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SURAT AL-MUJADILAH 
[Wanita yang Mengajukan Gugatan] 

Surat Ke-58 : 22 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Munafiqun) 

 

 

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

   

 �ْ�ِ�
ُ َ�ْ�َل א ُ  ِכْ� َزْوِ$َ#א َوَ ْ!�َ  ُ َ�אِد
َُכ ِ�ْ�  َ�ْ� َ�ِ�َ� א�� ِ َوא�� 
' א��َ(ِ

 ْ��ِ�َ َ ْ� َن 5ْ4ُِכْ� 4ِّ َ� ُ-2َא1ُِ	وْ א
�0ِ-ْ  ∪⊆∩ 	ٌ ٌ� َ�ِ.�ْ َ-ْ�َ�ُ� َ َ,אُوَرُכَ�א ِ)ن� א��

 ّ6ِ �َ7 �4 �ْ#ِ8ِ �9
َ#א ُُ#ْ� ِ):� א َ#אِ ِ#ْ� ِ)ْن ;�4ُ َن ُ
�ْ َوَ
6َ�ُْ#ْ� َوِ)#ُ�6ْ� َ
َ�ُ>�ْ  8ِْ� א ��1ُ ;�4ُ


Aَُ<�@ َ?ُ<�ْ َ� אْ
َ>ْ�ِل َوُزوْ 4ِّ  5ْ4َُכً	אَ َ َن 4ِْ� َ� ُ-2َא1ُِ	وْ َوא
�0ِ-ْ  ∪⊅∩ رٌ ًرא َوِ)ن� א��

 ّ6ِ �َ7 ْ�Aُ-َ ��ُB �ْ#ِ8ِ ُْدو ْ�
א َذِ
ُכْ� FِEْ�َ �ْ َ��َ7 ;َْن -� ُ	 َرDٍEَ�َ 4ِّ א َ�َ�ْ,ِ	-ْ َن ِ
َ�א َ�אُ ��

 ْ� ُ ْ�ُ2Hَ ْ�Iُ�َAْ َ ِ�َ�א ُ 
�  ∪⊃∩ 	ٌ �Eِْ َن Kَ َن Jِ�ِ َوא�� �ْ�َ�َ �ِ-ْ	َ#ْLَ َ�אُم.ِ�َ �ْ�ِ-َ �ْ

א َ�َ�ْ� 
� 7َ��َ 4َُ�َ�אFِEْ�َ �ْ4ِ �ِ�ْAَ�ِ ;َْن -�  �� ْ� 5ًא َ� 4ِْ�ِכ�ْ ْ� َ-AَNْOِ�َ �ْPِ�َ�ْאُم ِ�ّ�ِ
 ْ�5ُ4ِQْ�ُ
ِ َوَرُ��ْ َذِ
َכ ِ ِ َوِ
Iَْכאِ�ِ	-ْ ِ
Jِ َوِ Iَْכ ُ�ُ�وْ א ِ�א��  �ٌ �ْ َ� 0َHَאٌب ;َ
ِ ُد א��

∩⊆∪  ْ-0ِ�
وْ 7َ� ُ-,َ ِ)ن� א Sَوَرُ��ْ د َ 
Jُ ُכEُِ��ْ َن א��َ ْ-0ِ�
َ� IِEْ�َ �ْ4ِِ#ْ� א َכَ�א ُכTَEِ א

 َ5
ْUَ6َْ; �ْ�َ-ْ  7َو	َכאِ�ِIْ
5َאٍت َوِ ُ  ∪∋∩ �ٌ ِ#�ْ َ� 0َHَאٌب W S4َ-אٍت َ�ّ�ِ َ-ْ�َم َ-XAَEُُْ#ُ� א��
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 ْ��ِ$َ ْ�Iُ�ِHَ ِ�َ�א �ْ#ُُY ِEّ5َ�ُ�َ אAًَو6َُ��ْ  א ُ ُ IَHَ' ُכLَ ِFّْ�ٍء ;َْ�َ.אُه א�� ُه َوא��

 ْ�#ِLَ ٌ� ∩∉∪  َ�אَوאِت َو4َא ِ�� אْ[َْرِض 4َא ��
َ َ-IَAُْ� 4َא ِ�� א 
ْ� َ َ	 ;َن� א��ََ;

DٍBَ ِ):� 1َُ� َرאAُ�ُِ#ْ� َوَ: Dٍ�َ�ْKَ ِ):� 1َُ� َ�אِدُ�ُ#ْ� ُن 4ِْ� �6 َ-ُכ�ْ  َ̂ Bَ َ�ى�ْ
 َ̀ َ̀ ;َ  َو Yُُ#ْ� ِ�َ�א  ْد6َ' 4ِْ� َذِ
َכ َو ِEّ5َ-ُ ��ُB 4َא َכא�6ُא �َ-َْ; �ْ#ُAَ4َ �َ1ُ �:(ِ 	َXََْכ;

 ْ�Iُ�ِHَ ْ�IِHَ ْ�ٍءLَ ِFِّ�ُכ َ 
' א
�0ِ-ْ  ∪∠∩ �ٌ א َ-ْ�َم אْ
ِ>َ�אDِ4َ ِ)ن� א��َ(ِ 	َ َ �ْ
א َ� �#ُ6ُْ ;ََ

 ْ�Aُ-َ ��ُB َ�ى��5ْ
Bِْ� َوאْ
Aُْ�َوאِن  אَن ِ
َ�א 6ُُ#�ْ ُدوْ Hَِ� א ِaَْوَ-5َ�َאَ$ْ�َن ِ�א Jُ5ْHَ
 ْ��ُ �	
ُ َوَ-ُ>�ْ ُءوْ 7ِل َوِ)َذא $َ َوTِ�َ.ِAْ4َ א َن ُ
�ْ َכ َ���ْ�َכ ِ�َ�א َ
ْ� ُ-َ,ّ�َِכ Jِ�ِ א��

ُ ِ�َ�א 6َُ>�ْ  ِ�ْ�  5َ�ُא א�� ِ0ّAَُ- :َ�ْ
َ �ْ#ِ�ِ>ُ6َْ; ْYEِ�َ #َ6َ�ْאIَ.ْ-َ �ُ�5#َ$َ �ْ#ُEُ�ْ�َ ُل cَ

 ْ�.ِ�َ
S-َ; ْ�5ُ4َW �َW  �ِBَْ#א א
�0ِ-ْ  7-َ  ∪∇∩ 	ُ אْ ِaْ5َ�َאَ$ْ�א ِ�א َ َ̂ ِ)َذא َ 5َאَ$ْ�ُ�ْ� َ�

 ْ��ُ �	
َ א
�0ِْي َوאْ
Aُْ�َوאِن َوTِ�َ.ِAْ4َ א  ِل َوَ 5َאَ$ْ�א ِ�אْ
Eِّ	ِ َوא
��ْ>َ�ى َوא �ُ>�א א��

Pَ�ْאِن ِ
َ�ْ,Uَُن א
�0ِ-ْ ِ)�6َ�א א
�5ْ�َ�ى ∪  ِ4∩ نَ ِ)َ
Jِ�ْ ُ ْ,َ!ُ	وْ  �!
א َ� �5ُ4َWْ َ� א

 eَ�ِ cَ�ْ
ِ Iْ�ََ�َ�َ�כ�Fِ אْ
�5ُ4ِQْ�ُْ 7َوَ ِ َوIَHَ' א�� Yً�ْLَ �ْ1ِא ِ):� Oِ�ِْذِن א��  7-َ  ∪⊂⊆∩ نَ ّرِ

 ْ-0ِ�
ُ,�ْ ِ)َذא ِ��ْ  S-َ; ْ�5ُ4َW �َWَ#א א 
ُכْ� َ َ<��َ Fَ ْ�,ُ�َ�َْ�א cِ
fِ א َ-ْ<َ� א ِ�� אْ
َ�َ�אِ

ُכْ� َوِ)َذא ِ��ْ َ ُ ُ א
�0ِ-ْ א َ�אUُ!ُ6ْوْ Fَ אUُ!ُ6ْوْ א�� َ� א 5ْ4ُِכْ� َوא
��5ُ4َW �َ ْ-0ِْ א َ-ْ	َ�ِ� א��

ُ ِ�َ�א َ �Iُ�َAْْ ;ُوْ   S-َ; ْ�5ُ4َW �َWَ#א א
�0ِ-ْ  7-َ  ∪⊆⊆∩ 	ٌ َن �EِKَْ ُ �א אْ
IْAَِ� َدَرَ$אٍت َوא��

 ْ��ُ �	

� �4ُْ َل َ�َ>�ِّ ِ)َذא 6َאَ$ْ�ُ�ُ� א 	ٌ�ْKَ َכ
ُכْ� א َ�ْ�َ� َ-َ�ْي 6َْ�َ�אُכْ� Dً�َ�َgَ َذِ
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 �
َ َ?ُ<�ْ ْ� َ ِ�ُ�وْ َو;ُ#َNَْ	 Oِ�َْن  �4ُْ  ∪⊅⊆∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� א Oِ�َن� א�� א ;َ;Lََْ<ْ>ُ�ْ� ;َْن ُ َ>ّ�ِ

 ْ�IُAَ>ْ َ �ْ
ُ IَHَْ�כُ َ�ْ�َ� َ-َ�ْي 6َْ�َ�אُכْ� gََ�َ�אٍت Oِ�َْذ َ ُ��א ْ� h�ََِ��ْ א َوَ אَب א��

 ْ�Nَِ;َכאَة َو �U
َة َوWُ �א א َ̂ �.
َ َوَرُ��ْ א ُ �Aُ ْ�EِKَא א�� 
Jُ َوא��َ ْ�Iُ�َAْ َ ِ�َ�א 	نَ ٌ ∩⊇⊂∪ 

 ْ-0ِ�

' אَ(ِ 	َ َ �ْ
ُ IَHَْ�ِ#ْ� 4َא 4 �ْ1ُِّ ;ََ 5ُْכْ� َوَ: #ُ5ْ4ِْ� َ� َ َ�
�ْ�א 4ً�ْ�َא َ?jَeِ א��

 ْ�>ُIِ,ْ-َכَ َو

ُ#ْ� 0َHَאً�א Lَِ�-ْ  ∪⊇⊆∩ نَ 0ِِب َوIَAْ-َ �ْ1ُُ��ْ َن IَHَ' אَْ ُ ً�א ;��Hََ א��

وْ  0ُkَ� Wوْ אِ  ∪∋⊆∩ نَ א َ-�Iُ�َAْْ َء 4َא َכא�6ُْ 7ِ)#ُ�6ْ� َ�  S�.َ�َ Dً�5$ُ �ْ#ُ6ََ�א-َْ; �ْHَ א

 ْ�Eِ�َ S4 0َאٌبHَ �ْ#ُIَ�َ ِ 
ْ�  #ُ5ْHَ �َ5ِlُْْ� ;4ََْ�א
ُُ#�ْ  ∪∌⊆∩ �ٌ ِ#�ْ Fِ א��َ  َ̀  َو

ِ Yً�ْLَא ;ُوَ
Yَِכ ;gََْ,אُب א
�5אِر 1ُْ� ِ��ْ ;َْوَ:ُد1ُْ� 4ِّ   ∪∠⊆∩ نَ َ#א Kَאِ
ُ�وْ َ� א��

 ْ��ِ$َ ُ َن ;�6َُ#ْ� َن َ
ُכْ� َوَ-ْ,�Eُ�َْ َن َ
Jُ َכَ�א َ-ْ,Aً ْ�>ُIِא َ�َ�ْ,Iُِ<�ْ َ-ْ�َم َ-XAَEُُْ#ُ� א��

 َ̀ Pَ�ْאُن אِ  ∪∇⊆∩ نَ ِ)#ُ�6ْ� 1ُُ� אْ
َכאِذُ��ْ  Lَ 'IَHَْ�ٍء ;َ �!
ْ�َ�ْ,َ�َذ IَHَْ�ِ#ُ� א

 َ̀ Pَ�ْאِن ;َ �!
ِ ;ُوَ
Yَِכ Uْ�ُِب א Pَ�ْאِن 6َْh�َ  �ُ1َُ�א1ُْ� ِذْכَ	 א�� �!
ِ)ن� Uْ�َِب א

وْ 7َ� ُ-,َ ِ)ن� א
�∪  ْ-0ِ⊆∩ نَ אْ
kَאِ�ُ	وْ  Sَوَرُ��ْ د َ 
Jُ ;ُوَ
Yَِכ ِ�� אْ[ََذ
ِّ�ْ َن א��َ َ� 

∩⊄⊃∪  ُ َ َ�ِ�ي@ ��EَIِ?َْ]َ   ْ-UِHَ ;6ََא َوُرIِ�ُْ� َכjَ�َ א�� َ: َ ِ�ُ� 4ً�ْ�َא  ∪⊆⊅∩ Uٌ ِ)ن� א��

 S- ْ�5ُ4ِQْ َ�-ُ 	ِKِ ْ̀ ِ َوאْ
َ�ْ�ِم א وْ Wَن ِ�א�� Sَوَرُ��ْ 7َن 4َْ� �َ د َ 
Jُ َوَ
ْ� َכא�6ُْ د� א��َW 
 َ�W7 َ5�َْ; 7َء1ُْ� ;َْو !ِHَ َ�א6َُ#ْ� ;َْوKْ(ِ َء1ُْ� ;َْو ْ� �ْ�ِ jَ�ََכ َכYِ
ِ�ِ#ُ� �Iُ�ُْ  َ	َ ُ#ْ� ;ُوَ
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 ْ- ِaْوْ א	ْي ٍح 4ِّ َ�אَن َو;َ-�1ُ�َْ� ِ�ُ	ِ��5$َאٍت َ ْ �ْ#ُIُKِ�ُْ-َو Jُ5ْ  4ِْ� َ ْ,ِ�َ#א אْ[#َ6َْאُر
 ْ-�ِ
ُ 5ْHَُ#ْ� َوَرKَ ْ��ِ �َ ْ�nُאِ َ̀ َ#א َرnَِ� א�� َ; ِ ِ)ن�  א Jُ5ْHَ ;ُوَ
Yَِכ Uْ�ُِب א��

ِ 1ُُ� אْ
ُ�ْ<Uْ�ِ  ْ�,ُIَِب   ∪⊅⊅∩ نَ א��

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Sesungguhnya Allah (q) telah mendengar perkataan seorang wanita 

yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan 

mengadukan(nya) kepada Allah (q). Allah (q) mendengar pembicaraan 

kalian berdua. Sesungguhnya Allah (q) Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. (2) Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kalian, 

(padahal) isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka 

hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka benar-

benar mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan 

sesungguhnya Allah (q) Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (3) Orang-

orang yang telah menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak 

menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (wajib atas mereka 

untuk) memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami isteri 

tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah 

(q) Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (4) Barangsiapa yang 

tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka (wajib baginya) berpuasa dua 

bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Lalu barangsiapa yang 

tidak mampu, maka (wajiblah baginya) memberi makan enam puluh orang 

miskin. Demikianlah agar kalian beriman kepada Allah (q) dan Rasul-Nya. 

Itulah hukum-hukum Allah (q), dan bagi orang yang kafir (ada) siksaan 

yang pedih. (5) Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah (q) dan 

Rasul-Nya, pasti akan mendapatkan kehinaan sebagaimana telah dihinakan 

(pula) orang-orang sebelum mereka. Sesungguhnya Kami telah 

menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang kafir (ada) siksaan 

yang menghinakan. (6) Pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh 

Allah (q), lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka 

kerjakan. Allah (q) menghitung (amal perbuatan) mereka, (meskipun) 

mereka telah melupakannya. Dan Allah (q) Maha Menyaksikan segala 
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sesuatu. (7) Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya 

Allah (q) mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? 

Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah 

yang keempatnya. Tidaklah ada (pembicaraan rahasia antara) lima orang, 

melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tidak (pula) pembicaraan (dengan 

jumlah) yang kurang dari itu atau yang lebih banyak (dari itu), melainkan 

Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia 

akan memberitahukan kepada mereka pada Hari Kiamat apa yang telah 

mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah (q) Maha mengetahui segala 

sesuatu. (8) Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang telah 

dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali 

(mengerjakan) larangan tersebut dan mereka mengadakan pembicaraan 

rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. 

Apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu 

dengan salam yang bukan ditentukan oleh Allah (q) untukmu. Dan mereka 

mengatakan kepada diri mereka sendiri, “Mengapa Allah (q) tidak 

menyiksa kami disebabkan apa yang kami katakan tersebut?” Cukuplah 

bagi mereka Neraka Jahannam yang akan mereka masuki. Dan (Neraka 

Jahannam) adalah seburuk-buruk tempat kembali. (9) Wahai orang-orang 

yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah 

kalian membicarakan tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan perbuatan 

durhaka kepada Rasul. (Tetapi) bicarakanlah tentang kebaikan dan 

ketaqwaan. Dan bertaqwalah kalian kepada Allah (q) yang kepada-Nya 

kalian akan dikembalikan. (10) Sesungguhnya pembicaraan rahasia 

tersebut hanyalah dari setan agar orang-orang yang beriman bersedih, 

sedangkan pembicaraan tersebut tidaklah memberikan mudharat sedikit 

pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah (q), dan kepada Allah-lah 

hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal. (11) Wahai orang-

orang yang beriman apabila dikatakan kepada kalian, “Berlapang-

lapanglah kalian dalam majelis,” maka lapangkanlah niscaya Allah (q) 

akan memberikan kelapangan untuk kalian. Apabila dikatakan, “Berdirilah 

kalian,” maka berdirilah niscaya Allah (q) akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah (q) Maha Mengetahui apa yang 

kalian kerjakan. (12) Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian 

mengadakan pembicaraan (khusus) dengan Rasul hendaklah kalian 

mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan 

tersebut. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bersih bagi kalian. Jika 

kalian tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan), maka sesungguhnya 

Allah (q) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (13) Apakah kalian 

takut (menjadi miskin) karena kalian memberikan sedekah? Jika kalian 

tidak melakukan(nya) dan Allah (q) telah memberikan taubat kepada 
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kalian, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada 

Allah (q) dan Rasul-Nya. Dan Allah (q) Maha Mengetahui apa yang 

kalian kerjakan. (14) Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang 

yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah (q) sebagai teman? 

Orang-orang tersebut bukanlah dari golongan kalian dan bukan (pula) dari 

golongan mereka. Mereka bersumpah (untuk menguatkan) kedustaan 

(mereka), sedangkan mereka mengetahui(nya). (15) Allah (q) telah 

menyediakan bagi mereka siksaan yang sangat keras, sesungguhnya sangat 

buruklah apa yang telah mereka lakukan. (16) Mereka menjadikan sumpah-

sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari 

jalan Allah (q). Maka mereka akan mendapatkan siksaan yang 

menghinakan. (17) Harta dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun 

(untuk menolong) mereka dari (siksaan) Allah (q). Mereka itulah penghuni 

Neraka dan mereka kekal di dalamnya. (18) ”(Ingatlah pada) hari (ketika) 

mereka semua dibangkitkan oleh Allah (q), lalu mereka bersumpah 

kepada-Nya sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian, dan mereka 

menyangka bahwa mereka akan mendapatkan suatu (manfaat). Ketahuilah 

bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta. (19) Setan 

telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa untuk mengingat 

Allah (q). Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya 

golongan setan itulah golongan yang merugi. (20) Sesungguhnya orang-

orang yang menentang Allah (q) dan Rasul-Nya, mereka (termasuk) orang-

orang yang sangat hina. (21) Allah (q) telah menetapkan (bahwa), 

“Sungguh Aku dan para Rasul-Ku pasti akan menang.” Sesungguhnya 

Allah (q) Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (22) Engkau tidak akan 

mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah (q) dan Hari Akhir, 

mereka saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah 

(q) dan Rasul-Nya, meskipun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak 

mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga-

keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah (Allah q) 

tanamkan keimanan dalam hati mereka dan (Allah q) telah menguatkan 

mereka dengan pertolongan dari-Nya. (Allah q) akan memasukkan mereka 

ke dalam Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka 

kekal di dalamnya. Allah (q) ridha kepada mereka dan mereka pun ridha 

kepada-Nya. Mereka itulah golongan Allah (q). Ketahuilah bahwa 

sesungguhnya golongan Allah (q) adalah golongan yang akan 

beruntung.”
1
 

 

 

 

                                                 
1
 QS. Al-Mujadilah : 1 - 22. 
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Ayat-ayat awal dari Surat Al-Mujadilah diturunkan berkenaan dengan 

pengaduan Khaulah binti Tsa’labah i kepada Rasulullah a tentang 

suaminya yang telah menzhiharnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 

‘Aisyah i, ia berkata; 

 

 َ  َE َכَ אر  �

َ �ْ Kَ  مَ َ̂ כَ  �ُ �َ ْ� َ[َ  ْ� 6ِّ )ِ . ءٍ ْ� �F  Lَ כُ  A ُJُ �ْ َ�  �َ ِ� وَ  ْي 0ِ א َD  ِ� ْ5 Tِ 
 َB ْA َI َE َD َو ، َ- ْk َ>'  َH َI ��  َ� ْA eُ ُJ َא )ِ #َ $َ وْ زَ  ْ� כِ �َ !ْ  َ  َ� 1ِ ، و َ
' gَ �I  א��ِ  لِ �ْ �ُ ' رَ 

 ُ 
َ  ُت 	ْ Xَ 6َ وَ . ْ� א�ِ Fَ  Lَ َE כَ ;َ  ،א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ -َ : لُ �ْ >ُ  َ  َ� 1ِ ، وَ �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  א�� ُJ 
 َ� ْP ِ5 �ْ . َ� �� ِ( ' َא כَ ذ ِE َ	 א6ْ ، وَ ْ� 5ِّ ِ�  ْت َ< َP َ�  َو َ

�I אَ . ْ� 5ِّ 4ِ  	َ אr ، َ1َ ْي �ِ  ُ# ��  ِ( ِ6ّ �ْ 
 َ; Lْ ُכ ْ�  ِ( َ
ْ̀  ءِ َ:  ْ- Fُ  ِ� َ# ُQ	E ِْ $ِ  َل Tْ  َ� �� َ6 ' َU �َ 	ِ א �َ �َ �َ . َכ �ْ   �َ �ِ َ�  �ْ �َ : אِت -َ א

 ُ  .' א��ِ 
َ )ِ  ْ� כِ �َ !ْ  َ א وَ #َ $ِ وْ زَ  ْ� �ِ  َכ 
ُ אدِ �َ  ُ  ْ� �ِ א
�  َل �ْ �َ  א��

 

”Maha Suci (Allah) Yang Pendengaran-Nya meliputi segala sesuatu. 

