ  א��ِ  �1 2ِ @َ  �ُ �ْ 
 َD אَل  َ/ َ. ْ�  َ�
ُ cَ ْ� !َ  ِب 	َ .َ א
ْ  نِ אدَ .َ  ْ� َ@ ِ� 1ْ  َD ُ
 אَل Dَ  �ْ .َ א @َ �ْ א
 َ/ ِQ َ� ُכُ אر ْ�  ِ/ ْ
א ذَ (ِ  مِ َ_ ْ# 1 אZِْ /ِ  �ْ כُ אرُ �َ W  ِOِ �� *ِ אKِ 0َ 1 א
  א�ْ �ُ  َ /َ 

 

“Rasulullah a pernah ditanya, “Siapakah manusia yang 

paling mulia?” Rasulullah a bersabda, “Yang paling 

mulia di antara mereka di sisi Allah q adalah yang 

paling bertaqwa.” Para sahabat berkata, “Bukan ini yang 

kami tanyakan.” Rasulullah a bersabda, “Manusia yang 

paling mulia adalah Yusuf j putra Nabi Allah, putra 

Nabi Allah, dan putra kekasih Allah q.” Para sahabat 

berkata, “Bukan ini yang kami tanyakan.” Rasulullah a 

bertanya, “Apakah yang kalian tanyakan kepadaku 

adalah tentang orang Arab?” Para sabahat menjawab, 

“Ya.” Rasulullah a bersabda, “(Yaitu) orang yang 

paling mulia di antara kalian ketika masa jahiliyah 

(adalah) orang yang paling mulia di antara kalian ketika 

Islam, jika ia memahami.”
69
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Dari ayat di atas diambil dalil bahwa sederajat 

dalam pernikahan bukan merupakan persyaratan nikah. 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

 ُ� �ْ אدِ �َ אْ"َ  هِ �ِ Kَ وَ  Wُ �َ �ْ 	ِ כَ א
ْ  Wُ �َ אْ"َ  هِ �ِ �َ �ِ  ل� �َ ?َ אْ#  �ِ Dَ وَ 
 �>
�ِ  َ] Kَ ذَ  �ْ �َ  G ُWَ �ْ 	ِ א َ�  ْ

َ (ِ  אءِ �َ *َ .ُ א َ� R ن�  ْ
1 /ِ  ةَ אءَ Gَ כَ א
 ِ�ّ

ِ  �ِ �ْ ى א
�ِّ �َ ِ#  طُ 	ِ ?َ <ْ  �َ َ" وَ  طُ 	ِ ?َ <ْ  !َ َ"  אحِ כَ א َ  ْ� ِ
 ِ' 
 َ! َ. َ
  }�ْ אכُ  َ !ْ �َ  א��ِ  �َ �ْ +ِ  �ْ כُ �َ 	َ כْ �َ  ن� (ِ {: Rא

 

“Telah diambil dalil oleh para ulama’ dari ayat yang 

mulia ini serta hadits-hadits yang mulia bahwa kafa’ah 

(sederajat) di dalam masalah pernikahan bukan 

merupakan syarat. Dan tidak dipersyaratkan (sederajat) 

selain (kesamaan) agama. Sebagaimana firman Allah q, 

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di 

sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara 

kalian.”
70
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 �
 jْDُ א���َ��ُ��ْ Dَאَ
dِ אYَْْ+َ	אُب ِaْ!ُ �ْ ْ�Dُ �ِْכ
א 
ُ�ْ א َوَ
 ْ� ِZْא jِOُ�ْ�َ א ��
ُ.�א ِ�ُכْ� َوِ(ْن !Dُ ْ�Xُُِ*�ْ  َ�אُن ِ/1ْ �َْ#َ*ْ�َ�א َوَ

َ َوَرُ#�ْ  َ �GُSَْ ْ� �َْ+َ�אَ
ُ' َ" َ�ِ*ْ?ُכْ� �ِّ א�� Cً�ْא ِ(ن� א�� َ̂ ٌر ِ
ُכْ� 

 ∪⊇⊆∩ �ٌ ِ��ْ ر� 

”Orang-orang Arab Badui berkata, “Kami telah 

beriman.” Katakanlah, “Kalian belum beriman 

 tetapi katakanlah “kami telah Islam,” karena iman itu 

belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi 

sedikitpun (pahala) amalan kalian, sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang Arab Badui dari 

Bani Asad bin Khuzaimah berkata,
71

 “Kami telah 

beriman.” Katakanlah, wahai Rasulullah a,
72

 “Kalian 

belum beriman, tetapi katakanlah “kami telah Islam, 

kami telah tunduk secara lahiriah,”
73

 karena hakikat iman 

belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya secara lahir dan batin, 

secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan,
74

 

Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan 
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kalian,
75

 sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada 

orang-orang yang bertaubat
76

 dan Maha Penyayang 

kepada orang-orang yang beriman.
77

 