Sungguh aku mendengar perkataan Khaulah binti Tsa’labah i, dan 

sebagian (perkataan)nya aku tidak mendengarnya. Ia mengadukan tentang 

suaminya kepada Rasulullah a. Ia berkata, ”Wahai Rasulullah, ia telah 

menikmati masa mudaku, aku telah berikan kepadanya (keturunan melalui) 

perutku, hingga (ketika) usiaku telah senja dan aku tidak dapat lagi 

melahirkan keturunan ia menzhiharku. Ya Allah, sesungguhnya aku 

mengadukan (permasalahanku ini) kepada-Mu. Maka tidak lama kemudian 

Jibril j turun dengan membawa ayat-ayat, ”Sesungguhnya Allah (q) 

telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu 

tentang suaminya, dan mengadukan(nya) kepada Allah (q).”
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 HR. Nasa’i Juz 6 : 3460, Hakim Juz 2 : 3791, dan Ibnu Majah : 2063, lafazh ini keduanya. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 6 : 1678. 
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TAFSIR SURAT AL-MUJADILAH 
 

 

 �ْ�ِ�
ُ َ�ْ�َل א 
' א��ِ  َزْوِ$َ#א َوَ ْ!َ�ِכْ�  ُ َ�אِدُ
َכ ِ�ْ�  َ�ْ� َ�ِ�َ� א��َ(ِ  

 ْ��ِ�َ َ ُ َ-ْ�َ�ُ� َ َ,אُوَرُכَ�א ِ)ن� א��  ∪⊆∩ 	ٌ ٌ� َ�ِ.�ْ َوא��

”Sesungguhnya Allah (q) telah mendengar perkataan seorang 

wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya 

 dan mengadukan(nya) kepada Allah (q). 

Allah (q) mendengar pembicaraan kalian berdua.  

Sesungguhnya Allah (q) Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Allah q telah mendengar perkataan 

Khaulah binti Tsa’labah i yang mengajukan gugatan kepadamu, wahai 

Rasulullah a tentang suaminya Aus bin Ash-Shamit y, dan ia telah 

mengadukan permasalahannya tersebut kepada Allah q.
3
 Allah q 

mendengar pembicaraan kalian berdua. Sesungguhnya Allah q Maha 

Mendengar setiap perkataan
4
 lagi Maha Melihat segala sesuatu.

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Tafsirul Jalalain, 542. 

4
 Taisirul Karimir Rahman, 1004. 

5
 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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 ْ-0ِ�
َ#א ُُ#�ْ א ��1ُ ;�4ُ 8ِِ#ْ� �4 7َ� ْ� 6ِّ َن 5ْ4ُِכْ� 4ِّ َ� ُ-2َא1ُِ	وْ א   َ#אِ ِ#ْ� ِ)ْن ;�4ُ
 �9
  ًرאَ� אْ
َ>ْ�ِل َوُزوْ َن 5ْ4َُכً	א 4ِّ ُ
�ْ َوَ
6َ�ُْ#ْ� َوِ)#ُ�6ْ� َ
َ�ُ>�ْ  8ِْ� ِ):� א

 ْ�>ُ?َ @�>ُAَ
َ َ  ∪⊅∩ رٌ َوِ)ن� א��

”Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kalian, 

(padahal) isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka 

hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka benar-

benar mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. 

Dan sesungguhnya Allah (q) Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang menzhihar isterinya di antara 

kalian, padahal isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka 

hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka benar-

benar mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan 

sesungguhnya Allah q Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun kepada orang 

yang telah melakukan zhihar,
6
 jika mereka telah membayar kaffarahnya.

7
 

 

Zhihar adalah suami menyamakan isterinya atau sebagian anggota 

tubuh isterinya dengan wanita yang haram untuk dinikahinya selama-

lamanya.
8
 Seperti ucapan suami kepada isterinya, ”Engkau bagiku adalah 

seperti punggung ibuku” [ �ْ  ��IَHَ Tِ6َْ;].9 Dahulu pada masa َכ#ْ2َِ	 ;4ُِّ

jahiliyah zhihar dianggap sebagai talak. Allah q memberikan keringanan 

kepada umat ini dengan tidak menjadikan zhihar sebagai talak, namun 

pelakunya dikenai kaffarah. Dan orang yang pertama kali melakukan zhihar 

di masa Islam adalah Aus bin Ash-Shamit,
10

 saudara dari Ubadah bin Ash-

Shamit p.
11

 Ayat ini menunjukkan bahwa hukum zhihar adalah haram, 

karena Allah q menyebutnya sebagai perkataan yang munkar dan dusta.
12

 

Rasulullah a selama berumah tangga tidak pernah menzhihar isteri-

isterinya selama-lamanya.
13

 

 

                                                 
6
 Tafsirul Jalalain, 542. 

7
 Zubdatut Tafsir, 725. 

8
 Ghayatul Muntaha, 3/190. 

9
 Taisirul Karimir Rahman, 1004. 

10
 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/320. 

11
 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 17/117. 

12
 Taisirul Karimir Rahman, 1005. 

13
 Hadyu Muhammad a, 87. 
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 ْ-0ِ�
  ُ	 َرDEَ�ٍَ א َ�َ�ْ,ِ	-ْ َن ِ
َ�א َ�אُ
�ْ ُدوْ �Aُ-َ ��ُB �ْ#ِ8ِْ 7َ� َن 4ِْ� 6ِّ َ� ُ-2َא1ُِ	وْ َوא

א َذِ
ُכْ� ُ �ْ FِEْ�َ �ْ َ��َ7 ;َْن -� 4ِّ  �� ْ�ُ2Hَ ْ�Iُ�َAْ َ ِ�َ�א ُ  ∪⊃∩ 	ٌ َن �EِKَْ َن Jِ�ِ َوא��

”Orang-orang yang telah menzhihar isteri mereka, kemudian mereka 

hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (wajib atas 

mereka untuk) memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami 

isteri tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, 

dan Allah (q) Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang telah menzhihar isteri mereka, 

kemudian mereka hendak membatalkan ucapan zhihar mereka dan mereka 

ingin menggauli isteri-isteri mereka,
14

 maka wajib atas mereka untuk 

memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman
15

 sebelum kedua suami 

isteri tersebut bersetubuh.
16

 Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan 

Allah q Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan, lalu Allah q akan 

memberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatan kalian.
17

 

 

Di dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwa kaffarah zhihar hanya 

wajib ditunaikan jika ada ucapan zhihar dari suami dan suami menarik 

kembali ucapan zhihar tersebut.
18

 Sehingga seandainya seorang suami 

mentalak isteri yang telah dizhiharnya, maka suami tersebut tidak terkena 

kewajiban kaffarah.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
15

 Taisirul Karimir Rahman, 1004. 
16

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 936. 
17

 Taisirul Karimir Rahman, 1005. 
18

 Taisirul Karimir Rahman, 1005. 
19

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 17/122. 
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 �
א7َ��َ ْ� َ-ِ�ْ� َ�ِ.َ�אُم Lَْ#َ	ْ-ِ� 4َُ�َ�אFِEْ�َ �ْ4ِ �ِ�ْAَ�ِ ;َْن -� َ�َ�ْ�  ��  
 �
 �ْ�َ�َ ْ� ِ َوَرُ��ْ 5ًא َذِ
َכ ِ
�5ُ4ِQْ�ُْ َ� 4ِْ�ِכ�ْ ْ� َ-AَNْOِ�َ �ْPِ�َ�ْאُم ِ�ّ�ِ 
Jِ א ِ�א��ِ

ِ َوِ
Iَْכאِ�ِ	-ْ َوِ Iَْכ ُ�ُ�وْ    ∪⊇∩ �ٌ אٌب ;َِ
�ْ َ� 0Hََ ُد א��

“Barangsiapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), 

maka (wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya 

bercampur. Lalu barangsiapa yang tidak mampu, maka (wajiblah baginya) 

memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kalian 

beriman kepada Allah (q) dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah (q), 

dan bagi orang yang kafir (ada) siksaan yang pedih.” 

  

Maknanya adalah; barangsiapa yang tidak mendapatkan hamba 

sahaya, maka wajib baginya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum 

keduanya bersetubuh. Lalu barangsiapa yang tidak mampu, maka wajiblah 

baginya memberi makan enam puluh orang miskin dari makanan pokok 

yang ada di daerahnya
20

 hingga mereka kenyang.
21

 Demikianlah agar kalian 

beriman kepada Allah q dan Rasul-Nya dengan tidak mengulangi 

melakukan zhihar lagi.
22

 Itulah hukum-hukum Allah q tentang kaffarah 

zhihar,
23

 dan bagi orang yang kafir ada siksaan Neraka Jahannam
24

 yang 

pedih dan menyakitkan.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Taisirul Karimir Rahman, 1005. 
21

 Husnul Uswah, Muhammad Shiddiq Hasan Khan. 
22

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 17/126. 
23

 Tafsirul Baghawi, 4/342. 
24

 Zubdatut Tafsir, 725. 
25

 Tafsirul Jalalain, 542. 
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 ْ-0ِ�
وْ 7َ� ُ-,َ ِ)ن� א Sَوَرُ��ْ د َ   َ� IِEْ�َ �ْ4ِِ#�ْ ُכTَEِ א
�0ِ-ْ  א َכَ�אَ
Jُ ُכEُِ��ْ َن א��

 َ5
ْUَ6َْ; �ْ�َ-ْ  7َو	َכאِ�ِIْ
5َאٍت َوِ  ∪∋∩ �ٌ ِ#�ْ َ� 0َHَאٌب W S4َ-אٍت َ�ّ�ِ

”Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah (q) 

dan Rasul-Nya, pasti akan mendapatkan kehinaan sebagaimana telah 

dihinakan (pula) orang-orang sebelum mereka. Sesungguhnya Kami telah 

menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang kafir 

(ada) siksaan yang menghinakan.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah 

q dan Rasul-Nya serta menyelisihi perintah keduanya,
26

 pasti akan 

mendapatkan kehinaan sebagaimana telah dihinakan pula umat-umat 

sebelum mereka karena mereka menentang para Rasul mereka. 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata yang 

menunjukkan kebenaran para Rasul.
27

 Dan bagi orang-orang kafir ada 

siksaan yang menghinakan sebagai balasan dari kesombongan mereka.
28

 

 

 ْ��ِ$َ ُ Yُُ#ْ� ِ�َ�א �Iُ�ِHَْ َ-ْ�َم َ-XAَEُُْ#ُ� א�� ِEّ5َ�ُ�َ אAً ْ��ُ6ََو ُ   هُ א ;َْ�َ.אُه א��

 ْ�#ِLَ ْ�ٍءLَ ِFُّכ 'IَHَ ُ  ∪∌∩ �ٌ َوא��

”Pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah (q), 

lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. 

Allah (q) menghitung (amal perbuatan) mereka, (meskipun) mereka 

telah melupakannya. Dan Allah (q) Maha Menyaksikan segala sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; pada Hari Kiamat ketika mereka semua 

dibangkitkan oleh Allah q dari alam kubur mereka, kemudian mereka 

dikumpulkan di Mahsyar, lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang 

telah mereka kerjakan dahulu ketika di dunia; yang baik maupun yang 

buruk. Allah q mencatat dan menghitung amal perbuatan mereka dalam 

kitab catatan amal, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah q 

Maha Menyaksikan segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang terluput dari 

penglihatan dan pengetahuan-Nya.
29

 

                                                 
26

 Tafsirul Baghawi, 4/342. 
27

 Tafsirul Jalalain, 542. 
28

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/322. 
29

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 17/126. 
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َ�אَوאِت َو4َא ��
َ َ-IَAُْ� 4َא ِ�� א   نُ ِ�� אْ[َْرِض 4َא َ-ُכ�ْ  ;ََ
ْ� َ َ	 ;َن� א��
 �6 �ْ4ِ َ̀ DٍBَ ِ):� 1َُ� َرאAُ�ُِ#ْ� َوَ: Dٍ�َ�ْKَ ِ):� 1َُ� َ�אِدُ�ُ#ْ� َو َ̂ Bَ َ�ى�َْد6َ'  ْ;

 َ̀ Yُُ#ْ� ِ�َ�א �Iُ�ِHَْ  4ِْ� َذِ
َכ َو ِEّ5َُ- ��ُB 4َא َכא�6ُא �َ-َْ; �ْ#ُAَ4َ �َ1ُ �:(ِ 	َXَא;َْכ  

َ ِ�ُכLَ ِFّْ�ٍء �IِHَْ  َ-ْ�َم אْ
ِ>َ�אDِ4َ ِ)ن�   ∪∠∩ �ٌ א��

”Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah (q) 

mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidaklah 

ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang 

keempatnya. Tidaklah ada (pembicaraan rahasia antara) lima orang, 

melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tidak (pula) pembicaraan 

(dengan jumlah) yang kurang dari itu atau yang lebih banyak (dari itu), 

melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. 

Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka 

pada Hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. 

Sesungguhnya Allah (q) Maha mengetahui segala sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa 

sesungguhnya Allah q mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada 

di bumi? Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan 

Dia-lah yang keempatnya. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara lima 

orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tidak pula pembicaraan 

dengan jumlah yang kurang dari itu atau yang lebih banyak dari itu, 

melainkan ilmu-Nya bersama mereka di manapun mereka berada.
30

 

Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada Hari Kiamat apa 

yang telah mereka kerjakan, berupa kebaikan maupun keburukan dan akan 

memberikan balasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah q Maha 

mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-

Nya.
31

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Tafsirul Jalalain, 543. 
31

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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Para ulama’ telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan ma’iyah 

(kebersamaan) Allah q dalam ayat ini adalah kebersamaan ilmu Allah q.
32

 

Ma’iyah (kebersamaan) Allah q terbagi menjadi dua macam,
33

 antara lain; 

(1) Ma’iyah ‘ammah, yaitu kebersamaan Allah q dengan seluruh makhluk-

Nya yang konsekuensinya berupa sifat Al-Ilmu (mengetahui), Al-Ihathah 

(meliputi), dan Al-Ithla’ (melihat). Sehingga ma’iyah ‘ammah adalah 

pengawasan Allah q terhadap seluruh hamba-Nya.
34

 (2) Ma’iyah khashah, 

yaitu kebersamaan Allah q dengan orang-orang yang beriman dan 

bertaqwa, yang konsekuensinya berupa penjagaan, perhatian, dan 

pertolongan.
35

 Sehingga ma’iyah khashah adalah pertolongan Allah q 

kepada para kekasih-Nya.
36

 

 

 

 ْ-0ِ�

' אَ(ِ 	َ َ �ْ
ََ; ْ�#ُُ6 �َ ْ�Aُ-َ ��ُB َ�ى��5ْ
א Jُ5ْHَ َن ِ
َ�א 6ُُ#�ْ ُدوْ א Hَِ� א
 ْ��ُ �	
Bِْ� َوאْ
Aُْ�َوאِن َوTِ�َ.ِAْ4َ א ِaَْכ َ���ْ�כَ ُءوْ 7ِل َوِ)َذא $َ َوَ-5َ�َאَ$ْ�َن ِ�א  

ُ َوَ-ُ>�ْ  ُ ِ�َ�א 6َُ>�ْ ;6َُْ<ِ�ِ#ْ� 
َ  َن ِ�ْ� ُ
�ْ ِ�َ�א َ
ْ� ُ-َ,ّ�َِכ Jِ�ِ א�� �5َُא א�� ِ0ّAَُ- :َ�ْ ُل

 ْ�.ِ�َ
 ∪∇∩ 	ُ #َ6َ�ْIَ.ْ-َ �ُ�5#َ$َ �ْ#ُEُ�ْ�َא cَYْEِ�َ אْ

”Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang telah dilarang 

mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali 

(mengerjakan) larangan tersebut dan mereka mengadakan pembicaraan 

rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. 

Apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu 

dengan salam yang bukan ditentukan oleh Allah (q) untukmu. 

Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, “Mengapa Allah (q) 

tidak menyiksa kami disebabkan apa yang kami katakan tersebut?” 

Cukuplah bagi mereka Neraka Jahannam yang akan mereka masuki. 

Dan (Neraka Jahannam) adalah seburuk-buruk tempat kembali.” 

 

 

 

                                                 
32

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/322. 
33

 Dhau’ul Munir, 10. 
34

 ‘Uddatush Shabirin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 
35

 Syarhul ‘Aqidah Al-Wasithiyah, Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthani. 
36

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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Maknanya adalah; apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang 

yahudi dan orang-orang munafik yang telah dilarang mengadakan 

pembicaraan rahasia,
37

 kemudian mereka kembali mengerjakan larangan 

tersebut dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, 

permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, yang akan menimbulkan 

kecurigaan di hati orang-orang yang beriman. Apabila mereka datang 

kepadamu wahai Rasulullah a, mereka mengucapkan salam kepadamu 

dengan salam yang bukan ditentukan oleh Allah q untukmu, yaitu ucapan, 

“As-Samu ‘alaika” (kematian atasmu). Dan mereka mengatakan kepada diri 

mereka sendiri, “Jika ia adalah seorang Nabi, mengapa Allah q tidak 

menyiksa kami disebabkan apa yang kami katakan tersebut?” Cukuplah bagi 

mereka siksaan Neraka Jahannam yang akan mereka masuki. Dan Neraka 

Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali.
38

 

 

Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yahudi di Madinah yang 

mendoakan kematian bagi Nabi a. Diriwayatkan dari ‘Aisyah i, ia 

berkata; 

 

 َ; َ  �5
ُ E �َ  gَ �Iِ ' א  َכ �ْ H َIَ  אمُ 
�� אَ : א�ْ א
ُ >َ �َ  دِ �ْ #ُ �َ א
ْ  �َ 4ِ  אٌس �I َ�  َ6 َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 אمُ א
�0 وَ  אمُ א
��  �ُ כُ �ْ H َIَ وَ  D : َ� ُ< ْI Tُُ !َ אTْ  َH ِ8 א
َ �َ  �ْ כُ �ْ H َIَ وَ  אَل >َ �َ  �ِ אِ� >َ א א
ْ �َ א ;َ -َ 
ُ gَ �I  א��ِ  لُ �ْ �ُ رَ  אَل >َ �َ   Dٌ !َ א�ِ �َ  ْ� 6ِ �ْ כُ   َ َ:  Dُ !َ א8ِ א �I َ� : َ- َH َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 َ� َ
: אَل �َ  َכ �ْ H َIَ  אمُ 
�� א אَ �ْ אُ
 א �َ A Tَ  َ4ْ �ِ א َ� �4 ;َ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ -َ  Tْ : َ� ُ< ْI Tُ א
 َ; َ
 ْ� cَ  َ� ْ�  َُت دْ دَ ر  َH َI ْ� ِ# ُ�  �
 �F $َ وَ  H �Uَ  א��َ  ن� ;َ  אَل �َ  �ْ כُ �ْ H َIَ وَ  I Tُْ �א �ُ א
ُ �َ  ْي 0ِ א

 :َ -ُ  ِ, Sj  ْ

َ S, tَ  َ� َ5 َU <َ  א
�� َ: وَ  tَ ,ْ <ُ א Tْ  َ1 ِ0 ِه  َ̀  כَ �ْ �� �َ  כَ وْ uُ 7א $َ ذَ )ِ وَ  Dُ -َ א
 ِ� َ� َ
 .غَ 	َ ' �َ �� �َ  א��ِ  Jِ �ِ  َכ �ِّ ,َ -َ  �ْ א 

 

“Beberapa orang yahudi mendatangi Nabi a dan berkata, “Kematian 

atasmu, wahai Abul Qasim.” Maka Nabi a menjawab, “Dan juga atas 

kalian.” Aisyah i berkata, “Dan kematian serta laknat atas kalian.” Lalu 

Rasulullah a bersabda, “Wahai ‘Aisyah, janganlah engkau menjadi orang 

yang keji.” ‘Aisyah i berkata, “Wahai Rasulullah, bukankah engkau 

                                                 
37

 Tafsirul Baghawi, 4/342. 
38

 Zubdatut Tafsir, 726. 



  

16

mendengar apa yang telah mereka ucapkan, “Kematian atasmu.” Rasulullah 

a bersabda, “Bukankah aku telah mengembalikan kepada mereka apa yang 

telah mereka katakan? Aku telah mengatakan, “Dan juga atas kalian” 

Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya Allah r tidak menyukai perbuatan 

keji dan tidak (pula) menyukai perkataan keji.” Maka turunlah ayat, 

“Apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu 

dengan salam yang bukan ditentukan oleh Allah (q) untukmu,” hingga 

selesai (ayat tersebut).”
39

 

 

 

 َ-7  ْ-0ِ�
Bِْ� َوאْ
Aُْ�َوאِن ِ)َذא  َ  S-َ; ْ�5ُ4َW �َWَ#א א ِaْ5َ�َאَ$ْ�א ِ�א َ َ̂ 5َאَ$ْ�ُ�ْ� َ�
 ْ��ُ �	
َ א
�0ِْي َوTِ�َ.ِAْ4َ א   ِل َوَ 5َאَ$ْ�א ِ�אْ
Eِّ	ِ َوא
��ْ>َ�ى َوא �ُ>�א א��

 ∪∩ نَ ِ)َ
Jِ�ْ ُ ْ,َ!ُ	وْ 

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan 

pembicaraan rahasia, janganlah kalian membicarakan tentang 

perbuatan dosa, permusuhan, dan perbuatan durhaka kepada Rasul. 

(Tetapi) bicarakanlah tentang kebaikan dan ketaqwaan. Dan bertaqwalah 

kepada Allah (q) yang kepada-Nya kalian akan dikembalikan.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian 

mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian membicarakan tentang 

perbuatan dosa, permusuhan, dan perbuatan durhaka kepada Rasul 

sebagaimana orang-orang yahudi dan orang-orang munafik. Tetapi 

bicarakanlah tentang kebaikan, ketaatan, dan ketaqwaan. Dan bertaqwalah 

kalian kepada Allah q yang kepada-Nya kalian akan dikembalikan untuk 

diberikan balasan dari amalan-amalan kalian.
40

 

 

Setiap ayat yang diawali dengan kalimat, ”Wahai orang-orang yang 

beriman,” menunjukkan akan adanya kebaikan yang diperintahkan atau 

keburukan yang dilarang. Hal ini sebagaimana perkataan ‘Abdullah bin 

Mas’ud y;
41

 

                                                 
39

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya, Bukhari Juz 5 : 5683 dan Muslim Juz 4 : 2165. 
40

 Zubdatut Tafsir, 726. 
41

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 32 H di Madinah. 
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ُ  A Tَْ �ِ א َ� ذَ )ِ   	ٌ �ْ O �6 ُJ  َKِ �َ  َכ Aَ �ْ א َ� #َ Hَ رْ hَ �َ } א�ْ 4W 5َُ  �َ -ْ 0ِ א א
� #َ -S ;َ  7-َ {: لُ �ْ >ُ -َ  א��
 -ُ ْh َ4 ُ	  ِ� ِJ  َ; ْو  Lَ @	  ُ- ْ5 َ# َH ' ْ5 ُJ. 

 

“Jika engkau mendengar Allah q berfirman, “Wahai orang-orang yang 

beriman,” maka pasanglah pendengaranmu, karena sesunggunhnya (setelah 

kalimat tersebut terdapat) kebaikan yang (engkau) diperintahkan dengannya 

atau (terdapat) keburukan yang (engkau) dilarang darinya.”
42

 

 

Di dalam ayat ini terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman 

agar tidak mengadakan pembicaraan rahasia tentang perbuatan dosa, seperti; 

menghibah, permusuhan, dan kedurhakaan kepada Rasulullah a.
43

 

 

 

 ْ-0ِ�
Pَ�ْאِن ِ
َ�ْ,Uَُن א �!
Yً�ْLَ �ْ1ِא7א َوَ
�5ُ4َW �َ eَ�ِ cَ�ْْ ِ)�6َ�א א
�5ْ�َ�ى 4َِ� א   ّرِ

 ْ�5ُ4ِQْ�ُ
ِ Iْ�ََ�َ�َ�כ�Fِ אْ ِ َوIَHَ' א��  ∪⊂⊆∩ نَ ِ):� Oِ�ِْذِن א��

”Sesungguhnya pembicaraan rahasia tersebut hanyalah dari setan, agar 

orang-orang yang beriman bersedih, sedangkan pembicaraan tersebut 

tidaklah memberikan mudharat sedikit pun kepada mereka 

kecuali dengan izin Allah (q), dan kepada Allah-lah 

hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya pembicaraan rahasia yang 

mengandung dosa dan permusuhan hanyalah dari setan agar orang-orang 

yang beriman bersedih, sedangkan pembicaraan tersebut tidaklah 

memberikan mudharat sedikit pun kepada orang-orang yang beriman 

kecuali dengan izin Allah q, dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang 

yang beriman bertawakkal dalam semua urusan mereka.
44

 

 

Tidak diperbolehkan mengadakan pembicaraan rahasia tanpa 

melibatkan teman yang ikut duduk bersama, karena itu akan membuatnya 

bersedih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
42

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1/148. 
43

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
44

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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  .U 6ُ ُJِ ,ْ -ُ  َכ 
ِ ذَ  ن� Oِ א �َ �َ #ِ Eِ א�ِ gَ  نَ وْ دُ  אنِ 5َ ' אBْ א$َ B َ̂ َB ًD  َ� َ̂ َ-  َ� َ5َ  �ْ �ُ 5ْ א כُ ذَ )ِ 
 

“Apabila kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang melakukan 

pembicaraan rahasia tanpa menyertakan temannya (yang ketiga). Karena 

yang demikian itu akan (membuat teman)nya bersedih.”
45

 

 

Penyebutan tiga orang pada hadits di atas bukanlah merupakan 

batasan, namun jumlah tersebut merupakan angka minimal untuk dapat 

melakukan pembicaraan rahasia dengan melibatkan orang lain yang ikut 

duduk bersama mereka.
46

 

 

 َ-7  ْ-0ِ�
ُ,�ْ ِ)َذא ِ��ْ  S-َ; ْ�5ُ4َW �َWَ#א א 
ُכْ� َ َ<��َ Fَ ْ�,ُ�َ�َْ�א cِ
א א ِ�� אْ
َ�َ�אِ

ُכْ� َوِ)َذא ِ��ْ َ ُ ُ א
�0ِ-ْ א َ�אUُ!ُ6ْوْ Fَ אUُ!ُ6ْوْ َ-ْ<fِ�َ א�� א 5ْ4ُِכْ� َ� �5ُ4َWْ א َ-ْ	َ�ِ� א��

 ْ-0ِ�
ُ َ� ;ُوْ َوא  ∪⊆⊆∩ 	ٌ َن �EِKَْ ِ�َ�א َ �Iُ�َAْْ ُ �א אْ
IْAَِ� َدَرَ$אٍت َوא��

”Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepada kalian, 

“Berlapang-lapanglah kalian dalam majelis,” maka lapangkanlah 

niscaya Allah (q) akan memberikan kelapangan untuk kalian. 

Apabila dikatakan, “Berdirilah kalian,” maka berdirilah niscaya 

Allah (q) akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah (q) Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan 

kepada kalian, “Berlapang-lapanglah kalian dalam berbagai majelis 

kebaikan,” maka lapangkanlah niscaya Allah q akan memberikan 

kelapangan untuk kalian di Surga. Apabila dikatakan kepada kalian, 

“Berdirilah kalian untuk suatu keperluan yang mengandung kebaikan bagi 

kalian,”
47

 maka berdirilah niscaya Allah q akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat dengan diberikan kemuliaan di dunia dan 

pahala di akhirat. Dan Allah q Maha Mengetahui apa yang kalian 

kerjakan.
48

 

                                                 
45

 HR. Bukhari Juz 5 : 5932 dan Muslim Juz 4 : 2184, lafazh ini miliknya. 
46

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 17/129. 
47
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48

 Zubdatut Tafsir, 727. 
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Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim memerintahkan orang lain 

untuk berdiri dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat tersebut. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar p, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 :َ -ُ  ِ< ْ� ُ�  �	
א �ْ ,ُ �� <َ  َ  �ْ כِ 
َ وَ   ِI cُ  ِ� ْ� ِJ�B ��  َ- ُْ  هِ �ِ Fَ  ِ4 ْ�  َ4 ْ< َA $ُ א
	�  Fُ $ُ א
 .א�ْ Aُ �� �َ  َ وَ 

 

“Janganlah seseorang (memerintahkan) orang lain untuk berdiri dari 

tempat duduknya, kemudian ia duduk di (tempat) tersebut. Tetapi 

lapangkanlah dan luaskanlah (tempat duduk) kalian.”
49

 

 

Majelis yang di dalamnya tidak ada bacaan shalawat untuk Nabi a, 

maka majelis tersebut merupakan majelis kebatilan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 


َ وَ  Jِ �ْ �ِ  وא א��َ 	ُ כُ 0ْ -َ  �ْ א 
َ ً� Iِ �ْ 4َ  مٌ �ْ �َ  I cََ א $َ 4َ  ْ�  ُ- .َ SI ْ� َH א َI َ6 ' ِE ِّ� ِ# ْ�  ِ( �: 

َ  	َ <َ ?َ  אءَ Lَ  نْ )ِ وَ  �ْ #ُ ُ� H َ0َ  אءَ Lَ  نْ Oِ �َ  ةٌ 	َ  ِ  �ْ #ِ �ْ H َIَ  אنَ כَ  ُ# ْ� 

 

”Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis yang tidak disebut Nama 

Allah q di dalamnya dan tidak  ada shalawat kepada Nabi mereka, kecuali 

mereka akan terjatuh pada kebatilan. Jika Allah q berkehendak maka Dia 

akan mengadzab mereka, dan jika Dia berkehendak maka akan 

mengampuni mereka.”
50

 

 

Barangsiapa yang mengumpulkan antara iman dan ilmu, niscaya Allah 

q akan mengangkat derajatnya.
51

 Diriwayatkan dari ‘Amir bin Watsilah 

5; 

 

                                                 
49

 HR. Ahmad, Bukhari Juz 5 : 5915, dan Muslim Juz 4 : 2177, lafazh ini miliknya. Hadits 
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َ  ِث אرِ ,َ א
ْ  �ِ H ْEَ  �َ �ْ  �َ א�ِ 6َ  ن� ;َ  ِ< �َ  ُH َ� َ	  ِ� َA �ْ َ> َאنَ כَ وَ  אن  ُH َ� ُ	  َ- �ْ َ� ْA ِ� ُI ُJ  َH َI '
 �ُ �ْ  �ِ 4َ وَ  אَل �َ  ىUَ �ْ ;َ  �ُ �ْ  אَل >َ �َ  ّيِ אدِ �َ א
ْ  A َ� ْI Tَ  َH َI َ; ' ْ1 ِFْ �َ אْ�  �ِ 4َ  אَل >َ �َ  Dَ כ� 4َ 
 َ; ْ� َU4َ  אَل �َ  ى ْ� َ
 ِ4 ' ْ�  َ4 َ� ِ
 Jُ �6 )ِ  אَل ' �َ 
َ �ْ k َI ْ> Tَ  َH َI ْ� ِ# ْ�  َ4ْ �َ אْ� �َ  אَل א �َ 5َ �ْ א
 ن� א )ِ   َ; �4	H َ� ُُ  אَل �َ  zِ א8ِ 	َ <َ א
ْ �ِ  �ٌ א
ِ J  َHُ �6 )ِ وَ  �F $َ وَ  H �Uَ  א��ِ  אِب �َ כِ 
ِ  ءٌ ْي אرِ �َ 
 َ6 ِE �� ُכ ْ�  gَ �I ُ א א4ً �َ �ْ ;َ  אِب �َ כِ א א
ْ 0َ #َ �ِ  �ُ �َ 	ْ -َ  א��َ  ن� )ِ  אَل �َ  �ْ �َ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
  .�َ -ْ 	ِ eَ ُ�  ِ� ِJ  َKW -َ وَ 

 

“Bahwa Nafi bin ‘Abdul Harits 5 bertemu dengan ‘Umar y di ‘Ashfan, 

dan sebelumnya ‘Umar y telah mengangkatnya (sebagai gubernur) di 

Makkah. ‘Umar y bertanya, “Siapakah yang engkau tunjuk sebagai 

pemimpin (penggantimu) bagi penduduk lembah (Makkah)?” Nafi’ 5 

menjawab, “Ibnu Abza.” Umar y bertanya, “Siapakah Ibnu Abza itu?” 

Nafi’ 5 menjawab, “Ia adalah maula (mantan hamba sahaya) kami.” 

‘Umar y berkata, “Engkau (mengangkat pemimpin sebagai) penggantimu 

bagi mereka (dari) seorang mantan hamba sahaya?” Nafi’ 5 berkata, 

“Sesungguhnya ia adalah ahli qira’at Kitabullah r dan ia adalah orang 

yang ahli dalam ilmu faraidh (warisan).” ‘Umar y lalu berkata, 

“Sesungguhnya Nabi kalian pernah bersabda, “Sesungguhnya Allah q akan 

mengangkat (derajat) suatu kaum dengan kitab (Al-Qur’an) ini dan akan 

merendahkan kaum yang lainnya.”
52

 

 

Kemuliaan ilmu yang Allah q berikan kepada seorang muslim sesuai 

dengan kedekatannya dengan majelis ilmu. Diriwayatkan dari Abu Waqid 

Al-Laitsi y; 

 

ُ ' gَ �I  א��ِ  َل �ْ �ُ رَ  ن� ;َ   �ِ �ِ ْ� �َ � א
ْ �ِ  cٌ א
ِ $َ  �َ א �I َ�  َ� ْ� َ5 َ� ُ1 َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  א��
ُ gَ �I  א��ِ  لِ �ْ �ُ ' رَ 
َ )ِ  אنِ 5َ א  َ� َh ْ� َE Fَ  ْB	E Fَ  َB َ̂ َB ُD  َ6 َ> ٍَ �ْ ;َ  ذْ )ِ  A ُJَ 4َ  אُس א
�5 وَ   ' א��
 َH َI ْ� ِJ  َو �َ �I َ�  َ1َ ذَ و jَ  َאَل �َ  �ٌ א�ِ و  َ� َ� َ� َ> َH א َI َא��ِ  لِ �ْ �ُ ' ر  gَ �Iא ' ُ ��  َH َI ْ� ِJ 

                                                 
52

 HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 817, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 218. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 1 : 179. 
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ْ̀ �4 ;َ א وَ #َ �ْ  َI ِ� c�I َ< ِD  َ� ََ ,َ � א
ْ �ِ  Dٌ $َ 	ْ ى �ُ ;َ 	َ א �َ �َ 1ُ �ُ �َ א ;َ �I َ�  َ� َh �4 َ� وَ   	ُ Kَ א א
 َ� َ� َI َK c ْI َ> ُ# ْ�  َ�4 ;َ و �X
ُ gَ �I  א��ِ  لُ �ْ �ُ رَ  غَ 	َ א �َ �� Iَ א �َ Eً א1ِ ذَ  	َ �َ دْ hَ �َ  ُ} א
ِ א א  ' א��
 َH َI ْ� ِJ  َو �َ �I َ�  َ� אَل  َ; :َ ُ;  ْK ِE ُ	 ُכ ْ�  َH ِ�  �5

َ )ِ  ْي وِ hَ �َ  �ْ 1ُ �ُ �َ א ;َ B ِD  َ; �4َ َ̂ א
�X  	ِ <َ א '

ُ  אهُ 7وَ �َ  א��ِ  ْ̀ �4 ;َ وَ  א�� ُ �َ ,ْ �َ אْ� א �َ �َ ,ْ �َ אْ� �َ  	ُ Kَ א א ْ̀ �4 ;َ وَ  Jُ 5ْ 4ِ  א א��  َض 	َ   َ� َh ْH	K َُ א א
 َ� َh ْH َ	 َض  ُ  .H ْ5 ُJَ  א��

 

“Ketika Rasulullah a sedang duduk dalam masjid bersama para Sahabat, 

tiba-tiba datanglah tiga orang. Dua orang (dari mereka) mendatangi 

Rasulullah a, dan yang satu orang pergi. Dua orang tersebut (masuk) ke 

(dalam majelis) Rasulullah a. Adapun salah seorang dari keduanya (ketika) 

ia melihat celah di majelis itu, maka ia pun duduk di tempat yang kosong 

tersebut, sedangkan orang yang kedua duduk di belakang mereka. 

Sedangkan orang yang ketiga langsung pergi. Setelah Rasulullah a selesai 

(dari majelisnya), beliau bersabda, “Maukah kalian aku beritahukan tentang 

tiga orang (tadi)? Adapun seorang dari mereka, ia datang menemui Allah 

q (dengan hadir di majelis ilmu), maka Allah q datang menemuinya. 

Orang yang kedua ia malu (dari majelis ilmu), maka Allah q malu 

terhadapnya. Dan orang yang terakhir ia berpaling (dari majelis ilmu), 

maka Allah q pun berpaling darinya.”
53
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 َ-7  ْ-0ِ�
ُ��ْ  S-َ; ْ�5ُ4َW �َWَ#א א �	
�4ُْ ِ)َذא 6َאَ$ْ�ُ�ُ� א א َ�ْ�َ� َ-َ�ْي 6َْ�َ�אُכْ� َل َ�َ>ّ�ِ

 �
 	ٌ�ْKَ َכ
َ َ?ُ<�ْ ْ� َ ِ�ُ�وْ ُכْ� َو;ُ#َNَْ	 Oِ�َْن 
� Dً�َ�َgَ َذِ   ∪⊅⊆∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� א Oِ�َن� א��

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan 

pembicaraan (khusus) dengan Rasul hendaklah kalian mengeluarkan 

sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan tersebut. 

Yang demikian itu lebih baik dan lebih bersih bagi kalian. 

Jika kalian tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan), 

maka sesungguhnya Allah (q) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian 

ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kalian 

mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan tersebut. 

Yang demikian itu lebih baik karena berpahala dan lebih membersihkan 

bagi hati kalian dari dosa. Jika kalian tidak memperoleh sesuatu untuk 

disedekahkan, maka sesungguhnya Allah q Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang beriman.
54

 

 

Allah q memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk 

bersedekah ketika mereka ingin berbicara secara khusus dengan Rasulullah 

a sebagai tuntunan adab bagi mereka, untuk memuliakan Rasulullah a,
55

 

dan untuk meringankan Rasulullah a.
56

 Hukum di dalam ayat ini hanya 

berlaku sepuluh malam saja,
57

 lalu dimansukh (dihapus) dengan ayat 

setelahnya.
58

 Dan tidak ada seorang sahabat pun yang sempat mengamalkan 

ayat ini, kecuali ‘Ali bin Abi Thalib y. Ia menyedekahkan satu dinar 

sebelum bertanya kepada Rasulullah a tentang sepuluh permasalahan.
59

 

‘Ali bin Abi Thalib y mengatakan;
60

 

 


ْ� َ-Fْ�َAْ ِ�َ#א ;ََ�ٌ� IِEْ�َْ� َوَ: َ-Fَ�َAْ ِ�َ#א ;ََ�ٌ� Aْ�َِ�ْي َ ِ Dٌ-َW ِ�ْ� ِכَ�אِب א��
 .َوDُ-َW �َ1ِ אْ
5َ�ُאَ$אةِ 
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“Di dalam Kitabullah (terdapat) suatu ayat yang tidak pernah diamalkan 

oleh seorang pun sebelumku dan tidak pernah (pula) diamalkan oleh seorang 

pun setelahku, yaitu ayat Munajah (yang memerintahkan bersedekah 

sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah a).”
61

 

 

Dengan berkesempatan mengamalkan ayat ini, maka ini menjadi suatu 

keutamaan tersendiri bagi ‘Ali bin Abi Thalib y. Berkata Ibnu ‘Umar p;
62

 

 

 َ

ِ  Tْ א6َ כَ  �ْ >َ  َA ِI �ٍ  َر nِ �َ  ُ  Tْ א6َ כَ  �� #ُ 5ْ 4ِ  �ةٌ א�ِ وَ  ْ� 
ِ  Tْ א6َ כَ  �ْ 
َ  H ْ5 ُJ  َB َ̂ َB ٌDَ  א��
 َ; َ� Sj  ِ( َ
 ��  ِ4 ْ�  ُ� ْ� ٍ	  �5
، 	َ K ْ� َEَ  مَ �ْ -َ  Dَ א-َ א
	�  هُ אH َP ُuْ )ِ ، وَ Dَ �َ אJ  َ� ِNُ �ُ -ْ وِ A ِ� : َ  ْUَ א
  .ى�َ �ْ א
W ُD  �5-َ وَ 

 

“Sungguh ‘Ali y memiliki tiga (keutamaan), yang jika seandainya aku 

memiliki salah satunya saja, (maka) hal itu lebih aku sukai daripada 

(mendapatkan) unta merah. (Tiga keutamaan tersebut adalah); ia dinikahkan 

(dengan) Fatimah i, diberikan kepadanya panji (perang) pada hari 

Khaibar, dan (ia berkesempatan mengamalkan) ayat Najwa (yang 

memerintahkan bersedekah sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan 

Rasulullah a).”
63

 

 

Nasakh di dalam Al-Qur’an terbagi menjadi tiga, antara lain: (1) 

dinasakh hukumnya tetapi lafazhnya tetap ada –seperti hukum sedekah yang 

ada pada ayat ini,- (2) dinasakh lafazhnya tetapi hukumnya tetap berlaku, 

dan (3) dinasakh hukum dan lafazhnya.
64
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 ْ�4ُ   אא َ�ْ�َ� َ-َ�ْي 6َْ�َ�אُכْ� gََ�َ�אٍت Oِ�َْذ َ
ْ� َ ْ<Lَْ;َ; ْ�IُAََ<ْ>ُ�ْ� ;َْن ُ َ>ّ�ِ
 َIHَ ُ َכאَة َو;�Nَِْ ْ�ُכْ� h�ََِ��ْ َوَ אَب א�� �U
َة َوWُ �א א َ̂ �.
َ َوَرُ��ْ ُ��א א 
�Aُ Jُא א��َ

 ْ�EِKَ ُ  ∪⊃⊆∩ نَ ٌ	 ِ�َ�א َ �Iُ�َAْْ َوא��

”Apakah kalian takut (menjadi miskin) karena kalian memberikan sedekah? 

Jika kalian tidak melakukan(nya) dan Allah (q) telah memberikan taubat 

kepada kalian, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, 

serta taatlah kepada Allah (q) dan Rasul-Nya. 

Dan Allah (q) Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; apakah kalian takut menjadi miskin karena kalian 

memberikan sedekah?
65

 Maka jika kalian tidak melakukannya dan Allah q 

telah membebaskan kalian dari sedekah tersebut
66

 serta menghapus hukum 

wajibnya sedekah tersebut,
67

 maka dirikanlah shalat fardhu,
68

 tunaikanlah 

zakat harta kalian,
69

 serta taatlah kepada Allah q dan Rasul-Nya pada apa 

yang diperintahkan kepada kalian. Dan Allah q Maha Mengetahui apa yang 

kalian kerjakan serta akan memberikan balasan kepada kalian.
70

 

 

Shalat dan zakat merupakan dua ibadah yang agung, yang di 

dalamnya terkandung hak Allah q dan hak para hamba-Nya. Berkata 

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5; 

 

' Iَ א Hَ �َ #ِ �ِ  אمَ �َ  �ْ �َ ، �َ Dِ �� א
ِ �َ א
ْ وَ  E َ� ِ6 �� ِDَ א
ْ  אِت אدَ A َEِ א
ْ  مS א ;ُ �َ 1ُ  אنِ  َ אدَ A َEِ א
ْ  אنِ א َ 1َ 
 ْ
 .هِ אدِ H َEِ  ِق �ْ >ُ �ُ وَ  א��ِ  ِق �ْ >ُ ,ُ �ِ  אمَ �َ  �ْ >َ ، �َ ّ�ِ Hِ 	ْ א
!�  Jِ $ْ �َ א

 

“(Shalat dan zakat) keduanya merupakan induknya ibadah badaniyah 

(badan) dan maliyah (harta). Barangsiapa yang melaksanakan kedua ibadah 

ini sesuai ketentuan syari’at, maka sungguh ia telah menunaikan hak-hak 

kepada Allah q dan hak-hak (kepada) para hamba-Nya.”
71
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 ْ-0ِ�

' אَ(ِ 	َ َ �ْ
ََ; ُ 5ُْכْ� َوَ: IَHَ  �ْ#ُ5ْ4ِْ�ِ#ْ� 4َא 1ُْ� 4ِّ َ� َ َ�
�ْ�א 4ً�ْ�َא َ?jَeِ א��

 ْ�>ُIِ,ْ-ََو ْ��ُIَAْ-َ �ْ1َُכ0ِِب َو
 ∪⊇⊆∩ نَ َن IَHَ' אْ

”Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan 

suatu kaum yang dimurkai Allah (q) sebagai teman? Orang-orang tersebut 

bukanlah dari golongan kalian dan bukan (pula) dari golongan mereka. 

Mereka bersumpah (untuk menguatkan) kedustaan (mereka), 

sedangkan mereka mengetahui(nya).” 

 

Maknanya adalah; apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang 

munafik yang menjadikan kaum yahudi yang dimurkai Allah q sebagai 

teman? Orang-orang munafik tersebut bukanlah dari golongan orang yang 

beriman dan bukan pula dari golongan orang yahudi. Mereka bersumpah 

untuk menguatkan kedustaan mereka bahwa mereka adalah orang yang 

beriman, sedangkan mereka mengetahuinya bahwa mereka hanyalah 

berdusta.
72

 

 

Karena demikian buruknya sifat kemunafikan, maka para sahabat 

Nabi o khawatir ada sifat kemunafikan dalam diri mereka. Berkata Ibnu 

Abi Mulaikah 5; 

 

ُ E ِ�ّ  gَ �Iِ א
�5  אِب ,َ Tُ  َB َ̂ ِB ْ� َ�  ِ4 ْ�  َ; gْ כْ رَ دْ ;َ   אُف SI ُ# ْ�  َ- َk כُ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 ِ5ّ
  ْ- Fَ	E ِْ $ِ  אنِ �َ -ْ )ِ  'J  َH َIُ )�6  لُ �ْ >ُ -َ  �ٌ �َ ;َ  �ْ #ُ 5ْ א H َI َ6 ' ْ> �ِ ِJ  َ4 ِ4َ  אَق <َ א
 .Fَ �ْ א8ِ כَ �ْ 4ِ وَ 

 

“Aku bertemu dengan tiga puluh sahabat Nabi a, mereka semuanya takut 

ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Tidak ada seorang pun dari mereka 

yang mengatakan bahwa keimanannya seperti keimanan Jibril dan Mikail 

j.”
73
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 Tafsirul Jalalain, 544. 
73

 Shahihul Bukhari, 1/48.  
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Orang yang beriman tidak akan merasa aman dari sifat kemunafikan. 