 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa iman lebih khusus 

daripada Islam. Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

�ِ  �ُ �ْ Gِ ?َ אْ#  �ِ Dَ وَ  ْ�  َK ِ� ِאْ"َ  ه َ� ُW  ْ
 אنَ �َ �ْ אZِْ  ن� �َ  Wُ �َ �ْ 	ِ כَ א
 َ� ْO �َ  ِ� َ�  ِZْכَ  مِ َ_ ْ# א َ� َK א َ�  َ� ْ� َK [ُ  َ� ْK ِj  ��
 Wِ �� א
 ةُ َ_ א
 ْ� jَ  َ+ َ* ْ� ِ'  �V	I ْ2 ِِ  ُ� �ْ �ِ �َ  'ِ �ْ *َ +َ  ل� �ُ �َ وَ  ،Wِ א+َ �َ 0َ א
ْ وَ 
 �� iُ  אنِ �َ �ْ אi ��  َ+ ِ�  ِZُْ  مِ َ_ ْ# אZِْ  �ِ +َ  َل cَ َ#  �َ �ْ �ِ  مُ َ_ א
�� وَ 
 َ+ ِ�  ِZْאنِ َ� �ْ א،  َ/ َ? ْ	 َD ِ� R َ�  َYْא َ+ ِّ�  ِ) َ
 َYْא R ْO �ِ  ُi �� 
 ِ
 َ�ْ ْO �ِ  ِ� ْ� ُ'. 

“Dari ayat yang mulia ini dapat diambil faidah bahwa 

iman lebih khusus daripada Islam, sebagaimana madzhab 

Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Yang demikian itu 

ditunjukkan pula oleh hadits Jibril j
78

 ketika ia 

bertanya tentang Islam, lalu tentang iman, kemudian 

tentang ihsan. Ia menyebutkan secara bertingkat, dari 

yang umum kepada yang khusus, kemudian kepada yang 

lebih khusus lagi.”
79

 

                                                           
75

 Zubdatut Tafsir, 687. 
76

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/219. 
77

 Tafsirul Jalalain, 517. 
78

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
79

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/219. 



44 

 ْ��ُ�ِaْ�ُ
�ُ��ْ َن א
�ِ��ْ ِ(@�َ�א אَْ�ِ َوَرُ#�ْ َ�  
ْ� א ِ�א��َ ��ُi 'ِ
ِ
�َ�אِ
ِ�ْ� َو�َْ@Gُِ�ِ�ْ� ِ/1ْ א َوIَאKَُ�وْ َ�ْ	َ!אُ��ْ َْc�ِ �2ِ#َْ  א ِ jِ א��

 ْ�Dُאِد �V
 ∪∋⊆∩ نَ �ُوَ
Cَِכ Kُُ� א

”Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 

kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang 

dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. 

Mereka itulah orang-orang yang benar.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang 

beriman secara sempurna itu hanyalah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka 

dalam keimanannya
80

 tidak ragu-ragu bahkan keimanan 

mereka semakin kuat, dan mereka berjuang dengan harta 

dan jiwa mereka di jalan Allah q untuk mencari 

keridhaan-Nya.
81

 Mereka itulah orang-orang yang benar 

dalam ucapan keimanan mereka.
82
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 ْ��ُ ِ*ّ.َُ!َ� jْDُ ْ��ِ�ِ َ َ�אَوאِت َن א�� ��
�א ِ/1 אَ �ُ*َ.ْ�َ ُ ِ�ُכْ� َوא��

1ٍْء َ+ِ*�ْ  َ̂  ِjِّ�ُכ ُ  ∪∌⊆∩ �ٌ َوَ�א ِ/1 אYَْْرِض َوא��

 

”Katakanlah, “Apakah kalian akan memberitahukan 

kepada Allah tentang agama kalian, padahal Allah 

mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi 

dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah kepada mereka, 

“Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah q 

tentang keimanan dalam agama kalian,
83

 padahal Allah 

q mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi 

yang tidak membutuhkan pemberitahuan kalian tersebut 

dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
84
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א َ+َ*�1 ِ(ْ#َ_َ�ُכْ� א jْDُ َ" َ!ُ����ْ �َْ#َ*ُ��ْ َن َ+َ*ْ�َכ �َْن َ�ُ����ْ 
 ْ� ِnْ
ُ َ�ُ��� َ+َ*ْ�ُכْ� �َْن Kََ�אُכْ� ِ َ�אِن ِ(ْن ُכْ�ُ?ْ� jِ�َ א��

 ْ�Dِ4َאِد َ� ∩⊇∠∪ 

 

 

”Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu 

dengan keislaman mereka. Katakanlah, “Janganlah 

kalian merasa telah memberi nikmat kepadaku 

dengan keislaman kalian, sebenarnya Allah-lah 

yang melimpahkan nikmat kepada kalian dengan 

menunjukkan kalian kepada keimanan, jika kalian 

adalah orang-orang yang benar.” 