Al-Hasan (Al-Bashri) 5 juga pernah berkata;
74

 

 

 َ4 َK א�َ א ُJ  ِ( �: ُ4  ْQ ِ4 ٌ�  َ5َ 4ِ  ;َ َ: و ُJ  ِ( �: ُ4  َ5 ِא� ~ٌ 

 

“Tidaklah (seorang merasa) takut terhadap (sifat kemunafikan), kecuali ia 

adalah seorang mukmin. Dan tidaklah (seorang merasa) aman (dari sifat 

kemunafikan), kecuali ia adalah seorang munafik.”
75

 

 

Suatu ketika ada seorang laki-laki yang berkata kepada ‘Abdullah bin 

‘Aun 5; 

“Sungguh aku menjadi munafik.” Maka ‘Abdullah bin ‘Aun 5 berkata, 

“Seandainya engkau seorang munafik, niscaya engkau tidak akan takut hal 

itu terjadi (padamu).”
76

 

 

 

 ْ-�ِLَ 0َאً�אHَ �ْ#ُ
َ ُ  ∪∋⊆∩ نَ א َ-�Iُ�َAْْ 4َא َכא�6ُْ  ءَ 7ً�א ِ)��Hََ; �َ �ْ#ُ�6 א��

”Allah (q) telah menyediakan bagi mereka siksaan yang sangat keras, 

sesungguhnya sangat buruklah apa yang telah mereka lakukan.” 

 

Maknanya adalah; Allah q telah menyediakan bagi orang-orang 

munafik siksaan yang sangat keras pada Hari Kiamat di kerak Neraka 

Jahannam,
77

 sesungguhnya sangat buruklah kemunafikan dan sumpah dusta 

yang telah mereka lakukan.
78
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وْ  0ُkَ� Wوْ אِ  S�.َ�َ Dً�5$ُ �ْ#ُ6ََ�א-َْ; ْ�Eِ�َ �ْHَ א S4 0َאٌبHَ �ْ#ُIَ�َ ِ  ∪∌⊆∩ �ٌ ِ#�ْ Fِ א��

”Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka 

menghalangi (manusia) dari jalan Allah (q). Maka mereka akan 

mendapatkan siksaan yang menghinakan.” 

 

Maknanya adalah; mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka 

sebagai perisai untuk melindungi jiwa dan harta mereka agar mereka tidak 

diperangi oleh orang-orang yang beriman dan tidak pula diambil jizyah 

(upeti)nya,
79

 lalu mereka menghalangi orang-orang yang beriman dari jalan 

Allah q.
80

 Maka mereka akan mendapatkan siksaan yang menghinakan, 

sebagai balasan penghinaan mereka kepada Allah q karena mereka telah 

menyebut Nama Allah q yang agung dalam sumpah mereka yang dusta.
81

 

 

 

 َ̀ ِ Yً�ْLَא;َْوَ:ُد1ُْ� 4ِّ  َ
ْ�  #ُ5ْHَ �َ5ِlُْْ� ;4ََْ�א
ُُ#ْ� َو   َ� א��

 ∪∠⊆∩ نَ َ#א Kَאِ
ُ�وْ ;ُوَ
Yَِכ ;gََْ,אُب א
�5אِر 1ُْ� ِ��ْ 

”Harta dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun 

(untuk menolong) mereka dari (siksaan) Allah (q). 

Mereka itulah penghuni Neraka dan mereka kekal di dalamnya.” 

 

Maknanya adalah; harta dan anak-anak mereka yang selalu mereka 

bangga-banggakan tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari 

siksaan Allah q.
82

 Mereka itulah penghuni Neraka dan mereka kekal di 

dalamnya, mereka tidak dapat keluar darinya dan tidak pula mati di 

dalamnya.
83
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 ْ��ِ$َ ُ   َن َ
ُכ�ْ َن َ
Jُ َכَ�א َ-ْ,Aً ْ�>ُIِא َ�َ�ْ,Iُِ<�ْ َ-ْ�َم َ-XAَEُُْ#ُ� א��

 ْ�Eُ�َ,ْ-ََو َ̀  ∪∇⊆∩ نَ ِ)#ُ�6ْ� 1ُُ� אْ
َכאِذُ��ْ  َن ;Lَ 'IَHَ �ْ#ُ�6َْ�ٍء ;َ

”(Ingatlah pada) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan oleh Allah (q), 

lalu mereka bersumpah kepada-Nya sebagaimana mereka bersumpah 

kepada kalian, dan mereka menyangka bahwa mereka akan mendapatkan 

suatu (manfaat). Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka adalah 

orang-orang pendusta.” 

 

Maknanya adalah; ingatlah pada hari ketika mereka semua 

dibangkitkan oleh Allah q, lalu mereka bersumpah kepada-Nya bahwa 

mereka adalah orang-orang yang beriman sebagaimana mereka bersumpah 

kepada kalian, dan mereka menyangka bahwa mereka akan mendapatkan 

suatu manfaat dari sumpah mereka di akhirat sebagaimana sumpah mereka 

dahulu ketika di dunia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka adalah 

orang-orang pendusta.
84

 

 

 

Pَ�ْאُن 6َْh�ََ�א1ُْ� ِذْכَ	 א��ِ אِ  �!
Pَ�ْאنِ  ْ�َ�ْ,َ�َذ IَHَْ�ِ#ُ� א �!
  ;ُوَ
Yَِכ Uْ�ُِب א

 َ̀ Pَ�ْאِن 1ُُ� אْ
kَאِ�ُ	وْ  ;َ �!
 ∪⊆∩ نَ ِ)ن� Uْ�َِب א

”Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa untuk 

mengingat Allah (q). Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa 

sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi.” 

 

Maknanya adalah; setan telah menguasai mereka lalu menjadikan 

mereka lupa untuk mengingat Allah q dengan meninggalkan perintah-

perintah-Nya dan melaksanakan larangan-larangan-Nya. Mereka itulah 

golongan para pengikut setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan 

setan itulah golongan yang merugi dunia dan akhirat, karena mereka telah 

menukar kenikmatan Surga dengan api Neraka.
85
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Di antara cara untuk membentengi diri dari penguasaan setan adalah 

dengan menegakkan shalat berjama’ah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Darda’ y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 �ُ #ِ �ْ H َIَ  ذَ �َ ,ْ �َ  אْ� :� )ِ  ةُ َ̂ א
.�  �ُ #ِ �ْ �ِ  אمُ >َ  ُ  َ:  وٍ �ْ  �َ َ: وَ   َ- ٍD	B َ̂ َB ٍD  ِ� �ْ  َ� َْ  �ْ א 4ِ 4َ 
 �!
 .Dَ �َ אgِ א
>َ  jُ 8ْ א
Fُ  ِّ0 כُ hْ א -َ �َ D  َ� ِO �6ِ אHَ �َ �َ א
ْ �ِ  �ْ כُ �ْ A َIَ �َ  אنُ Pَ �ْ א

 

“Tidaklah ada tiga orang dalam suatu daerah dan tidak (pula dalam suatu) 

pedalaman yang tidak ditegakkan shalat (berjama’ah) di dalamnya, kecuali 

setan akan menguasai mereka. Maka tegakkanlah (shalat) berjama’ah, 

karena sesunguhnya serigala hanyalah memangsa (domba) yang 

menyendiri.”
86

 

 

 

 ْ-0ِ�
وْ 7َ� ُ-,َ ِ)ن� א Sَوَرُ��ْ َن אد َ �� ْ�ِ

Jُ ;ُوَ
Yَِכ ِ�� אْ[ََذَّ َ� ∩⊄⊃∪ 

”Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah (q) dan Rasul-Nya, 

mereka (termasuk) orang-orang yang sangat hina.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang memusuhi dan 

durhaka kepada Allah q dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang 

yang sangat hina dan rendah,
87

 baik di dunia maupun di akhirat.
88
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 �ْIِ�ُ6ََא َوُر; ��EَIِ?َْ]َ ُ َ َ�ِ�ي@ UِHَ-ْ  َכjَ�َ א��  ∪⊆⊅∩ Uٌ ِ)ن� א��

”Allah (q) telah menetapkan (bahwa), “Sungguh Aku dan para Rasul-Ku 

pasti akan menang.” Sesungguhnya Allah (q) Maha Kuat 

lagi Maha Perkasa.” 

 

Maknanya adalah; Allah q telah menetapkan di Lauhul Mahfuzh 

bahwa, “Sungguh Aku dan para Rasul-Ku pasti akan menang, baik itu 

kemenangan dengan hujjah dan keterangan maupun kemenangan dengan 

tombak dan pedang.”
89

 Sesungguhnya Allah q Maha Kuat tidak ada yang 

mampu mengalahkan-Nya lagi Maha Perkasa atas seluruh makhluk-Nya.
90

 

 

 

 S- ُ� 4ً�ْ�َא��5ُ4ِْ َ: َ ِQْ ْو Sَ�אد-ُ 	ِKِ ْ̀ ِ َوאْ
َ�ْ�ِم א َ َوَرُ��ْ 7َن 4َْ� �َ َن ِ�א�� 
Jُ د� א��َ
َ	َ ُ#ْ� ;ُوَ
Yَِכ َכjَ�َ َء1ُْ� ;َْو ِ)Kَْ�א6َُ#ْ� ;َْو Hَِ!�ْ 7َء1ُْ� ;َْو ;W  َ�W7 َ5�ََْوَ
ْ� َכא�6ُْ 

 �ْ�ِ  ْ�Iُ�ُ ْ- ِaْوْ  َ�אَن َو;َ-��1ُ�َْ ِ�ِ#ُ� א	ْي ٍح 4ِّ ِ�ُ	ِ��5$َאٍت َ ْ �ْ#ُIُKِ�ُْ-َو Jُ5ْ  
 ْ-�ِ
ُ 5ْHَُ#ْ� َوَر�nُْ َ� ِ��ْ 4ِْ� َ ْ,ِ�َ#א אْ[#َ6َْאُر Kَאِ   א J5ْHَُ َ#א َرnَِ� א��

 ْ�,ُIِ>ْ�ُ
ِ 1ُُ� אْ ِ ;ََ: ِ)ن� Uْ�َِب א��  ∪⊅⊅∩ نَ ;ُوَ
Yَِכ Uْ�ُِب א��

 

”Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah (q) 

dan Hari Akhir, mereka saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang 

menentang Allah (q) dan Rasul-Nya, meskipun orang-orang tersebut 

adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, 

atau keluarga-keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah 

(Allah q) tanamkan keimanan dalam hati mereka dan (Allah q) telah 

menguatkan mereka dengan pertolongan dari-Nya. (Allah q) akan 

memasukkan mereka ke dalam Surga yang mengalir sungai-sungai 

di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Allah (q) ridha kepada 

mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Mereka itulah golongan 

Allah (q). Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah (q) 

adalah golongan yang akan beruntung.” 

                                                 
89

 Adhwaul Bayan, 7/555. 
90

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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Maknanya adalah; engkau wahai Rasulullah a, tidak akan mendapati 

suatu kaum yang beriman kepada Allah q dan Hari Akhir dengan keimanan 

yang benar, mereka saling berteman akrab dengan orang-orang yang 

menentang Allah q dan Rasul-Nya serta menyelisihi perintah keduanya, 

meskipun orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya 

dengan mereka, seperti; bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-

saudara mereka, atau keluarga-keluarga mereka.
91

 Mereka itulah orang-

orang yang telah Allah q tanamkan keimanan dalam hati mereka dan Allah 

q telah menguatkan mereka dengan pertolongan taufik dari-Nya.
92

 Allah q 

akan memasukkan mereka ke dalam Surga yang mengalir sungai-sungai di 

bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Allah q ridha kepada mereka 

serta tidak akan murka kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya.
93

 

Mereka itulah golongan Allah q yang mengikuti perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya.
94

 Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah 

q adalah golongan yang akan beruntung pada Hari Kiamat dengan 

diselamatkan dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga.
95

 

 

Berkata ’Abdullah bin Mas’ud y tentang ayat ini; 

“Meskipun itu adalah bapak-bapak mereka,” diturunkan berkenaan dengan 

Abu ‘Ubaidah bin Jarrah y yang membunuh bapaknya (yang musyrik) 

dalam perang Uhud. “Anak-anak mereka,” diturunkan berkenaan dengan 

Abu Bakar Ash-Shiddiq y ketika perang Badar hampir membunuh anaknya 

(yang saat itu masih musyrik). “Saudara-saudara mereka,” diturunkan 

berkenaan dengan Mus’ab bin ‘Umair y yang telah membunuh saudara 

kandungnya (yang musyrik) ‘Ubaid bin ‘Umair dalam perang Uhud. “Atau 

keluarga mereka,” diturunkan berkenaan dengan ‘Umar y yang membunuh 

seorang kerabatnya (yang musyrik) Al-‘Ash bin Hisyam bin Al-Mughirah 

dalam perang Badar, demikian pula Ali, ‘Hamzah, Ubaidah (bin Al-Harits) 

o, yang masing-masing mereka dalam Perang Badar telah membunuh; 

Utbah, Syaibah bin Rabi’ah, dan Al-Walid bin Utbah (ketika perang 

tanding).
96
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Ayat ini menunjukkan adanya larangan untuk berwala’ (loyal) kepada 

orang-orang kafir
97

 sekaligus perintah untuk berbara’ kepada orang-orang 

kafir. Bara’ adalah berlepas diri dan memutuskan hubungan hati dengan 

orang kafir, sehingga tidak mencintai mereka, tidak membantu, dan tidak 

menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka. Namun bara’ 

terhadap orang kafir bukan berarti diharamkan bermuamalah dengan orang 

kafir dzimni.
98

 Berkata Ash-Shan’ani 5; 

 

 َ� ِO �6 ُJ  gَ �I ُ  Dً 5َ َ�  ةَ 	َ !ْ Hَ  َث َ̂ D  َBَ כ� �ِ א �ِ �ْ אJ  َ; َ� ُ4ُ אُ� ,َ gْ ;َ وَ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 -ُ َA ِ4א ُI ْ� َن  ْ
 J  َ; ْ1 Fَُ אُ� ,َ gْ ;َ وَ  �َ Fُ  ُ1 אA ِ4َ -ُ  א	ً !ْ D  َHِ 5َ -ْ �ِ �َ � א
ْ �ِ  אمَ �َ ;َ ، وَ �َ �ْ כِ 	ِ !ْ �ُ א
 ْ
 .�ْ #ُ א�َ �َ ْ� ;َ  نَ �ْ 
ُ Uِ 5ْ -َ وَ  אِب �َ כِ א

 

“Rasulullah a dan para sahabatnya tinggal di Makkah selama tiga belas 

tahun, mereka bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Beliau (juga) 

tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, beliau dan para sahabatnya 

bermuamalah dengan orang-orang ahli kitab dan memasuki pasar-pasar 

mereka.”
99

 

 

Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum 

muslimin, tidak boleh dibunuh. Jika orang kafir tersebut terbunuh secara 

tidak sengaja, maka pembunuhnya harus membayar diyat (ganti rugi).
100

 

Jika orang kafir tersebut dibunuh secara sengaja, maka kejahatannya lebih 

berat dan dosanya lebih besar. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah 

bin ‘Amru p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ةِ 	َ �ْ ِ�ــ4َ  �ْ 4ِــ �ُ َ$ــ�ْ א  ُ َ#ــ,َ -ْ رَ  ن� )ِ وَ  Dِ �5ــ�َ א
ْ  Dً َ,ــא8ِ رَ  حْ 	َ َ-ــ �ْ א َ
ــ�ً א1َــFَ  ُ4 َA َ�ــ�َ  �ْ 4َــ
 .אאA ْ� َ�  َH ً4ِ �َ رْ ;َ 

“Barangsiapa yang membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian 

(damai), (maka) ia tidak akan mencium bau Surga. Sesungguhnya bau 

Surga sudah dapat tercium sejauh perjalanan empat puluh tahun.”
101

 

                                                 
97

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
98

 Kafir dzimni adalah orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. 
99

 Taisirul ‘Allam, 563. 
100
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Manusia dalam timbangan wala’ dan bara’ terbagi dalam tiga 

kelompok, antara lain: (1) yang berhak mendapatkan wala’ secara mutlak 

(penuh) yaitu orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah q dan 

Rasul-Nya dan menjalankan ajaran-ajaran agama secara ikhlas, (2) yang 

berhak mendapatkan bara’ secara mutlak (penuh) yaitu orang musyrik dan 

orang kafir; baik yahudi, nashrani, majusi, atheis, atau para penyembah 

berhala, dan (3) yang berhak mendapatkan wala’ dari satu sisi dan 

mendapatkan bara’ dari sisi yang lainnya yaitu seorang muslim ahli maksiat 

yang meninggalkan sebagian kewajiban dan melakukan hal-hal yang 

diharamkan, namun belum sampai pada tingkatan kafir. 

 

Mereka wajib dinasehati dan diingkari kemaksiatannya, dan tidak 

boleh diam terhadap kemaksiatan mereka. Akan tetapi harus diingkari 

kemaksiatannya, diperintah kepada yang ma’ruf dan dilarang dari yang 

munkar. Ditegakkan kepada mereka hukuman had atau ta’zir sehingga 

mereka berhenti dari kemaksiatan dan bertaubat dari keburukan. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi n terhadap ‘Abdullah bin Himar y 

ketika ia dibawa menghadap Nabi a dalam kondisi mabuk, ia dilaknat oleh 

sebagian sahabat, dan Nabi a bersabda; 

 

 ْ�IِHَ 4َא ِ َ َوَرُ�ْ�َ
5ُAَIْ َ :َ ُJْ�ُه َ�َ�א��   .Sj,ِ-ُ Jُ�6َ; �:(ِ Tُ א��
 

“Janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, aku tidak mengetahuinya 

kecuali ia mencintai Allah q dan Rasul-Nya.”
102

 

 

Meskipun demikian, Rasulullah q tetap menghukumnya dengan 

hukuman had.
103

 

 

 

 

 

 

***** 
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SURAT AL-HASYR 
[Pengusiran] 

Surat Ke-59 : 24 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Bayyinah) 

 

 

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

   

 ْ-UِAَ
َ�אَوאِت َو4َא ِ�� אْ[َْرِض َو1َُ� אْ ��
ِ 4َא ِ�� א ��ِ fَ �E�َ ِْכ�,َ
 ∪⊆∩ �ُ Uُ אْ

 �
ِل َ� َכَ<ُ	وْ ;Kََْ	َج א
�0ِ-ْ  0ِْي 1َُ� א א Fِ1َْ; �ْ4ِ אْ
ِכَ�אِب 4ِْ� ِدَ-אِر1ِْ� ِ[َو�
ِ #ُُ6ْ� 4ِّ אW  �4 �ْ#ُ�6َ; ْ�.ُ�ُ �ْ#ُ�ُAَ6ِא َوkْ ْ�S5rَُ	ُ$�ْ אْ
َ,ْ!ِ	 4َא 5ْ5َrَُ�ْ� ;َْن -�  َ� א��

 ْ�Eُ�ِ�َ,ْ-َ �ْ
َ {ُ�ْ�َ �ْ4ِ ُ ِkْ-ُ jَHْ	�Iُ�ُ ْ��ُْ  א َو0َ�ََف ِ�ْ� h�َََ א1ُُ� א�� S	
َن ِ�ِ#ُ� א

 ْ-�ِ-َْh�ِ �ْ#ُ َ��ُُ� ْ�5ِ4ِQْ�ُ
َ̀  ∪⊅∩ ;ُوِ
� אْ[َْ�َ.אرِ  7א -َ َ� َ�אEِ�َHُْ	وْ ِ#ْ� َو;َْ-ِ�ي אْ �ْ
 َوَ

 9َ�َ
ُ IَHَْ�ِ#ُ� אْ Kَِ	ِة 0َHَאُب ;َْن َכjَ�َ א�� ْ̀ 6َْ�א َوَ
ُ#ْ� ِ�� א S�
َ�ُ#ْ� ِ�� א �0Aَ
َء َ

َ َوَرُ��ْ 7َذِ
َכ Lَ �ْ#ُ�6َh�ِ  ∪⊃∩ א
�5אرِ  
Jُ َو�S� S- �ْ4َא א��َ َ!7 ْ-�ِLَ َ َ Oِ�َن� א�� ُ� ّقِ א��


َ#א OِEِ�َْذِن �gُُ; 'IَHَ Dً�َ8ِْ 1َ7א �َ Dٍ5َ ;َْو َ َ	ْכُ�ُ��ْ �ْ ْ� ِ
ّ 4َא AْPَ�َُ�ْ� 4ِّ  ∪⊇∩ אْ
Aَِ>אِب ِ

ِ َوِ
Uِkْ�َُي אْ
َ<אِ�ِ>�ْ  ُ IَHَ' َرُ��ْ 7;َ�َ  7َو4َ  ∪∋∩ �َ א�� 
Jِ #ُ5ْ4ِْ� َ�َ�א َء א��ِ

ُ� ُرIَHَ JُIَ�ُ' 4َْ� َ: ِرَכאٍب و� ;َْوَ$ْ<ُ�ْ� Fٍ�ْKَ �ْ4ِ Jِ�ْIَHَ و�  ِIّ�َُ- َ 
ِכ�� א��َ
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ُ IَHَ' ُכLَ ِFّْ�ٍء َ�ِ�-ْ 7!َ -�  ُ IَHَ' َرُ��ْ 7;َ�َ  47َ  ∪∌∩ 	ٌ ُء َوא�� 
Fِ1َْ; �ْ4ِ Jِ َء א��ِ

 ِI�َ ى	َ<ُ
ُ��ْ אْ �	I
�Eِْ ِل َوِ
0ِي אْ
ُ>ْ	َ�' َوאْ
َ�َ�א4َ' َوאْ
َ�َ�אِכ�ْ Jِ�I َوِ ��
Fِ ِ� َوאْ�ِ� א
ُ��ْ  7ِء 5ْ4ُِכْ� َو4َ 7َ
Dً َ�ْ�َ� אْ[َْ?�5َِ َن ُدوْ َכْ� َ: َ-ُכ�ْ  �	
ُه َو4َא ُل 0ُkُ�َوْ Wَ אُכُ� א

َ #َ6َאُכْ� Jُ5ْHَ َ�א�#ُ�َ6ْْ  َ ِ)ن� א�� 
Iُْ<َ>	َ  ∪∠∩ ُ� אْ
Aَِ>אِب Lَِ�-ْ א َوא �ُ>�א א��ِW ِء

ً̂ 4ِّ א 4ِْ� ِدَ-אِر1ِْ� َو;4ََْ�אِ
ِ#ْ� َ-Kُْ; �َ ْ�lُ�َEِْ	ُ$�ْ َ� א
�0ِ-ْ אْ
ُ�َ#אِ$ِ	-ْ  eْ�َ َن ِ َ� א��

َ َوَرُ��ْ َ-5ُْ.ُ	وْ َوِرnَْ�א6ًא و�  אِدُ��ْ َن א�� �.
َ� َوא
�0ِ-ْ  ∪∇∩ نَ َ
Jُ ;ُوَ
Yَِכ 1ُُ� א

ُءوא א ��Eَ َ ْ- ِaْאَر َوא ��
 ْ�SE,ِ-ُ �ْ#ِIِEْ�َ �ْ4ِ ُ�وْ َ�אَن�َوَ: َ-ِ �ْ#ِ�ْ
َن َن 4َْ� 1َאَ$َ	 ِ)َ
א ;ُوْ ِر1ِْ� َ�אَ$gُ ِّ4 Dًُ�وْ  ِ�ْ�  َن IَHَ' ;6َُْ<ِ�ِ#ْ� َوَ
ْ� َכאَن ِ�ِ#ْ� א َوُ-BِQُْ	وْ ُ �ْ ��

 S- �ْ4ََو Dٌgَא.َKَ ْ� ِI>ْ�ُ
َ� َوא
�∪  ْ-0ِ∩ نَ ُ,�ْ َق h�َ Jِ�ِ>ْ6َ �fLُُوَ
Yَِכ 1ُُ� אْ


�ْ א 1ِ�ِAْ�َ �ْ4ِْ� َ-ُ>�ْ ُءوْ $7َ ُ ْ-0ِ�
Kَْ�א5َ6ِא א ِaِ5َא َو
6َא َ� Eَ�َُ>�ْ َن َر��5َא אْ?ِ<ْ	 َ
 ْ- ِaِْ�א �ْ�ِ FْAَ�ْ َ :ََ�אِن َو  ْ�Iُ�ُ ّ
ِ �̂ ٌف ِ)�6َכ َرُءوْ  7א َر��0ِ�I ْ�5ُ4َW �َ َ5-ْ 5َ�ِא ِ?


ْ� َ َ	 )ِ  ∪⊂⊆∩ �ٌ ِ��ْ ر� ََ; ْ-0ِ�

�ْ א َ-ُ>�ْ َ� 6َאَ�ُ>�ْ َ
' אُ ْ-0ِ�
Kَْ�א#ِ6ُِ� א ِaِ وْ َن	א َ� َכَ<ُ

 ْ�Pِ6ُ :َُכْ� َوAَ4َ ��$َ	ُkْ5َ
َ �ْ�ُ$ْ	ِKُْ; �ْYِ
ُכْ� ;ََ�ً�א ُ� ِ��ْ Fِ1َْ; �ْ4ِ אْ
ِכَ�אِب َ


َכאذِ ِ)ْن ُ��ْ ;ََ�ً�א و� َ �ْ#ُ�6(ِ �ُ#َ!ْ-َ ُ 
5ْ5َُ.َ	�6ُכْ� َوא��َ �ْ�ُIْ ِ ْ��ُ َن ∩⊇⊇∪  �ْYِ
َ

 ْ�$ُ	ِKُْ; ْ�$ُ	ُkْ-َ :َ א ْ��ُ �ْYِ
1ُْ� 6َُ#ْ� َوَ
Yِْ� 6ََ.ُ	وْ א َ: َ-5ُْ.ُ	وْ ِ �Iُْ َن Aَ4َُ#ْ� َوَ

ُ�َ�
��S אْ[َْدَ�אَر Bُ�� َ: ُ-5َْ.ُ	وْ 
َ� ِرgُ ِّ4 �ْ1ُِ�وْ  َ[S�Lََ; �ْ�ُ6َْ َرDًEَ1ْ ِ�ْ�  ∪⊅⊆∩ نَ َ
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 َ� �ْ#ُ�6َh�ِ َכ
ِ َذِ ُ�ً	ى  Aًא ِ):� ِ�ْ� 6َُכْ� َ$ِ��ْ َ: ُ-َ>אِ �Iُْ  ∪⊃⊆∩ نَ  َ-ْ<َ>ُ#�ْ ْ�ٌم :� א��

 S4 َْو 4ِْ� و�; Dٍ5َ Aًא ٌ� َ ْ,Eُ�َُ#ْ� َ$ِ��ْ ِء ُ$ُ�ٍر W ْ-�ِLَ �ْ#ُ5َ�ْ�َ �ْ#ُ�ُhْ�َرَ َ,.�

َ� IِEْ�َ �ْ4ِِ#ْ� 0ِ-ْ َכFِXَ�َ א
�  ∪⊇⊆∩ نَ  َ-��Lَ �ْ#ُُ� ْ�Iُ<ِAْ' َذِ
َכ �6َh�ُِ#ْ� َ�ْ�ٌم :� �Iُ�ُْ و� 

Pَ�ْאِن ِ)ْذ َ�אَل  ∪∋⊆∩ �ٌ א َوَ�אَل ;4َِْ	1ِْ� َوَ
ُ#ْ� 0َHَאٌب ;َِ
�ْ Eًא َذאُ��ْ َ�ِ	-ْ  �!
َכFِXَ�َ א

א َכَ<َ	 َ�אَل ِ)6ِّْ�  ��Iَ�َ 	ْ>ُ6َْ�אِن אْכ ِ�ْ
َ َرب�  5َْכ ِ)6ِّْ� ٌء 4ِّ َ�ِ	ْي  ِ ;Kََאُف א��

 ْ��ِ
َ#א َوَذِ
َכ Eََ�ُ#َ�א ;#ُ�6ََ�א ِ�� א
�5אِر Kَאِ
َ�ْ-ِ� ِ��ْ َ�َכאَن Hَא�ِ  ∪∌⊆∩ �َ אْ
Aَאَ

 َU$َW ْ��ِ
َ َوْ
ُْ25ْ�َ	 S-َ; �4 cٌ>ْ6ََ#א א
�0ِ-ْ  7-َ  ∪∠⊆∩ �َ ُء א
�2אِ א َ� �5ُ4َWא א �ُ>�א א��

 ْ�EِKَ َ َ ِ)ن� א�� 
lٍَ� َوא �ُ>�א א��ِ Tْ4َ ���َ ْ�Iُ�َAْ َ ِ�َ�א 	א �6ُْ ُכ�ْ َوَ:  َ  ∪∇⊆∩ نَ ٌ

 ْ-0ِ�
َ 6َْh�ََ�א1ُْ� ;6َُْ<َ�ُ#ْ� ;ُوَ
Yَِכ 1ُُ� אْ
َ<אِ�ُ>�ْ َכא َ:  ∪⊆∩ نَ َ� 6َُ��א א��

 نَ Uُ8ِوْ gَْ;7َ,אُب א
�5אِر َو;gََْ,אُب אْ
َ�gَْ; Dِ�5َ,אُب אْ
َ�Dِ�5 1ُُ� אْ
<َ  َ-ْ�َ�ِ�ْي 

∩⊄⊃∪  �
 FٍEَ$َ 'IَHَ َنW	ْ<ُ

5َא 0َ1َא אْْUَ6َْ; �ْ
َ َ	 S4 אAًLِאKَ Jُ�َ-َْ; ِّ4 אHً ِ�ّ.َ�َ Dِ�َ!ْKَ �ْ

ِ َوِ Iَْכ אْ[Xَ4َْאُل eْ6َِ	�َُ#א ِ
�5Iאِس َ
�IAَُ#ْ� َ-َ�َ<כ�ُ	وْ  ُ א
�0ِْي  ∪⊆⊅∩ نَ א��  1َُ� א��

 َ̀  ْ��ِ �	
ْ�َ�ُ� א �	
َ#אَدِة 1َُ� א �!

Hَ �َ1ُ �:(ِ Jَאِ
ُ� אْ
jِ�ْlَ َوאَ(ِ ُ� ∩⊄⊄∪  ُ  1َُ� א��

وْ  َ̀  א
�0ِْي  S�<ُ

Jَ ِ):� 1َُ� אْ
Iِ�َُכ אَْ(ِ ْ-UِAَ
ُم אْ
4ِQْ�ُُ� אْ
ُ�َ#ْ�ِ�ُ� אْ َ̂ ��
Uُ ُس א
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א -ُْ!ِ	ُכ�ْ  ��Hَ ِ ُ	 Eْ�َُ,אَن א�� ِEُّ�َ�َכ
אُر אْ �E�َ
ُ אْ
kَאِ
ُ~ אْ
Eَאِرُ�  ∪⊃⊅∩ نَ אْ 1َُ� א��

ُر َ
Jُ אْ[َْ��َ  ِ�ّ.َ�ُ
َ�אَوאِت َوאْ[َْرِض ُء אْ
ُ,5َ�ْ' -َُ� 7אْ ��

Jُ 4َא ِ�� אَ fُ ِEّ

 ْ-UِAَ
 ∪⊇⊅∩ �ُ Uُ אْ
َ,ِכ�ْ َو1َُ� אْ

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Bertasbih kepada Allah (q) apa yang ada di langit serta apa yang ada 

di bumi. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (2) Dia-lah yang 

mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung mereka 

pada saat pengusiran yang pertama. Kalian tidak menyangka bahwa 

mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka 

mampu melindungi mereka dari (siksa) Allah (q), maka Allah (q) 

mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka 

sangka-sangka. Dan Allah (q) memberikan perasaan takut dalam hati 

mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan 

tangan-tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang-orang mukmin. 

Maka ambillah (kejadian tersebut sebagai) pelajaran, wahai orang-orang 

yang mempunyai pandangan. (3) Jika bukan karena Allah (q) telah 

menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah (q) akan 

menyiksa mereka di dunia. Dan bagi mereka di akhirat akan mendapatkan 

siksa Neraka. (4) Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka 

menentang Allah (q) dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang menentang Allah 

(q) dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah (q) sangat keras hukuman-Nya. 

(5) Apa saja yang kalian tebang dari pohon kurma atau yang kalian biarkan 

(tumbuh) berdiri di atas pohon induknya, maka (semua itu) adalah dengan 

izin Allah (q), dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada 

orang-orang fasik. (6) Apa saja fai’ yang diberikan Allah (q) kepada 

Rasul-Nya dari (harta benda) mereka, yang untuk mendapatkan itu kalian 

tidak mengerahkan kuda dan (tidak pula) unta, tetapi Allah (q) yang 

memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang 

dikehendaki-Nya. Dan Allah (q) Maha Kuasa atas segala sesuatu. (7) Apa 

saja fai’ yang diberikan Allah (q) kepada Rasul-Nya (dari harta benda) 



  

38

yang berasal dari penduduk negeri maka itu untuk Allah (q), Rasul, 

kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 

yang (kehabisan bekal) dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya 

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang 

diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarang 

bagi kalian, maka tinggalkanlah. Bertaqwalah kalian kepada Allah (q). 

Sesungguhnya Allah (q) sangat keras hukuman-(Nya). (8) (Juga) untuk 

orang fakir yang berhijrah terusir dari kampung halaman mereka dan harta 

benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah (q) dan keridhaan-

(Nya) serta mereka menolong Allah (q) dan Rasul-Nya. Mereka itulah 

orang-orang yang benar. (9) Orang-orang (Anshar) yang telah menempati 

kota (Madinah) dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang 

(Muhajirin), orang-orang (Anshar) mencintai orang-orang (Muhajirin) 

yang berhijrah kepada mereka. Tidak ada keinginan dalam hati orang-

orang (Anshar) terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang 

(Muhajirin), dan mereka lebih mengutamakan orang-orang (Muhajirin) 

atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga membutuhkan. Barangsiapa 

yang dijaga dari (sifat) syuhh (kikir yang sangat), maka mereka itulah 

orang orang yang beruntung. (10) Dan orang-orang yang datang sesudah 

mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, “Wahai Rabb kami, 

ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih 

dahulu dari kami, dan janganlah Engkau jadikan (ada perasaan) dengki 

dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, 

sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (11) Apakah 

engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada 

saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, “Sesungguhnya 

jika kalian diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kalian. Kami 

selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk (menghinakan) 

kalian, dan jika kalian diperangi pasti kami akan membantu kalian.” Allah 

(q) menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. (12) 

Sesungguhnya jika mereka diusir, (niscaya) orang-orang munafik itu tidak 

akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, (niscaya) orang-

orang munafik itu juga tidak akan menolong mereka. Sesungguhnya jika 

orang-orang munafik menolong mereka, (niscaya) orang-orang munafik itu 

akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan 

mendapatkan pertolongan. (13) Sesungguhnya kalian di dalam hati mereka 

lebih ditakuti daripada Allah (q). Yang demikian itu karena mereka adalah 

kaum yang tidak mengerti. (14) Mereka tidak akan memerangi kalian dalam 

keadaan bersatu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau 

dari balik tembok. Permusuhan antar sesama mereka sangat kuat. Kalian 

menyangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah-belah. Yang 

demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak 
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mengerti. (15) (Mereka) seperti orang-orang (yahudi) yang belum lama 

berselang, mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka 

sendiri, dan bagi mereka ada siksaan yang pedih. (16) (Perumpamaan 

bujukan orang-orang munafik itu) seperti (bujukan) setan ketika ia berkata 

kepada manusia, ”Kafirlah engkau,” ketika manusia tersebut telah kafir, 

(maka) ia berkata, ”Sesungguhnya aku berlepas diri darimu, karena 

sesungguhnya aku takut kepada Allah (q) Rabb semesta Alam.” (17) Maka 

kesudahan (bagi) keduanya bahwa sesungguhnya keduanya (akan masuk) 

ke dalam Neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan (bagi) 

orang-orang yang zhalim. (18) Wahai orang-orang yang beriman, 

bertaqwalah kalian kepada Allah (q) dan hendaklah setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertaqwalah 

kalian kepada Allah (q), sesungguhnya Allah (q) Maha Mengetahui apa 

yang kalian kerjakan. (19) Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa 

kepada Allah (q), lalu Allah (q) menjadikan mereka lupa kepada mereka 

sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (20) Tidaklah sama (antara) 

para penghuni Neraka dengan para penghuni Surga. Para penghuni Surga 

adalah orang-orang yang beruntung. (21) Seandainya Kami turunkan Al-

Qur’an ini pada gunung, sungguh engkau akan melihatnya tunduk 

terpecah-belah karena takutnya kepada Allah (q). Dan Kami jadikan 

perumpamaan tersebut bagi manusia agar mereka berfikir. (22) Dialah 

Allah (q) Yang tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain 

Dia, Yang Mengetahui (perkara) yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (23) Dialah Allah (q) Yang tidak 

ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Dia, Raja, Yang 

Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang 

Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki 

segala Keagungan, Maha Suci Allah (q) dari apa yang mereka 

persekutukan. (24) Dialah Allah (q) Yang Menciptakan, Yang 

Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang mempunyai Asmaul Husna. 

Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan 

Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
104
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TAFSIR SURAT AL-HASYR 
 

 

 ْ-UِAَ
َ�אَوאِت َو4َא ِ�� אْ[َْرِض َو1َُ� אْ ��
ِ 4َא ِ�� א ��ِ fَ �E�َ ِْכ�,َ
 ∪⊆∩ �ُ Uُ אْ

”Bertasbih kepada Allah (q) apa yang ada di langit serta apa yang ada 

di bumi. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

 

Maknanya adalah; bertasbih mensucikan Allah q dari seluruh sifat 

kekurangan yang tidak layak bagi kesempurnaan dan keagungan Allah q
105

 

apa yang ada di langit; seperti para Malaikat serta apa yang ada di bumi; 

seperti manusia, pepohonan, bebatuan, dan yang lainnya.
106

 Dan Dia Maha 

Perkasa di dalam kerajaan-Nya lagi Maha Bijaksana dalam perkataan dan 

perbuatan-Nya.
107 

 

 

ِل َ� َכَ<ُ	وْ ;Kََْ	َج א
�0ِ-ْ  1َُ� א
�0ِْي  א Fِ1َْ; �ْ4ِ אْ
ِכَ�אِب 4ِْ� ِدَ-אِر1ِْ� ِ[َو�
ِ #ُ6ُْ� 4ِّ אW  �4 �ْ#ُ�6َ; ْ�.ُ�ُ �ْ#ُ�ُAَ6ِא َوkْ ْ�S5rَُ	ُ$�ْ אْ
َ,ْ!ِ	 4َא 5ْ5َrَُ�ْ� ;َْن -�  َ� א��

 ْ�Eُ�ِ�َ,ْ-َ �ْ
َ {ُ�ْ�َ �ْ4ِ ُ ِkْ-ُ jَHْ	�Iُ�ُ ْ��ُْ  َف ِ�ْ� א َوh�َ َ0�َََ א1ُُ� א�� S	
َن ِ�ِ#ُ� א

 ْ-�ِ-َْh�ِ �ْ#ُ َ��ُُ� ْ�5ِ4ِQْ�ُ
 ∪⊅∩ ;ُوِ
� אْ[َْ�َ.אرِ  7א -َ َ� َ�אEِ�َHُْ	وْ ِ#ْ� َو;َْ-ِ�ي אْ

”Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari 

kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kalian tidak 

menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa 

benteng-benteng mereka mampu melindungi mereka dari (siksa) Allah (q), 

maka Allah (q) mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang 

tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah (q) memberikan perasaan takut 

dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka 

dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang-orang 

mukmin. Maka ambillah (kejadian tersebut sebagai) pelajaran, 

wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.” 
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 Adhwaul Bayan, 8/3. 
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 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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 Tafsirul Jalalain, 545. 
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Maknanya adalah; Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang yahudi 

Bani Nadhir dari kampung mereka di Madinah
108

 pada saat pengusiran yang 

pertama yang telah Allah q tetapkan atas mereka melalui tangan Rasul-Nya 

Muhammad a.
109

 Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dari 

rumah-rumah mereka dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka 

mampu melindungi mereka dari hukuman Allah q, maka Allah q 

mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka 

sangka-sangka. Dan Allah q memberikan perasaan takut dalam hati 

mereka, sehingga mereka memusnahkan dengan tangan-tangan mereka 

sendiri semua barang –selain persenjataan- yang ada di rumah mereka yang 

tidak mampu mereka bawa dengan unta
110

 agar tidak dapat digunakan oleh 

orang-orang mukmin
111

 dan tangan-tangan orang-orang mukmin 

menghancurkan dari luar untuk dapat menembus benteng mereka.
112

 Maka 

ambillah kejadian tersebut sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang 

mempunyai akal pikiran dan pandangan,
113

 bahwa orang-orang yang 

menentang Allah q dan Rasul-Nya akan mendapatkan kehinaan.
114

 

 

Para mufassir telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan ”ahli 

kitab yang terusir” dalam ayat ini adalah Bani Nadhir.
115

 Bani Nadhir 

adalah kabilah yahudi dari keturunan Nabi Harun j.
116

 Pengusiaran Bani 

Nadhir dari Jazirah Arab yang pertama dilakukan oleh Rasulullah a. 

Mereka semuanya terusir pergi menuju syam, kecuali dua keluarga dari 

Bani Haqiq yang menuju ke Khaibar (termasuk di dalamnya Huyay bin 

Akhthab, bapak dari Shafiyah isteri Nabi a).
117

 Lalu nantinya mereka 

kembali terusir pada masa pemerintahan ’Umar bin Khaththab y.
118

 

 

Kejadian tersebut bermula dari rencana busuk Bani Nadhir yang ingin 

membunuh Rasulullah a dengan cara menimpakan batu besar ke kepala 

Rasulullah a dari atas atap rumah. Maka Rasulullah a memutuskan agar 

mereka keluar dari Madinah dalam jangka waktu sepuluh hari. Jika mereka 

masih tetap berada di Madinah, maka mereka akan dibunuh. Pada awalnya 

mereka bersedia untuk meninggalkan kota Madinah. Namun tokoh munafik 
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’Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi mereka agar tetap bertahan di 

dalam benteng mereka. Dan ia berjanji akan membantu Bani Nadhir dengan 

dua ribu tentara yang siap berjuang bersama mereka. ’Abdullah bin Ubay 

bin Salul juga mengatakan bahwa Bani Quraizhah dan Bani Ghathafan juga 

siap untuk membantu mereka. Provokasi yang dilakukan oleh tokoh 

munafik ’Abdullah bin Ubay bin Salul membuat Bani Nadhir membatalkan 

niatnya. Maka Rasulullah a beserta pasukannya berangkat menuju Bani 

Nadhir, dan Rasulullah a menyerahkan panji pasukan kepada ’Ali bin Abi 

Thalib y. 

 

Bantuan yang dijanjikan oleh ’Abdullah bin Ubay bin Salul ternyata 

hanyalah janji kosong. Hal ini menjadikan Bani Nadhir dihinggapi perasaan 

ketakutan. Hingga akhirnya mereka menyerah dan menerima keputusan 

untuk keluar dari kota Madinah dengan syarat mereka diperbolehkan untuk 

membawa isteri-isteri mereka dan barang-barang yang mereka miliki yang 

dapat mereka bawa dengan unta, kecuali senjata. Akhirnya mereka terusir 

dari kota Madinah dengan membawa kehinaan, karena pengkhianatan yang 

telah mereka lakukan.
119

  

 

Bani Nadhir merasa ketakutan karena bantuan yang dijanjikan oleh 

’Abdullah bin Ubay bin Salul ternyata hanyalah janji kosong dan karena 

adanya pertolongan Allah q kepada Rasulullah a dengan diberikannya rasa 

takut terhadap musuh-musuh Rasulullah a sejauh perjalanan satu bulan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ’Abdillah p, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

 ُ; ْH ِP ْ� Tُ  َK ْ� �ً َ
 	ٍ #ْ Lَ  ةَ 	َ �ْ ِ� H jِ  َ4ْ א
	S �ِ  ُت 	ْ ِ. A َP ُ# ��  َ; َ� ٌ�  َ� ْE ِI �ْ  ُ6ْ -ُ  �ْ א 
 Jُ �ْ כَ رَ دْ ;َ  ْ� �ِ F  ِ4 ْ�  ُ; �4ٍ $ُ א رَ �َ -h Sَ א �َ رً �ْ #ُ Nَ א وَ �ً �ِ ْ� 4َ  ُض رْ אْ[َ  َ� 
ِ  A ْI Tُِ $ُ وَ 

 �.

ِ  �I Tْ �ِ ;ُ وَ  I ُ� .َ ِFّْ �َ  ةُ َ̂ א �َ  ْ

َ وَ  �َ אl ِ6َ �َ א ْ�  َ  ِ, SF  َ]ِ َ� ٍ�  َ� ْE ِI �ْ  َو ُ; ْH ِP ْ� Tُ 
 �!

َ )ِ  ُ} E S�  ُ- ْE َAِ א
�5  אنَ כَ وَ  Dُ אHَ <َ א َ� ' ْ� ِ4 ِJ  َK �gא ٌD  َو �ُ ِA ْX Tُ  ِ( َ
 �5
 .Dٌ אH �4َ  אِس ' א

 

“Aku diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang (Nabi) 

pun sebelumku, (yaitu); (1) aku ditolong (oleh Allah q) dengan rasa 

ketakutan (musuhku) sejauh perjalanan satu bulan, (2) bumi dijadikan 

untukku sebagai tempat sujud (masjid) dan alat bersuci (pengganti air) 

maka siapa pun yang menemui waktu shalat hendaklah ia segera shalat, (3) 
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dihalalkan bagiku ghanimah (harta rampasan perang) yang tidak 

dihalalkan bagi seorang (Nabi) pun sebelumku, (4) aku diberikan izin untuk 

memberikan syafa’at (‘uzhma), dan (5) Nabi sebelumku diutus khusus untuk 

kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia.”
120

 

 

 

 َ̀ �ْ
ُ IَHَْ�ِ#ُ� אْ
َ�9َ  َوَ 6َْ�א;َْن َכjَ�َ א�� S�
َ�ُ#ْ� ِ�� א �0Aَ
  َء َ

Kَِ	ِة 0َHَאُب א
�5אرِ  ْ̀  ∪⊃∩ َوَ
ُ#ْ� ِ�� א

”Jika bukan karena Allah (q) telah menetapkan pengusiran terhadap 

mereka, benar-benar Allah (q) akan menyiksa mereka di dunia. 

Dan bagi mereka di akhirat akan mendapatkan siksa Neraka.” 