 

Maknanya adalah; mereka merasa telah memberi 

nikmat kepadamu, wahai Rasulullah a dengan keislaman 

mereka. Katakanlah, “Janganlah kalian merasa telah 

memberi nikmat kepadaku dengan keislaman kalian 

karena manfaat keimanan akan kembali kepada kalian, 

sebenarnya Allah-lah yang melimpahkan nikmat kepada 

kalian dengan menunjukkan kalian kepada keimanan dan 

memberikan taufiq kepada kalian untuk menerima 

agama-Nya,
85

 jika kalian adalah orang-orang yang benar 

di dalam pengakuan kalian.
86

 

 

                                                           
85

 Zubdatut Tafsir, 687. 
86

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/219. 
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 ْ�Vِ�َ ُ َ�אَوאِت َوאYَْْرِض َوא�� ��
َ َ�ْ.َ*ُ� Sَْ�َ] א ٌ	 ِ(ن� א��

 ∪∇⊆∩ نَ ْ.َ�ُ*�ْ ِ�َ�א !َ 

”Sesungguhnya Allah mengetahui hal-hal yang ghaib 

di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat 

apa yang kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Allah q 

mengetahui hal-hal yang ghaib di langit dan bumi. Allah 

q Maha Melihat apa yang kalian kerjakan, dan tidak ada 

sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya.
87

 

 

 

 

 
***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87

 Tafsirul Jalalain, 517. 
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FAIDAH YANG TERKANDUNG 

DALAM SURAT AL-HUJURAT 
 

 

Berikut ini adalah beberapa pelajaran dan pesan 

yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat, antara lain : 

 

1. Perintah untuk bertaqwa dalam semua urusan. 

2. Perintah untuk mensyukuri nikmat Allah q. 

3. Perintah untuk menjauhi banyak berprasangka. 

4. Perintah untuk memeriksa dengan teliti berita yang 

datang dari orang yang fasik. 

5. Perintah untuk mendamaikan dua orang mukmin 

yang sedang bertikai. 

6. Perintah agar orang-orang yang beriman saling 

mencintai, saling membantu, dan tidak saling 

menzhalimi. 

7. Larangan untuk menyelisihi Al-Qur’an dan As-

Sunnah, baik dengan perkataan maupun dengan 

perbuatan. 

8. Larangan untuk merendahkan dan mencela orang 

lain. 

9. Larangan untuk mencari-cari keburukan orang lain. 

10. Larangan untuk menghibah orang lain. 

11. Larangan untuk mengangkat suara di sisi makam 

Rasulullah a. 

12. Orang yang paling mulia di sisi Allah q adalah yang 

paling bertaqwa. 

13. Keimanan lebih khusus daripada keislaman. 
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14. Di antara ciri orang yang beriman adalah senang 

dengan kebaikan dan benci terhadap kekufuran, 

kefasikan, dan kemaksiatan. 

15. Maksiat dan dosa besar –selain kesyirikan- tidak 

mengeluarkan pelakuknya dari Islam. 

16. Diterimanya berita dari satu orang, jika orang yang 

membawa berita tersebut adalah orang yang adil. 

17. Kafa’ah (sederajat) dalam masalah pernikahan bukan 

merupakan syarat. 

18. Orang yang beriman secara sempurna, maka tidak 

akan ada keraguan dalam hatinya. 

19. Menetapkan bahwa Allah q memiliki sifat Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

20. Menetapkan bahwa Allah q memiliki sifat Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

21. Menetapkan bahwa Allah q memiliki sifat Maha 

Melihat. 

22. Menetapkan bahwa Allah q memiliki sifat Maha 

Mengenal. 

23. Menetapkan bahwa Allah q memiliki sifat Maha 

Bijaksana. 

24. Menetapkan bahwa Allah q memiliki sifat Maha 

Penerima Taubat. 

25. Menetapkan bahwa Allah q memiliki sifat 

Mahabbah (Kecintaan). 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 
 

***** 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Arba’in An-Nawawiyyah, Abu Zakariya Yahya 

bin Syarif An-Nawawi. 

3. Adhwa-ul Bayan fi Idhahil Qur’an bil Qur’an, 

Muhammad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Al-

Jakani Asy-Syinqithi. 

4. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah 

Muhammad Al-Anshari Al-Qurthubi. 

5. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

6. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

7. Ash-Shahihul Musnad min Asbabin Nuzul, Abu 

’Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i. 

8. Mabahits fi ‘Ulumi’ Qur’an, Manna’ Khalil Al-

Qaththan. 

9. Mukhtashar Tafsiril Baghawi, ’Abdullah bin Ahmad 

bin ’Ali Az-Zaid. 
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10. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

11. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah 

Muhammad bin ’Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. 

12. Nida-atur Rahman li Ahlil Iman, Abu Bakar Jabir 

Al-Jazairi. 

13. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

14. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

15. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

16. Suratul Hujurat Dirasah Tahliliyah wa 

Maudu’iyah, Nashir bin Sulaiman Al-’Umar. 

17. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin 

’Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi.  

18. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Ismail bin 

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

19. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

20. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Muhammad 

Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar. 