 

Maknanya adalah; jika bukan karena Allah q telah menetapkan 

pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah q akan menyiksa mereka di 

dunia dengan dibunuh dan ditawan sebagaimana yang dialami oleh Bani 

Quraizhah. Dan bagi mereka di akhirat ada siksa Neraka Jahannam.
121

 

 

 

 Lَ �ْ#ُ�6َh�ِ َכ
َ َوَرُ��ْ 7َذِ   ّقِ א��َ 7!َ َ
Jُ َو�S� S- �ْ4َא א��

 ْ-�ِLَ َ   ∪⊇∩ ُ� אْ
Aَِ>אِب Oِ�َن� א��

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah 

(q) dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang menentang Allah (q) dan Rasul-

Nya, sesungguhnya Allah (q) sangat keras hukuman-Nya.” 

  

Maknanya adalah; yang demikian itu adalah karena sesungguhnya 

mereka menentang Allah q dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang menentang 

Allah q dan Rasul-Nya dengan melanggar perjanjian damai, maka 

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah q sangat keras hukuman-Nya.
122
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Para mufassir telah bersepakat bahwa Bani Nadhir telah terikat 

perjanjian damai dengan Rasulullah a, yaitu mereka mereka tidak akan 

menyerang Rasulullah a dan Rasulullah a pun tidak akan menyerang 

mereka.
123

 Namun mereka melanggar perjanjian damai, dengan berencana 

untuk membunuh Rasulullah a.
124

 

 

 

 ِّ4 �ْ�ُAْPَ�َ 4َא ّ

َ#א OِEِ�َْذِن א��ِ �gُُ; 'IَHَ Dً�َ8ِْ 1َ7א �َ Dٍ5َ ;َْو َ َ	ْכُ�ُ��ْ �ْ ْ� ِِ  

 ∪∋∩ �َ َوِ
Uِkْ�َُي אْ
َ<אِ�ِ>�ْ 

”Apa saja yang kalian tebang dari pohon kurma atau yang kalian biarkan 

(tumbuh) berdiri di atas pohon induknya, maka (semua itu) 

adalah dengan izin Allah (q), dan karena Dia hendak 

memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.” 

 

Maknanya adalah; apa saja yang kalian tebang dari pohon kurma milik 

orang-orang Bani Nadhir atau yang kalian biarkan tumbuh berdiri di atas 

pohon induknya, maka semua itu adalah dengan perintah dan izin Allah 

q,
125

 dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang 

yahudi yang fasik bahwa mereka tidak mampu menyelamatkan tanaman 

kurma mereka yang merupakan bahan makanan pokok mereka.
126

 

 

Ayat ini turun berkenaan dengan kejadian Rasulullah a yang 

membakar dan memotong pohon kurma milik Bani Nadhir, karena pohon 

kurma tersebut menghalangi proses penyerangan terhadap Bani Nadhir. 

Bani Nadhir menganggap perbuatan tersebut merupakan tindakan 

pengerusakan, sehingga mereka mencela kaum muslimin.
127

 Namun Allah 

q membenarkan perbuatan kaum muslimin dengan menurunkan ayat ini. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar p, ia berkata; 
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ُ gَ �I  א��ِ  لُ �ْ �ُ رَ  َق 	� �َ   َ� 1ِـوَ  �َ Pَـ�َ وَ  	ِ �ْ eِـ� א
�5 5ِـ�َ  kْ Fَـ�I َ�  َ6 َ�ـوَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 ْ

َ Uَ 5َ �َ  ةُ 	َ -ْ �َ Eُ א Tْ }ـ 
َ#א 8َِ�ـIَHَ Dًـ' ;gُُـ�ْ 1َ7ـא �َ 5َـDٍ ;َْو َ َ	ْכُ�ُ��ْ �ْ ْ� ِ
ّ 4َـא AْPَ�َـُ�ْ� 4ِِّ

  .}OِEِ�َْذِن א��ِ 
 

“Rasulullah a membakar dan memotong pohon kurma (di kebun) Buwairah 

(milik) Bani Nadhir, maka turunlah (ayat), ”Apa saja yang kalian tebang 

dari pohon kurma atau yang kalian biarkan (tumbuh) berdiri di atas pohon 

induknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah (q).”
128

 

 

 

ُ IَHَ' َرُ��ْ 7;َ�َ  7َو4َ  َ: ِرَכאٍب ;َْوَ$ْ<ُ�ْ� Fٍ�ْKَ �ْ4ِ Jِ�ْIَHَ و�  7ِ
Jِ 5ْ4ُِ#ْ� َ��َ َء א��

ُ� ُرIَHَ JُIَ�ُ' 4َْ� -� و�  ِIّ�َُ- َ ُ IَHَ' ُכLَ ِFّْ�ٍء َ�ِ�-ْ 7!َ َ
ِכ�� א��  ∪∌∩ 	ٌ ُء َوא��

”Apa saja fai’ yang diberikan Allah (q) kepada Rasul-Nya dari (harta 

benda) mereka, yang untuk mendapatkan itu kalian tidak mengerahkan 

kuda dan (tidak pula) unta, tetapi Allah (q) yang memberikan kekuasaan 

kepada para Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. 

Dan Allah (q) Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; apa saja fai’ yang diberikan Allah q kepada Rasul-

Nya dari harta benda Bani Nadhir, yang untuk mendapatkan itu kalian tidak 

menggerahkan kuda dan tidak pula unta serta kalian tidak perlu bersusah 

payah untuk memperoleh harta tersebut, tetapi Allah q yang memberikan 

kekuasaan kepada para Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. 

Dan Allah q Maha Kuasa atas segala sesuatu.
129
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Fai’ adalah harta rampasan yang di dapatkan dari orang kafir dengan 

cara yang haq tanpa melalui proses peperangan.
130

 Allah q memberikan 

harta fai’ Bani Nadhir khusus untuk Rasulullah a dan tidak dibagi seperti 

ghanimah.
131

 Pembagian ghanimah seperlimanya untuk Allah q dan Rasul-

Nya dan empat perlimanya untuk pasukan yang ikut berperang, dengan 

perincian; untuk pasukan pejalan kaki satu bagian dan untuk pasukan 

berkuda tiga bagian. Syarat pasukan yang mendapatkan bagian ghanimah 

secara penuh adalah; Islam, baligh, berakal, merdeka dan laki-laki. Jika 

salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pasukan tersebut tidak 

mendapatkan ghanimah penuh, karena ia bukanlah orang yang wajib 

berjihad.
132

 

 

Rasulullah a mengambil dari fai’ untuk nafkah keluarganya selama 

satu tahun dan sisanya untuk perlengkapan perang di jalan Allah q. Berkata 

‘Umar y;
133

 

 

ُ  אءَ �َ א ;َ ��   ِ4	eِ ْ� ِ � א
�5 5ِ �َ  אلُ �َ Tْ  َ; ْ4 א6َ כَ  
ِ �ْ �ُ ' رَ H َIَ  א�� ِJ  ِ4 �� َ
� $َ �ْ -ُ  �ْ א ْ  َH َI ْ� ِJ 
 ْ

ِ  Tْ א6َ כَ �َ  אٍب כَ  رِ َ: وَ  k ْ� ٍFَ �ِ  نَ �ْ �ُ Iِ ْ� �ُ א �5I ِE ��  gَ �I ُ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 َK �gא ًD  َ� َ5ْ -ُ  אنَ כ ِ> ~ُ  َH َI َ; ' ْ1 ِI ِJ  َ6 َ> َ< ًD  �َ َ5 ًD  َא �َ 4َ و ِ< �َ  َ- ْ� َA ُI ُJ  ِ� ْ
 אعِ 	َ כُ � א
 .א��ِ  E ْ� ِFِ َ�  ْ� �ِ  ةٌ �� Hُ  حِ َ̂ א
ّ�ِ وَ 

 
“Harta fai’ Bani Nadhir yang telah Allah q berikan kepada Rasul-Nya yang 

kaum muslimin tidak (perlu) mengerahkan kuda dan tidak pula unta, maka 

fai’ tersebut khusus untuk Nabi a. (Dari fai’ tersebut) beliau memberikan 

nafkah untuk keluarganya selama satu tahun, dan sisanya untuk peralatan 

dan persenjataan (sebagai) perlengkapan (perang) di jalan Allah q.”
134 
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ُ IَHَ' َرُ��ْ 7;َ�َ  47َ  
Fِ1َْ; �ْ4ِ Jِ אْ
ُ>َ	ى �IIِ�َ َء א��ِ ْ��ُ �	I
ِل َوِ
0ِي אْ
ُ>ْ	َ�' Jِ َوِ
�Eِْ َوאْ
َ�َ�א4َ' َوאْ
َ�َ�אِכ�ْ  ��
ِء 7َ
Dً َ�ْ�َ� אْ[َْ?�5َِ َن ُدوْ Fِ َכْ� َ: َ-ُכ�ْ ِ� َوאْ�ِ� א

ُ��ْ  5ْ4ِ7ُכْ� َو4َ  �	
 א َوא �ُ>�א א��َ ُه َو4َא #َ6َאُכْ� Jُ5ْHَ َ�א6َْ�ُ#�ْ ُل 0ُkُ�َوْ Wَ אُכُ� א

 Lَ َ  ∪∠∩ ُ� אْ
Aَِ>אِب ِ�-ْ ِ)ن� א��

”Apa saja fai’ yang diberikan Allah (q) kepada Rasul-Nya (yang berasal) 

dari penduduk negeri maka itu untuk Allah (q), Rasul, kerabat (Rasul), 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang (kehabisan 

bekal) dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul 

kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagi kalian, 

maka tinggalkanlah. Bertaqwalah kalian kepada Allah (q). 

Sesungguhnya Allah (q) sangat keras hukuman-(Nya).” 

 

Maknanya adalah; apa saja fai’ yang diberikan Allah q kepada Rasul-

Nya yang berasal dari penduduk negeri yang telah ditaklukkan maka untuk 

Allah q, Rasulullah a, kerabat Rasulullah a dari kalangan Bani Hasyim 

dan Bani Muththalib, anak-anak yatim kaum muslimin yang fakir, orang-

orang miskin yang serba kekurangan, dan orang-orang yang kehabisan bekal 

dalam perjalanan,
135

 agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang 

kaya saja di antara kalian dan tidak sampai ke tangan orang-orang lemah 

dan miskin.
136

 Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah 

karena itu merupakan kebaikan. Dan apa yang dilarang bagi kalian, maka 

tinggalkanlah karena itu merupakan keburukan.
137

 Bertaqwalah kalian 

kepada Allah q. Sesungguhnya Allah q sangat keras hukuman-Nya, dan 

tidak akan ada yang mampu menahannya.
138
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Berdasarkan ayat ini, maka pembagian fai’ dibagi menjadi lima, 

antara lain : 

 

1) Seperlima pertama untuk Allah q dan Rasul-Nya, digunakan untuk 

kepentingan kaum muslimin secara umum (setelah wafatnya Rasulullah 

a). 

2) Seperlima kedua untuk para kerabat Rasulullah a dari kalangan Bani 

Hasyim dan Bani Muththalib, bagian mereka disamakan baik laki-laki 

maupun wanita. 

3) Seperlima ketiga untuk anak-anak yatim yang fakir. 

4) Seperlima keempat untuk orang-orang miskin. 

5) Seperlima kelima untuk ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan lalu ia 

kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya).
139

 

 

Dari ayat ini pula terambil sebuah kaidah “Menerima apa saja yang 

datang dari Rasulullah a dan meninggalkan apa yang beliau larang.” 

Kaidah ini mencakup seluruh permasalahan pokok dan cabang dalam agama 

Islam, baik yang lahir maupun yang batin.
140

 Sehingga apapun yang 

dilarang oleh Rasulullah a dalam Sunnahnya sama seperti larangan Allah 

q dalam Al-Qur’an. Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) y, ia 

berkata; 

 

 َ
 َA َ�  ُ  אِت �َ Iِّ <َ �َ �ُ א
ْ وَ  אِت َ. �ِّ 5َ �َ �ُ א
ْ وَ  אِت �َ Lِ �ْ �َ ْ� �ُ א
ْ وَ  אِت �َ אLِ �َ א
ْ  א��
 ِ
 ْI ُ, �ْ ِ�  ْ
 �ٍ َ� ;َ  ْ� 5ِ �َ  �ْ 4ِ  ةً ;َ 	َ אE َI َ�  ْ4َ �َ  אَل �َ  ،�F $َ وَ  H �Uَ  א��ِ  َ~ K ْIَ  אِت 	َ �ِّ lُ �ُ א

َ  َכ Tْ  َ� َI َl ِ5 �ْ  َ; �6 א
َ >َ �َ  ْت אءَ �َ �َ  ،َب �ْ >ُ Aْ -َ  مS א ;ُ #َ 
َ  אلُ >َ ُ-  َA ْ5 Tَ  َכ ْ� Tَ  َכَ و ْ� Tَ، 

ْ  ;َ َ:  ْ� א 
ِ 4َ  אَل �َ  َA ُ�  َ4 ْ�  َ
 َA َ�  َא��ِ  لُ �ْ �ُ ر  gَ �I ُ ْ� 1َُ� 4َ وَ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
א J  َ4ِ ِ��ْ  ُت �ْ $َ א وَ �َ �َ  �ِ �ْ �َ �ْ א
�I  �َ �ْ �َ א 4َ  ُت ;ْ 	َ �َ  �ْ >َ 
َ  Tْ א
َ >َ �َ  ،א��ِ  אِب �َ כِ  ْ� �ِ 
َو4َא Wَ אُכُ� { ِت ;ْ 	َ א �َ Jِ �4 ;َ �ْ  ِ �ْ $َ وَ  �ْ >َ 
َ   ْ; ِ  ْ� ِJ	Tِ  َ� َ 5ْ כُ  �ْ َ
Yِ  אَل >َ �َ  ،لُ �ْ >ُ  َ 

 ْ��ُ �	
 . O �6 ُJ  ْ��َ  َ6 َ# َH ' ْ5 ُJِ �َ :  אَل �َ . 'Tْ  : َ� َI א
َ �َ } ُه َو4َא #َ6َאُכْ� J5ْHَُ ُل 0ُkُ�َوْ א
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”Allah q melaknat kaum wanita yang membuat tato, yang meminta 

dibuatkan tato, yang mencukur alisnya, yang merapikan gigi untuk 

kecantikan dan merubah ciptaan Allah r.” (Ucapan ini) sampai kepada 

seorang wanita dari kalangan Bani Asad yang dikenal (dengan) sebutan 

Ummu Ya’qub, ia pun mendatangi ’Abdullah bin Mas’ud y dan berkata, 

”Telah  sampai kepadaku berita bahwa engkau melaknat wanita (yang) 

begini dan begitu.” ’Abdullah bin Mas’ud y berkata, ”Bagaimana aku tidak 

melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah a, yang itu terdapat di dalam 

Kitabullah.” Ummu Ya’qub berkata, ”Sesungguhnya aku telah membaca 

keseluruhan isi Al-Qur’an, namun aku tidak mendapatkan apa yang engkau 

katakan.” ’Abdullah bin Mas’ud y berkata, ”Jika engkau (benar-benar) 

membacanya, niscaya engkau akan mendapatkannya. Bukankah engkau 

telah membaca, ”Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarang bagi kalian, maka tinggalkanlah.” Ummu Ya’qub 

menjawab, ”Benar.” ’Abdullah bin Mas’ud y berkata, ”Sesungguhnya 

Rasulullah a telah melarang hal-hal tersebut.”
141

 

 

 

 َ	<َ>ُIْ
ِW ْ-	ِ$ِא#َ�ُ
  ْ� ِدَ-אِر1ِْ� َو;4ََْ�אِ
ِ#�ْ א Kُْ; �َ ِ4ِ	ُ$�ْ َ� א
�0ِ-ْ ِء אْ
 ْ�lُ�َEْ-َ ِّ4 ً̂ eْ�َ َ�א6ًא و� َنnَْوِر ِ َ َوَرُ��ْ َ-5ُْ.ُ	وْ َ� א�� 
Jُ َن א��َ  

אِدُ��ْ  �.
 ∪∇∩ نَ ;ُوَ
Yَِכ 1ُُ� א

”(Juga) untuk orang fakir yang berhijrah terusir dari kampung halaman 

mereka dan harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah (q) 

dan keridhaan-(Nya) serta mereka menolong Allah (q) 

dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.” 

 

Maknanya adalah; yang juga berhak untuk mendapatkan fai’ adalah 

orang Muhajirin yang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung 

halaman mereka dan harta benda mereka dari Makkah karena mencari 

karunia dari Allah q dan keridhaan-Nya serta mereka menolong Allah q 

dan Rasul-Nya.
142

 Mereka itulah orang-orang yang benar dalam 

keimanannya,
143

 mereka membuktikan kebenaran iman mereka dengan 

melakukan amal shalih dan ibadah yang berat.
144
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 ْ-0ِ�
-ْ َوא ِaْאَر َوא ��
ُءوא א ��Eَ َ �َ ْ�SE,ِ-ُ �ْ#ِIِEْ�َ �ْ4ِ َوَ: َ�אَن �ْ#ِ�ْ
َن 4َْ� 1َאَ$َ	 ِ)َ
א ;ُوْ אَ$Dً 4ِّ ِرgُ َ� �ْ1ُِ�وْ  َن ِ�ْ� َ-ِ�ُ�وْ  َن IَHَ' ;6َُْ<ِ�ِ#ْ� َوَ
ْ� א َوُ-BِQُْ	وْ ُ �ْ ��

 S- �ْ4ََو Dٌgَא.َKَ �ْ#ِ�ِ َכאَن ْ� ْ�,ُIِ>ْ�ُ
 ∪∩ نَ َق h�َ Jِ�ِ>ْ6َ �fLُُوَ
Yَِכ 1ُُ� אْ

”Orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota (Madinah) dan telah 

beriman sebelum kedatangan orang-orang (Muhajirin), orang-orang 

(Anshar) mencintai orang-orang (Muhajirin) yang berhijrah kepada 

mereka. Tidak ada keinginan dalam hati orang-orang (Anshar) terhadap 

apa-apa yang diberikan kepada orang-orang (Muhajirin), dan mereka 

mengutamakan orang-orang (Muhajirin) atas diri mereka sendiri, 

meskipun mereka juga membutuhkan. Barangsiapa yang dijaga 

dari (sifat) syuhh (kikir yang sangat), maka mereka itulah 

orang orang yang beruntung.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang Anshar yang telah menempati kota 

Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, 

orang-orang Anshar mencintai orang-orang Muhajirin yang berhijrah 

kepada mereka. Tidak ada rasa hasad dalam hati orang-orang Anshar 

terhadap harta Bani Nadhir yang diberikan oleh Rasulullah a kepada orang-

orang Muhajirin, dan mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin 

atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga membutuhkan.
145

 

Barangsiapa yang dijaga dari sifat syuhh, yaitu suka menumpuk harta dan 

tidak bersedia menyedekahkannya sedikit pun, maka mereka itulah orang 

orang yang beruntung.
146

 

 

Ayat ini turun berkenaan dengan kejadian seorang laki-laki Anshar 

dan isterinya yang menjamu makan malam untuk tamu Rasulullah a, 

padahal sebenarnya mereka juga membutuhkan makan malam tersebut. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

ُ gَ �I  א��ِ  َل �ْ �ُ رَ  Fٌ $ُ ' رَ  َ ;َ   ْ� 5ِ א�َ gَ ;َ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ -َ  אَل >َ �َ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 ْ
' gَ �I  א��ِ  لُ �ْ �ُ رَ  אَل >َ א �َ  ْ�  ِH ْ5 َ� ُ1 ��  Lَ ْ� ًY�J  َ� َI ْ�  َ- ِِ א8ِ َ� ' 6ِ 
َ )ِ  Fَ َ� رْ hَ �َ  �َ #ْ �ُ א

 ُ ُ   َ� ُ� ُJ	I َD  َ- َْ �ْ א
�I  هِ Fٌ  َ- eَ �� َ> ُJ  َ1 ِ0 $ُ  رَ َ: ;َ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  א��  �َ Fٌ  ِ4 $ُ رَ  אمَ >َ �َ  א��
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َ )ِ  jَ 1َ 0َ �َ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ א -َ 6َ ;َ  אَل >َ �َ  אرِ َ. 6ْ אْ[َ  َ; ' ْ1 ِI ِJ  َ� َ< 4ْ ِ:  אَل َ	 َ; ِ  ِJ  nَ ْ� �َ 
ُ gَ �I  א��ِ  لِ �ْ �ُ رَ   ْي �ِ 5ْ א Hِ 4َ  א��ِ وَ  Tْ א
َ א �َ  ْ- ِJ  Lَ ْ� ًY	�I َ�  :َ َ   ْ� ِK ِ َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
� h ْN ِ> ِYَ �َ  ْ� א
ِ Aَ  َ وَ  �ْ #ِ �ْ 4ِ �ْ 5َ �َ  אءَ !َ Aَ א
ْ  E �� ُDِ א
.�  אدَ رَ א ;َ ذَ Oِ �َ  אَل �َ  E �� ِDِ א
.�  ُت �ْ  �ُ :� )ِ 

 ِ�ّ
 א��ِ  لِ �ْ �ُ ' رَ Fُ  َH َI $ُ א א
	� �ً ?َ  �� I َD  َ� َ> َA َI Tْ  ُBَ �ْ א א
Pُ ْ� َ6 َ5 �I �ُ  ى�َ Pْ 6َ وَ  אجَ 	َ א
 gَ �I ُ 
َ  אَل >َ �َ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א�� َ< ْ�  َH ِ� jَ  ُ  �ْ 4ِ  َכ ,ِ nَ  وْ ;َ  �F $َ وَ  H �Uَ  א��
ُ  َل D  َ� َh ْ6 َUٍ 6َ َ̂ �ُ وَ  نٍ َ̂ �ُ   אنَ כَ  �ْ 
َ وَ  �ْ #ِ ِ� <ُ H َI َ; ' ْ6َ  نَ وْ 	ُ Q ِBْ ُ- وَ { �F $َ وَ  H �Uَ  א��
 ِ� ِ# ْ�  َK .َ gَא ُD{. 

 

“Bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah n dan berkata, 

“Wahai Rasulullah, aku sedang kalaparan.” Maka Rasulullah a 

memerintahkan (seseorang untuk mendatangi) isteri-isteri beliau, namun 

mereka tidak mempunyai (makanan sedikit) pun. Kemudian Rasulullah a 

bersabda, ”Adakah seseorang yang menjamunya malam ini? Semoga Allah 

merahmatinya.” Maka berdirilah salah seorang laki-laki dari kaum Anshar 

(yaitu; Abu Thalhah y) dan berkata, “Aku, wahai Rasulullah” Kemudian ia 

pun pulang menemui isterinya, lalu berkata kepada isterinya, ”(Ini adalah) 

tamu Rasulullah a, janganlah engkau sembunyikan (makanan) apapun 

(untuk)nya.” Isterinya berkata, “Demi Allah, aku tidak mempunyai 

(makanan apapun), kecuali makanan untuk anak-anak.” Laki-laki Anshar 

tersebut berkata, ”Jika anak-anak ingin makan malam, maka tidurkanlah 

mereka. Lalu kemarilah dan matikanlah lampu, (tidak mengapa) kita 

(menahan) lapar malam ini.” Isterinya pun melakukan (perintah suaminya). 

Kemudian keesokan hari laki-laki tersebut (datang) kepada Rasulullah a, 

lalu beliau bersabda, “Sungguh Allah r kagum –atau Allah r tertawa- 

terhadap (apa yang telah dilakukan oleh) fulan dan fulanah.” Maka Allah 

r menurunkan (ayat), “Dan mereka lebih mengutamakan orang-orang 

(Muhajirin) atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga 

membutuhkan.”
147
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Pengorbanan para sahabat Anshar dalam memuliakan para sahabat 

Muhajirin sangatlah besar. Sehingga umat Islam haruslah mencintai para 

sahabat Anshar beserta para sahabat Nabi a yang lainnya. Diriwayatkan 

dari Al-Bara’ bin ‘Azib y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ4 ْ�  َ; َ� �j  َ]ْאرُ َ. 6ْ א  َ; َ� �E ُJ  ُ ُ  l eَ ُJَ �ْ ;َ  אرُ َ. 6ْ אْ[َ  l zََ �ْ ;َ  �ْ 4َ وَ . א��  .א��

 

“Barangsiapa yang mencintai (sahabat) Anshar, (niscaya) Allah q akan 

mencintainya. Dan barangsiapa yang membenci (sahabat) Anshar, 

(niscaya) Allah q akan membencinya.”
148

 

 

Itsar adalah lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. 

Itsar dibagi menjadi tiga, antara lain : 

 

1. Itsar yang terlarang, yaitu itsar dalam perkara yang wajib ditunaikan, 

seperti; wudhu. 

2. Itsar yang makruh, yaitu itsar dalam perkara yang mustahab, seperti; 

mengisi shaf pertama. 

3. Itsar yang mubah, yaitu itsar dalam perkara yang bukan ibadah, seperti; 

urusan makanan.
149

 

 

Sifat syuhh adalah suka menumpuk harta dan tidak bersedia untuk 

menyedekahkannya sedikit pun.
150

 Sifat syuhh apabila tidak diupayakan 

untuk dihilangkan, maka akan mendorong pemiliknya untuk menghalalkan 

perkara yang diharamkan dan akan memerintahkan pemiliknya untuk 

melakukan kedurhakaan. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �f א
!S  ن� �f  َ� ِO �א א
!S >ُ א � وَ  Dِ א4َ �َ >ِ א
ْ  مَ �ْ -َ  אٌت �َ I َ�  ُr ُIْ א
2ُ  ن� I َ�  َ� ِOْ א
2ُ وَ  �ْ אכُ -� )ِ 
 َ; ْ1 َI אنَ כَ  �ْ 4َ  َכ  َ� ْE َI ُכ ْ�  َ� َ� َI ُ# ْ�  َH َI َ; ' ْאْ� وَ  �ْ 1ُ אءَ 4َ א دِ �ْ כُ <َ َ�  ن َ� َ, SI ْ� א
 .�ْ #ُ 4َ אرِ ,َ 4َ 
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“Berhati-hatilah kalian dari (perbuatan) kezhaliman, karena sesunguhnya 

kezhaliman adalah kegelapan (pada) Hari Kiamat. Dan takutlah kalian dari 

sifat syuhh, karena sesungguhnya sifat syuhh telah membinasakan orang-

orang sebelum kalian. (Sifat syuhh tersebut) telah mendorong mereka untuk 

menumpahkan darah (di antara) mereka dan (menjadikan) mereka 

menghalalkan (perkara yang) diharamkan (bagi) mereka.”
151

 

 

Dan diriwayatkan pula dari ‘Abdullah bin ‘Amru p ia berkata, Rasulullah 

a bersabda dalam sebuah khutbah(nya); 

 

�f وَ  �ْ אכُ -� )ِ  S!
fِّ �ِ  �ْ כُ E َIْ �َ  אنَ כَ  �ْ 4َ  َכ Iَ א �6Oِ َ� َ1 �َ  ،א S!
 E ِk ِFَ א
ْ �ِ  �ْ 1ُ 	َ 4َ ;َ : א
 َ� َE َk ُI ْ� ََ 4َ ;َ א، و	1ُ  ْ�  ِ� ْ
 .אوْ 	ُ �َ <َ �َ  رِ �ْ �ُ א
<ُ �ِ  �ْ 1ُ 	َ 4َ ;َ א، وَ �ْ P ْ� َA ِD  َ� َ< َP ُAِ >َ א

 

“Berhati-hatilah kalian dari sifat syuhh, karena sesungguhnya orang-orang 

sebelum kalian telah hancur disebabkan (karena) sifat syuhh. (Sifat syuhh 

tersebut) telah memerintahkan mereka untuk kikir maka mereka berbuat 

kikir, ia memerintahkan mereka untuk memutuskan (hubungan silaturrahmi) 

maka mereka memutuskan (hubungan silaturrahmi), dan ia memerintahkan 

mereka untuk melakukan kedurhakaan maka mereka pun berbuat 

kedurhakaan.”
152

 

 

Sehingga tidak akan pernah berkumpul antara sifat syuhh dengan sifat 

keimanan pada hati seorang hamba selama-lamanya. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 :َ َ-  ْ� َ� ِ� ُ�  ُ? َE ٌאر  ِ� �ْ  �َ ِE ْ� ِF  ِ��دُ وَ  א َK ٌِف �ْ $َ  ْ� �ِ  �َ �5 #َ $َ  אن  َH ْE ٍ�  َ; َ� ً� َא و :َ 
 َ- ْ� َ� ِ� ُ�  S!
 א�ً �َ ;َ  �ٍ I jِ  َH ْEْ �َ  ْ� �ِ  אنُ �َ -ْ אaِْ وَ  Sf א

“Tidak akan pernah berkumpul (antara) debu (jihad) di jalan Allah q 

(dengan) asap Neraka Jahannam pada (diri) seorang hamba selama-

lamanya. Dan tidak akan pernah berkumpul (pula antara) sifat syuhh 

(dengan) keimanan pada hati seorang hamba selama-lamanya.”
153
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 ْ-0ِ�
Kَْ�א5َ6ِא א
�0ِ-ْ  نَ 
ُ�ْ א 1ِ�ِAْ�َ �ْ4ِْ� َ-ُ>�ْ ُءوْ 7َ� $َ َوא ِaِ5َא َو
  �َ َر��5َא אْ?ِ<ْ	 َ
 ْ�<ُEَ�َ ْ- ِaْ6َא ِ�א �ْ�ِ FْAَ�ْ َ :ََ�אِن َو  ْ�Iُ�ُ ّ
ِ �̂   אَ� 0ِ�I ْ�5ُ4َW-ْ 5َ�ِא ِ?

 ∪⊂⊆∩ �ٌ ِ��ْ ٌف ر� ِ)�6َכ َرُءوْ  7َر��5َ 

”Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), 

mereka berdoa, “Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara- 

saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, 

dan janganlah Engkau jadikan (ada perasaan) dengki dalam hati kami 

terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, 

sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” 

 

Maknanya adalah; dan orang-orang yang datang sesudah Muhajirin 

dan Anshar hingga datangnya Hari Kiamat,
154

 mereka berdoa, “Wahai Rabb 

kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih 

dahulu dari kami, dan janganlah Engkau jadikan ada perasaan dengki dalam 

hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, 

sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadap 

orang-orang yang beriman.”
155

 

 

Di dalam ayat ini terkadung dalil bahwa hendaknya setiap muslim 

memuji para sahabat Rasulullah a dengan kebaikan, mencintai mereka, dan 

mendoakan mereka.
156

 Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mencela 

para sahabat Rasulullah a. Karena Rasulullah a telah melarang umatnya 

untuk mencela para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id 

Al-Khudri y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 :َ َ   ُ� SE ْ� َ; א gْ َ, ِא� �ْ  َ� َI ْ� َ; 4ِ  َ~ <َ 6ْ ;َ  �ْ כُ �َ �َ ;َ  ن� א ْX Fَ  ُ; ُ� ٍ�  َ1َ ذ ًE َ4 א �َ א َI َ�  ُ4 �� 
 Jُ <َ �ْ ِ.  6َ َ: وَ  �ْ 1ِ �ِ �َ ;َ 

 

“Janganlah kalian mencela para Sahabatku. Seandainya salah seorang di 

antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan 

menyamai infak mereka satu mud dan tidak (pula) setengahnya.”
157
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Bahkan Rasullullah a juga telah mengancam orang-orang yang 

mencela para Sahabatnya dengan laknat dari Allah q, laknat dari para 

Malaikat, dan laknat dari manusia seluruhnya. Rasulullah a bersabda; 

 

 َ4 ْ�  �َ �j  َ; gْ َ, ِא� �ْ  َ� َA َI ْ� ِJ  َ
 ْA َ5 ُD  ِ��وَ  א ْ
  .�َ �ْ Aِ �َ $ْ ;َ  אِس א
�5 وَ  Dِ כَ 8ِ َ̂ �َ א
 

“Barangsiapa yang mencela para Sahabatku, niscaya akan mendapat 

laknat (dari) Allah q, para Malaikat, dan manusia seluruhnya.”
158

 

 

 

 ْ-0ِ�

' אَ(ِ 	َ َ �ْ

�ْ א َ-ُ>�ْ َ�ُ>�ْ َ� 6َא;ََُ ْ-0ِ�
Kَْ�א#ِ6ُِ� א ِaِ وْ َن	َכَ<ُ �َ Fِ1َْ; �ْ4ِ א
 ْ�Pِ6ُ :َُכْ� َوAَ4َ ��$َ	ُkْ5َ
َ �ْ�ُ$ْ	ِKُْ; �ْYِ
  ُכْ� ;ََ�ً�א ;ََ�ً�אُ� ِ��ْ אْ
ِכَ�אِب َ


َכאِذُ��ْ ِ)ْن ُ��ْ و� َ �ْ#ُ�6(ِ �ُ#َ!ْ-َ ُ 
5ْ5َُ.َ	�6ُכْ� َوא��َ �ْ�ُIْ ِ َن ∩⊇⊇∪ 

”Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata 

kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, 

“Sesungguhnya jika kalian diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama 

kalian. Kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun 

untuk (menghinakan) kalian, dan jika kalian diperangi pasti kami akan 

membantu kalian.” Allah (q) menyaksikan bahwa sesungguhnya 

mereka benar-benar pendusta.” 

 

Maknanya adalah; apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang 

munafik, yaitu ’Abdullah bin Ubay bin Salul dan para sahabatnya yang 

berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, yaitu 

Bani Nadhir,
159

 “Sesungguhnya jika kalian diusir dari Madinah, niscaya 

kami pun akan keluar bersama kalian. Kami selama-lamanya tidak akan 

patuh kepada siapa pun untuk menghinakan kalian, dan jika kalian diperangi 

pasti kami akan membantu kalian.”
160

 Allah q menyaksikan bahwa 

sesungguhnya mereka benar-benar pendusta terhadap apa yang mereka 

janjikan kepada Bani Nadhir.
161
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 ْ�$ُ	ِKُْ; �ْYِ
َ ْ�$ُ	ُkْ-َ :َ א ْ��ُ �ْYِ
  �#ُ6َْ א َ: َ-5ُْ.ُ	وْ ِ �Iُْ َن Aَ4َُ#ْ� َوَ

ُ�َ�
��S אْ[َْدَ�אَر Bُ�� َ: -5َُْ.ُ	وْ َوَ
Yِْ� 6ََ.ُ	وْ 
 ∪⊅⊆∩ نَ 1ُْ� َ

”Sesungguhnya jika mereka diusir, (niscaya) orang-orang munafik itu tidak 

akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, (niscaya) orang-

orang munafik itu juga tidak akan menolong mereka. Sesungguhnya jika 

orang-orang munafik menolong mereka, (niscaya) orang-orang munafik itu 

akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka 

tidak akan mendapatkan pertolongan.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya jika orang-orang yahudi diusir dari 

Madinah, niscaya orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama 

mereka. Dan jika orang-orang yahudi diperangi, niscaya orang-orang 

munafik itu juga tidak akan menolong mereka sebagaimana yang telah 

dijanjikan kepada mereka. Sesungguhnya jika orang-orang munafik itu 

menolong mereka, niscaya orang-orang munafik itu akan berpaling lari ke 

belakang. Kemudian orang-orang yahudi tidak akan mendapatkan 

pertolongan bahkan mereka akan mendapatkan kehinaan.
162

  

 

 

 �ْ�ِ DًEَ1َْر S�Lََ; �ْ�ُ6َْ]َ  ُْ�وgُ ِّ4 �ْ1ِ�6َُ#ْ� َ�ْ�ٌم :� ِرh�ِ َכ
ِ َذِ  ∪⊃⊆∩ نَ  َ-ْ<َ>ُ#�ْ َ� א��

”Sesungguhnya kalian di dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah 

(q). Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang 

beriman di dalam hati orang-orang munafik lebih ditakuti daripada Allah q, 

karena siksaan-Nya yang ditangguhkan.
163

 Yang demikian itu karena 

mereka adalah kaum yang tidak mengerti tentang keagungan Allah q.
164

  

 

Orang-orang munafik lebih mendahulukan rasa takut kepada makhluk 

yang sebenarnya tidak kuasa memberikan madharat daripada rasa takut 

kepada Al-Khaliq yang di Tangan-Nya segala manfaat dan mudharat, serta 

Dia-lah yang Maha Kuasa untuk memberi dan menahan pemberian.
165
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 ْ�Iُ ِא ِ):� ِ�ْ� 6َُכْ� َ$ِ��ْ َ: ُ-َ>אAً  S4 ى	َْو 4ِْ� و� ُ�ً; Dٍ5َ   ِء ُ$ُ�رٍ Wرَ َ,.�
 ْ-�ِLَ �ْ#ُ5َ�ْ�َ �ْ#ُ�ُhْ�َ ْ��ِ$َ �ْ#ُEُ�َ,ْ َ �ٌ א و�Aً ْ�Iُ�ُ'��Lَ �ْ#ُُ�  

 ∪⊇⊆∩ نَ  َ-�Iُ<ِAْْ َذِ
َכ �6َh�ُِ#ْ� َ�ْ�ٌم :� 

”Mereka tidak akan memerangi kalian dalam keadaan bersatu, kecuali 

dalam kampung-kampung yang berbenteng atau dari balik tembok. 

Permusuhan antar sesama mereka sangat kuat. Kalian menyangka mereka 

itu bersatu, padahal hati mereka berpecah-belah. Yang demikian itu karena 

sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yahudi tidak akan memerangi kalian 

dalam keadaan bersatu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng 

atau dari balik tembok, karena mereka sebenarnya adalah orang-orang 

penakut
166

 yang tidak berani menghadapi kaum muslimin dengan perang 

tanding berhadap-hadapan.
167

 Permusuhan antar sesama mereka sangat kuat. 

Kalian menyangka orang-orang yahudi itu bersatu, padahal hati mereka 

berpecah-belah, karena masing mereka memiliki tujuan yang berbeda-

beda.
168

 Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang 

tidak mengerti, karena tidak merenungkan ayat Allah q.
169

 

 

Keinginan dan kepentingan orang-orang yahudi dan para pengikut 

kebatilan berbeda-beda, namun mereka akan bersatu dalam memusuhi 

pengikut kebenaran. Berkata Qatadah 5;
170

 

 

 َ; ْ1 Fُ  ْ
 �ْ Hَْ�א
ُ#ُ ;َ  k َ� ِI َ> ٌDْ ، 4ُ �ْ #ُ ُ  אدَ #َ u ُ1 ْ� ُ4 ، ْk َ� ِI َ> ٌD  Lَُ ;1ََْ�א F  ُ4 ْk َ� ِI َ> ٌDِ אE ِNَ א
 .ّ~ِ ,َ א
ْ  Fِ 1ْ ;َ  ةِ אوَ �َ Hَ  ْ� �ِ  نَ �ْ Aُ �ِ �َ �ْ 4ُ  �ْ 1ُ وَ 

 

“Pengikut kebatilan berbeda-beda; keinginan mereka, persaksian mereka, 

dan perbuatan mereka. (Namun) mereka bersatu dalam memusuhi pengikut 

kebenaran.”
171
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 ْ-0ِ�
 ∪∋⊆∩ �ٌ א َوَ�אَل ;4َِْ	1ِْ� َوَ
ُ#ْ� 0َHَאٌب ;َِ
�ْ Eًא َذאُ��ْ َ� IِEْ�َ �ْ4ِِ#ْ� َ�ِ	-ْ َכFِXَ�َ א

”(Mereka) seperti orang-orang (yahudi) yang belum lama berselang, 

mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka sendiri, 

dan bagi mereka (ada) siksaan yang pedih.” 

 

Maknanya adalah; kondisi orang-orang Bani Nadhir seperti kondisi 

orang-orang yahudi yang belum lama berselang, yaitu Bani Qainuqa’,
172

 

mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka sendiri karena 

memusuhi Rasulullah a,
173

 dan bagi mereka ada siksaan yang pedih di 

akhirat.
174

 

 

Bani Qainuqa’ telah diusir lebih dahulu oleh Rasulullah a sebelum 

Bani Nadhir.
175

 Bani Qainuqa’ merupakan salah satu kabilah yahudi yang 

hidup di Madinah. Mereka benci terhadap kemenangan kaum muslimin atas 

orang-orang kafir Quraisy di perang Badar pada bulan Ramadhan tahun 2 H. 

Sehingga mereka selalu menghembuskan perpecahan dan fitnah di kubu 

kaum muslimin. 

 

Hingga suatu saat, ketika seorang wanita muslimah sedang berbelanja 

di pasar mereka. Orang-orang yahudi melecehkannya dengan meminta agar 

muslimah tersebut membuka jilbabnya dan muslimah tersebut menolaknya. 

Kemudian tanpa diketahui oleh muslimah yang sedang berbelanja, ternyata 

ada seorang penjual perhiasan yang mengikat ujung pakaian muslimah 

tersebut. Sehingga ketika ketika muslimah tersebut berdiri, maka 

tersingkaplah auratnya dan berteriaklah muslimah tersebut. Orang-orang 

yahudi yang melihatnya tertawa terbahak-bahak. Mendengar teriakan 

muslimah tersebut datanglah seorang sahabat yang menolong dan langsung 

membunuh penjual perhiasan yang melakukan perbuatan itu. Namun 

kemudian orang-orang yahudi mengeroyok sahabat tersebut dan 

membunuhnya. 
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Kejadian ini sampai kepada Rasulullah a, maka beliau langsung 

mengumpulkan pasukannya dan memberikan bendera perang kepada 

Hamzah bin ’Abdul Muththalib y. Lalu pasukan berangkat menuju Bani 

Qainuqa’. Melihat kedatangan pasukan kaum muslimin, orang-orang Bani 

Qainuqa’ segera berlindung di balik benteng-benteng mereka. Pasukan 

kaum muslimin mengepung mereka selama lima belas hari hingga mereka 

menyerah. Rasulullah a memutuskan untuk mengusir mereka dari kota 

Madinah agar tidak berdampingan dengan kaum muslimin. Kejadian ini 

terjadi di bulan Dzulqa’dah tahun 2 H.
176

  

 

 

א َכَ<َ	 َ�אَل ِ)6ِّْ�  ��Iَ�َ 	ْ>ُ6َْ�אِن אْכ ِ�ْ
Pَ�ْאِن ِ)ْذ َ�אَل ِ �!
5َْכ ٌء 4ِّ َ�ِ	ْي  َכFِXَ�َ א

 �ِْ6ّ(ِ  ْ��ِ
َ َرب� אْ
Aَאَ  ∪∌⊆∩ �َ ;Kََאُف א��

”(Perumpamaan bujukan orang-orang munafik) seperti (bujukan) setan 

ketika ia berkata kepada manusia, ”Kafirlah engkau,” ketika manusia 

tersebut telah kafir, (maka) ia berkata, ”Sesungguhnya aku berlepas diri 

darimu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah (q) 

Rabb semesta Alam.” 

 

Maknanya adalah; perumpamaan bujukan orang-orang munafik yang 

menipu saudaranya orang-orang yahudi Bani Nadhir
177

 dengan menjanjikan 

bantuan dan kemenangan bagi mereka atas kaum muslimin seperti bujukan 

setan yang menghiasi kekafiran dan mengajak manusia kepada kekafiran ia 

berkata kepada manusia, ”Kafirlah engkau,” ketika manusia tersebut telah 

kafir karena mentaati setan,
178

 maka setan tersebut berkata, ”Sesungguhnya 

aku berlepas diri darimu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah q 

Rabb semesta Alam.”
179

 Sehingga akhirnya orang-orang munafik tersebut 

berdusta dan meninggalkan Bani Nadhir.
180
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 ْ��ِ �ِ-ْ�َ
  َ#אَ�َכאَن HَאEَ�َِ�ُ#َ�א ;#ُ�6ََ�א ِ�� א
�5אِر Kَאِ

 َU$َ َכ
 ∪∠⊆∩ �َ ُء א
�2אِ
ِ��ْ Wَوَذِ

”Maka kesudahan (bagi) keduanya bahwa sesungguhnya keduanya 

(akan masuk) ke dalam Neraka, mereka kekal di dalamnya. 

Demikianlah balasan (bagi) orang-orang yang zhalim.” 

 

Maknanya adalah; maka kesudahan bagi setan dan orang-orang yang 

mentaati setan hingga menjadi kafir, bahwa sesungguhnya keduanya masuk 

ke dalam Neraka, mereka kekal di dalamnya.
181

 Demikianlah balasan bagi 

orang-orang yang kafir.
182

 

 

 

 َ-7  S-َ; ْ-0ِ�
َ َوْ
ُْ25ْ�َ	 cٌ>ْ6َ �4 َ#א א 
lٍَ� َوא �ُ>�א א��َ א َ��� َ� �5ُ4َWא א �ُ>�א א��ِ Tْ4َ  

 ْ�EِKَ َ  ∪∇⊆∩ نَ ٌ	 ِ�َ�א َ �Iُ�َAْْ ِ)ن� א��

”Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah (q) 

dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok. Bertaqwalah kepada Allah (q), sesungguhnya Allah (q) 

Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah 

kalian kepada Allah q dengan cara melaksanakan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya
183

 dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan amalan 

yang telah diperbuatnya untuk menghadapi datangnya Hari Kiamat. 

Bertaqwalah kalian kepada Allah q, sesungguhnya Allah q Maha 

Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberikan balasan kepada 

kalian.
184
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Hari Kiamat disebutkan dalam ayat ini dengan penyebutan “hari esok” 

untuk mengingatkan bahwa kedatangan Hari Kiamat itu dekat.
185

 Definisi 

taqwa yang mencakup adalah sebagaimana perkataan Thalq bin Habib 5; 

 

 כَ 	ُ �ْ  َ  نْ ;َ ، وَ א��ِ  אَب �َ Bَ  �ْ $ُ 	ْ ،  َ א��ِ  �َ 4ِ  رٍ �ْ ' H ، َI 6َُ א��ِ  Dِ אA َ� Fَ  ِ� َP َHْ  َ  نْ ;َ 
 َ4 ْA .ِ َ� َD  ِ��א َH ، َI 6ُ ' ْ� ٍא��ِ  �َ 4ِ  ر َ  ، ْk َ! ِH ' َ< א��ِ  אَب. 

 

“Engkau melakukan ketaatan kepada Allah q, di atas cahaya (petunjuk) 

dari Allah q karena engkau mengharapkan pahala (dari) Allah q. Dan 

engkau meninggalkan maksiat kepada Allah q, di atas cahaya (petunjuk) 

dari Allah q, karena engkau takut hukuman (dari) Allah q.
186

 

 

 

   6َْh�ََ�א1ُْ� ;6َُْ<َ�ُ#�ْ َ� 6َُ��א א��َ א َכא
�0ِ-ْ �6ُْ َوَ: َ ُכ�ْ 

 ∪⊆∩ نَ 1ُُ� אْ
َ<אِ�ُ>�ْ  ;ُوَ
Yَِכ 

”Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah (q), 

lalu Allah (q) menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. 

Mereka itulah orang-orang yang fasik.” 

 

Maknanya adalah; janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa 

kepada Allah q dengan tidak melakukan ketaatan kepada Allah q dan tidak 

melakukan amal shalih, lalu Allah q menjadikan mereka lupa kepada diri 

mereka sendiri sehingga mereka tidak menyibukkan diri mereka dengan 

amal shalih yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan di akhirat. 

Mereka itulah orang-orang yang fasik, yang tidak melaksanakan ketaatan 

kepada Allah q.
187
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  א
�5אِر َو;gََْ,אُب אْ
َ�gَْ; ِD�5َ,אُب  َ: َ-ْ�َ�ِ�ْي 

 َ>
 ∪⊂⊅∩ نَ Uُ8ِوْ gَْ;7َ,אُب אْ
َ�Dِ�5 1ُُ� אْ

”Tidaklah sama (antara) para penghuni Neraka dengan para penghuni 

Surga. Para penghuni Surga adalah orang-orang yang beruntung.” 

 

Maknanya adalah; tidaklah sama antara para penghuni Neraka dengan 

para penghuni Surga, para penghuni Neraka akan berada di tempat yang 

penuh dengan siksa dan hina sedangkan para penghuni Surga akan berada di 

tempat yang penuh dengan kenikmatan yang mulia. Para penghuni Surga 

adalah orang-orang yang beruntung, sedangkan para penghuni Neraka 

adalah orang-orang yang merugi.
188

 

 

 

 �
 FٍEَ$َ 'IَHَ َنW	ْ<ُ

5َא 0َ1َא אْْUَ6َْ; �ْ
َ S4 אAًLِאKَ Jُ�َ-َْ;	َ ِّ4 אHً ِ�ّ.َ�َ ِ ْ� Dِ�َ!ْKَ א��

 ∪⊆⊅∩ نَ َوِ Iَْכ אْ[Xَ4َْאُل eْ6َِ	ُ�َ#א ِ
�5Iאِس َ
�IAَُ#ْ� َ-َ�َ<כ�ُ	وْ 

”Seandainya Kami turunkan Al-Qur’an ini pada gunung, sungguh engkau 

akan melihatnya tunduk terpecah-belah karena takutnya kepada Allah (q). 

Dan Kami jadikan perumpamaan tersebut bagi manusia 

agar mereka berfikir.” 

 

Maknanya adalah; seandainya Kami turunkan Al-Qur’an ini pada 

gunung yang dikaruniai akal pikiran sebagaimana yang dimiliki oleh 

manusia
189

 lalu gunung tersebut mengerti janji dan ancaman yang terdapat 

di dalam Al-Qur’an, sungguh engkau akan melihatnya tunduk terpecah-

belah karena takutnya kepada Allah q.
190

 Dan Kami jadikan perumpamaan 

tersebut bagi manusia agar mereka berfikir lalu mereka beriman.
191

 Ayat ini 

mengandung anjuran untuk untuk merenungkan Al-Qur’an, memahami 

makna-maknanya dan mengamalkan isinya.
192
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ُ א
�0ِْي  َ#אَدةِ  َ̀  1َُ� א�� �!

Hَ �َ1ُ �:(ِ Jَאِ
ُ� אْ
jِ�ْlَ َوאَ(ِ  

 ْ��ِ �	
ْ�َ�ُ� א �	
 ∪⊅⊅∩ �ُ 1َُ� א

”Dia-lah Allah (q) yang tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 

disembah) selain Dia, Yang Mengetahui (perkara) yang ghaib dan yang 

nyata, Dia-lah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” 

 

Maknanya adalah; Dia-lah Allah q yang tidak ada sesembahan yang 

berhak untuk disembah selain Dia, semua sesembahan selain Dia adalah 

bathil, Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata, tidak ada 

sesuatu pun yang tersebunyi bagi-Nya, Dia-lah Yang Maha Pengasih kepada 

seluruh makhluk
193

 lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang 

beriman.
194

 

 

 

ُ א
�0ِْي  وْ  َ̀  1َُ� א�� S�<ُ

Jَ ِ):� 1َُ� אْ
Iِ�َُכ אَْ(ِ �ُ�ِ�ْ#َ�ُ
ُم אْ
4ِQْ�ُُ� אْ َ̂ ��
ُس א

 ْ-UِAَ
א -ُْ!ِ	ُכ�ْ אْ ��Hَ ِ ُ	 Eْ�َُ,אَن א�� ِEُّ�َ�َכ
אُر אْ �E�َ
 ∪⊃⊅∩ نَ Uُ אْ

”Dia-lah Allah (q) Yang tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 

disembah) selain Dia, Yang Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha 

Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang 

Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, 

Maha Suci Allah (q) dari apa yang mereka persekutukan.” 

 

Maknanya adalah; Dialah Allah q Yang tidak ada sesembahan yang 

berhak untuk disembah selain Dia, Yang Maha Raja Pengatur segala 

sesuatu, Yang Maha Suci dari segala kekurangan, Yang Maha Sejahtera dari 

segala aib dan cela, Yang Mengaruniakan Keamanan dan membela para 

Rasul-Nya dengan memberikan mereka mukjizat, Yang Maha Memelihara 

dan mengawasi amal perbuatan para hamba-Nya,
195

 Yang Maha Perkasa 

yang tidak terkalahkan, Yang Maha Kuasa untuk memaksa para makhluk-

Nya agar mengikuti kehendak-Nya,
196

 Yang Memiliki segala Keagungan 
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dan kebesaran di langit dan di bumi,
197

 Maha Suci Allah q dari apa yang 

mereka persekutukan dengan-Nya dalam beribadah kepada-Nya.
198

 

 

Sifat Keagungan merupakan sifat Allah q yang tidak boleh disandang 

oleh makhluk. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ُ  لُ �ْ >ُ -َ  א �ً א�ِ وَ  ْ� H ِ5َ אزَ 6َ  �ْ 4َ . ْي אرِ زَ )ِ  A َ2 َ� ُDَ א
ْ وَ  ْ� א8ِ دَ رِ  אءُ -َ 	ِ Eْ כِ 
ْ אَ : Jُ אE َ, َ6ْ �ُ  א��

ْ ;َ  א�َ #ُ 5ْ 4ِ  َ< ْ� ُ� ُJ  ِ� �ْ  َ$ َ# �5 َ�. 

 

“Allah q berfirman, “Keagungan adalah selendang-Ku dan Kebesaran 

adalah kain-Ku. Barangsiapa yang menyaingi-Ku pada salah satu dari 

keduanya, niscaya Aku akan menyiksanya di Neraka Jahannam.”
199

 

 

 

ُر َ
Jُ אْ[َْ��َ  ِ�ّ.َ�ُ
ُ אْ
kَאِ
ُ~ אْ
Eَאِرُ� אْ   ُء אْ
ُ,5َ�ْ'1ُ7َ� א��

َ�אَوאِت وَ  ��

Jُ 4َא ِ�� אَ fُ ِEّ�َُ- ْ-UِAَ
 ∪⊇⊅∩ �ُ Uُ אْ
َ,ِכ�ْ אْ[َْرِض َو1َُ� אْ

”Dia-lah Allah (q) Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, 

Yang Membentuk Rupa, Yang mempunyai Asmaul Husna. 

Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan yang 

ada di bumi. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

 

Maknanya adalah; Dia-lah Allah q Yang Menciptakan, Yang 

Mengadakan apa yang dikehendaki-Nya, Yang Membentuk Rupa, Yang 

mempunyai Asmaul Husna (Nama-nama yang indah). Bertasbih kepada-

Nya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Dia Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana dalam mengatur urusan makhluk-Nya.
200

 

 

Allah q memiliki sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa yang 

menghafal dan memahaminya niscaya ia akan masuk ke dalam Surga. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a, bersabda; 
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  Dَ �5 �َ א
ْ  K Fََ א دَ א1َ َ. �ْ ;َ  �ْ א 4َ �ً א�ِ  وَ :� )ِ  Dٌ א8َ א 4ِ �ً ْ� אِ  �َ �ْ Aِ ْ�  ِ وَ  A ًDَ ْ�  ِ  ِ��ِ  ن� )ِ 
 

“Sesungguhnya Allah q memiliki sembilan puluh sembilan Nama, seratus 

kurang satu. Barangsiapa yang menghafal (dan memahaminya) niscaya ia 

akan masuk (ke dalam) Surga.”
201

 

 

Nama-nama Allah q tidak hanya sembilan puluh sembilan, karena 

masih ada Nama-nama Allah q yang lain yang disimpan di dalam ilmu 

ghaib-Nya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin 

Mas’ud) y tentang doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah a; 

ِ�َ�ِ�َכ، 4َאٍض ِ���  ْ�ُ� ;4ََِ�َכ، 6َאgَِ�ِ�ْ� אَ
EْHَ �ِْ6ّ(ِ ��#ُ�Iُ�َכ، אْ�ُ� EْHَِ�َכ، אِ 

َכ ِ�ُכFِّ אْ��ٍ َُh�َْ; ،َכuُאeَ�َ ���ِ ْ�ٌلHَ ،ُ�ْכُ�َכ  Jِ�ِ Tَ�ْ 
َכ، َ���َ �َ1ُ


Jُ�َ ِ�ْ� ِכَ�אِ�َכ، ;َوْ ْUَ6َْ; ََ�ً�א 4ِْ�  6َْ<َ�َכ، ;َْو; Jُ�َ�ْ �IHَ َت	ْBَhْ�َ�َْכ، ;َِو א<ِIْKَ
 jِ�ْlَ
 5ْHَِ�כَ  IْHِ �ْ�ِ Jِ�ِِ� אْ

“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu (Adam 

j) dan anak hamba perempuan-Mu (Hawa). Ubun-ubunku di tangan-Mu, 

keputusan-Mu berlaku padaku, qadha’-Mu kepadaku adalah adil. Aku 

memohon kepada-Mu dengan setiap Nama (yang baik) yang telah Engkau 

pergunakan untuk diri-Mu, yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau 

ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau khususkan 

untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu.”
202

 

 

Seorang muslim haruslah menetapkan Asma’ul Husna dan Sifat-sifat-

Nya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah q dan menafikan 

apa yang dinafikan-Nya, dengan tanpa; (1) Tahrif, merubah Asma’ul Husna 

dan sifat-sifat-Nya yang Maha Tinggi atau merubah makna-maknanya. (2) 

Ta’thil, meniadakan sifat-sifat Allah q atau meniadakan makna-makna 

sesungguhnya dari asma’ dan sifat. (3) Takyif, menanyakan hakikat bentuk 

sifat Allah q. (4) Tamtsil, menyerupakan sifat Allah q dengan sifat 

makhkluk.
203

 

 

***** 

                                                 
201

 HR. Bukhari Juz 2 : 2865 dan Muslim Juz 4 : 2677. 
202

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

wat Tarhib Juz 2 : 1822. 
203

 Syarh Tsalatsatil Ushul, 59. 
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SURAT AL-MUMTAHANAH 
[Wanita yang Diuji] 

Surat Ke-60 : 13 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Ahzab) 

 

 

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

   

 َ-7  ْ-0ِ�
ْي א َ: َ ��0ُkِوْ َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א ُכْ� ;َْوِ
�َ  א Hَُ�ّوِ َن ِ)َ
ْ�ِ#ْ� Iُْ>�ْ َء ُ  7َوHَُ�و�
ِة َوَ�ْ� َכَ<ُ	وْ  ُ��ْ َ� אْ
َ,ّ~ِ ُ-kِْ	ُ$�ْ َءُכْ� 4ِّ 7א ِ�َ�א $َ ِ�אْ
َ�َ�د� �	
َل َوِ)-�אُכْ� َن א

 ْ�5ُ4ِQْ ُ אًدא ِ�ْ� ;َْن#َ$ِ �ْ�ُ$ْ	َKَ �ْ�ُ5َْرّ�ُِכْ� ِ)ْن ُכ ِ َء 7َوא�Eِ�َ �ْIِ  َl�ِ�ْْ  א ِ�א��
وْ  ْ4َ	nَאِ ْ�  S	�ُِ  ْ�#ِ�ْ
ِة َو;6ََא ;IَHَُْ� ِ��َ  َن ِ)َ ;5ْIَHَُْ�ْ� َوKَْ;7  �ْ4ََ<ْ�ُ�ْ� َو4َ  7ِ�אْ
َ�َ�د�

 �- َ��َ �Fnَ �ْ<َ�َ �ْ5ْ4ُِכ JُIْAَ>ْW ْ�Eِ ��
א َ
ُכْ� �6ُْ ُכْ� َ-ُכ�ْ Xَْ>ُ<�ْ ِ)ْن -�  ∪⊆∩ Fِ َء א

 َ�Hَْ;W ًء و� ْ�Pُ�ُEْ-َW  ْ� S�
وْ ِء وَ ِ)َ
ْ�ُכْ� ;َْ-ِ�َ-ُ#ْ� َو;َْ
#ُ�َ5َ�ِْ� ِ�א Sوْ َود	ْכُ<ُ َ �ْ
 نَ א َ

∩⊄∪  َ̀ 
ْ� َ Aَ>َ5ُْכْ� ;َْرَ�א4ُُכْ� َوَ  ُ ;َْوَ:ُدُכْ� َ-ْ�َم אْ
ِ>َ�אFُ.ِ>ْ-َ Dِ4َ 5َ�ْ�َُכْ� َوא��

 ْ�Iُ�َAْ َ َن َ�ِ.�ْ ِ�َ�א ٌ	 ∩⊂∪  �ْ�ِ Dٌ5َ�َ�َ ٌُכْ� ;ُْ�َ�ة
َ Tْ6َא�1ِْ  َ�ْ� َכא	0ِ-ْ ِ)ْ�َ�
َ� َ� َوא

 ْ�
א َ EُAُْ�وْ א JُAَ4َ ِ)ْذ َ�אُ ِ َכَ<ْ	6َא َن 4ِْ� ُدوْ ِ
َ>#ِ4ِ�ْْ� ِ)�6א �َُ	Wُء 5ْ4ُِכْ� َو��4ِ ِن א��
 eَlْEَ
ِ َوْ�َ�ُه ُء ;ََ�ً�א َ���' ُ �5ُ4ِQْْ 7ِ�ُכْ� َوَ�َ�א 5َ5َ�ْ�َא َو5َ�ْ�َُכُ� אْ
Aََ�אَوُة َوאْ א ِ�א��

ِ Lَ �ْ4ِْ�ٍء  7َ
َכ َوlْ�َ�َْ]َ Jِ  َ4ِ<َ	ن� َ� ِ[َِ��ْ ِ):� َ�ْ�َل ِ)ْ�َ	א�1ِْ  ;Iِ4َُْכ َ
َכ 4َِ� א��
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 ْ�.ِ�َ
5َIْא َوِ)َ
ْ�َכ ;5َEْ6ََא َوِ)َ
ْ�َכ אْ َر��5َא َ: َ ْ�5َIْAَא Dً5َ�ْ�ِ  ∪⊇∩ 	ُ َر��5َא IَHَْ�َכ َ َ�כ�

 ّ
ِ ْ-0ِ�I ْو	َכَ<ُ �َ ْ-UِAَ

َ>ْ� َכאَن  ∪∋∩ �ُ Uُ אْ
َ,ِכ�ْ א َوאْ?ِ<ْ	 َ
5َא َر��5َא ِ)�6َכ ;Tَ6َْ אَْ


ُכْ� ِ��ْ َ ّ
ِ Dٌ5َ�َ�َ ٌُ$�ِ#ْ� ;ُْ�َ�ة	َو4َْ� -�  אَ�ْ� َכאَن َ-ْ 	َKِ ْ̀ َ َوאْ
َ�ْ�َم א َ�َ�ل� א��

 ْ��ِ,َ
َ 1َُ� אْ
S�5ِlَ אْ ُ ;َْن -�  ∪∌∩ �ُ Oِ�َن� א�� َ� ْ�FَAَ 5َ�ْ�َُכْ� َوَ�ْ�َ� א
�Hَ ْ-0َِ�' א��

ةً Hَ �4 �ْ#ُ5ْאَدْ-ُ�ْ� 4ِّ  ُ َ�ِ�-ْ  َ�د� ُ َ?ُ<�ْ َوא�� ُ Hَِ�  ∪∠∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� ٌ	 َوא�� َ: َ-#َ5ْאُכُ� א��

 ْ-0ِ�

ْ� ُ-َ>אِ �Iُْ אَ �َ ْ- ِ�ّ
وْ ُכْ� 4ِّ ِ� َوَ
ْ� ُ-kِْ	ُ$�ْ ُכْ� ِ�� א S	Eَ َ 1ُْ� ْ� ِدَ-אِرُכْ� ;َْن

 ْ�Pُ�ِ<ْ َُوW  ْ�Pِ�ِ<ْ�ُ
َ ُ-ِ,Sj אْ 
ْ�ِ#ْ� ِ)ن� א��َ(ِ َ� ∩∇∪  ِ( �ِHَ ُ �6َ�א َ-#َ5ْאُכُ� א��

 ْ-0ِ�
-ْ َ� َ�אَ �Iُْ א ِ�ّ
א IَHَ' ْ� ِدَ-אِرُכْ� َوrَא1َُ	وْ ُכْ� 4ِّ ِ� َو;Kََْ	ُ$�ْ ُכْ� ِ�� א

;َ-Sَ#א  ∪  َ-7∩ نَ َ�َ�
�ُ#ْ� h�َُوَ
Yَِכ 1ُُ� א
�2אِ
ُ��ْ ِ)Kَْ	אِ$ُכْ� ;َْن َ َ�
�1ُ�ْْ� َو4َْ� -� 

 ْ-0ِ�
ُ ;IَHَُْ� ��1ُ אَ َءُכُ� אْ
5َ4ِQْ�ُאُت #َ4ُאِ$َ	אٍت َ�א4َْ�ِ,�5ُْ 7ِ)َذא $َ  �5ُ4َW �َWْ א ��
 ْ-Oِ�ِ ْ��ُ�ُ�ْIِHَ ْنOِ�َ ��#ِ6َِ�א ْ�Aُ$ِ	ْ َ َ̂ אِر َ: 5َ4ِQْ4ُ ��1ُ ��1ُאٍت َ� 
' אْ
ُכ<�َ(ِ ��1ُ

 �
 @F�ِ ْ�SI,ِ-َ �ْ1ُ :ََو �ْ#ُ ْ� ُWَو ��#ُ
 5َ$ُאَح IَHَْ�ُכْ� ;َْن א َوَ: ;6ََْ<ُ>�ْ  1ُ7ْ� �4 َن َ
א Aِ�َِ.ِ� אْ
َכَ�אِ�ِ	 َر��1ُ َوَ:  ُْ�ِ�ُכ�ْ ��1ُW  ْ��ُ�ُ�ْ َW ْ�$ُُ; ��1ُ ِ)ذَ َ 5ِْכُ,�ْ 
 ْ�
َُh�ْ7א 4َ َوא  ْ�
َُh�ْ�َ
ِ َ-ْ,ُכُ� 5َ�ْ�َُכْ� ;6ََْ<ُ>�ْ  7א 4َ ;6ََْ<ْ>ُ�ْ� َوْ א َذِ
ُכْ� ُ�ْכُ� א��

 ْ�IِHَ ُ אِر َوِ)ْن َ�אَ ُכْ� Lَْ�ٌء 4ِّ  ∪⊂⊆∩ �ٌ ٌ� َ�ِכ�ْ َوא�� ْ� ;َْزَوאِ$ُכْ� ِ)َ
' אْ
ُכ<�

 ْ-0ِ�
َ א
�0ِْي ;FَXْ7  ْ�<ُ>َ6َْ 4َ َ� َذTْEَ1َ ;َْزَوאُ$ُ#ْ� Aَ�َ ِّ4אEْ�َُ�ْ� 7�َُ �א א  א َوא �ُ>�א א��
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 ْ�5ُ4ِQْ4ُ Jِ�ِ �ْ�ُ6َْ; ََذא $َ  7-َ  ∪⊆⊆∩ ن(ِ S�Eِ�5
-Eَُאِ-5َAَْכ IَHَ'  َءَכ אْ
5َ4ِQْ�ُאُت S-َ;7َ#א א

ِ Yً�ْLَא و� ;َْن :�  َ� َوَ: َ-ْ>Iْ�َُ� ;َْوَ:َد��1ُ َوَ: َ: َ-�6ِUْْ َ: َ-ْ�ِ	ْ�َ� و�  -ُْ!ِ	ْכَ� ِ�א��
 ْ� ِhْ-َ �- َ�אٍن#ْEُ�ِ �َ ْ-	ِ�َ>ْ ْ-�ِ-َْ; �َ�ْ�َ Jُ5َ ْ�.ِAْ-َ :ََو ��#ِIِ$ُوْ  5ََכ ِ�ْ� ِ#�� َو;َْر	ُAْ4َ ٍف

 ُ#Aْ-ِאEَ�َ ْ�>ُ?َ َ َ ِ)ن� א�� 
ُ#�� א��َ 	ْ>ِlْ�َ�ْ0ِ-ْ  7-َ  ∪⊅⊆∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� �� َوא�
א َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א

 ْ��ُYِ-َ �ْ�َ �ْ#ِ�ْIَHَ ُ َ�َ�
�ْ�א 4ً�ْ�َא َ?jَeِ א�� َ :َ cَYِ-َ ِة َכَ�א	َKِ ْ̀ א 4َِ� א

 ْ�Eُ<ُ
אُر gَْ; �ْ4َِ,אِب אْ  ∪⊃⊆∩ رِ אْ
ُכ<�
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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

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

musuh-Ku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia sehingga kalian 

menyampaikan kepada mereka karena rasa kasih sayang (kalian kepada 

mereka). Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran 

yang datang kepada kalian, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kalian 

karena kalian beriman kepada Allah (q), Rabb kalian. Jika kalian benar-

benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku, (maka 

janganlah kalian berbuat demikian). Kalian memberitahukan secara 

rahasia kepada mereka, karena rasa kasih sayang (kalian). Padahal Aku 

lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian 

tampakkan. Barangsiapa di antara kalian yang melakukannya, maka 

sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. (2) Jika mereka 

(berhasil) menangkap kalian, niscaya mereka akan bertindak sebagai 

musuh bagi kalian dan mereka akan melepaskan tangan-tangan dan lisan-

lisan mereka kepada kalian untuk menyakiti (kalian), mereka ingin agar 

kalian (kembali menjadi) kafir. (3) Kerabat dan anak-anak kalian sekali-

sekali tidak akan bermanfaat bagi kalian pada Hari Kiamat. Dia akan 

memisahkan di antara kalian. Dan Allah (q) Maha Melihat apa yang 

kalian kerjakan. (4) Sesungguhnya bagi kalian telah ada suri teladan yang 

baik pada Nabi Ibrahim (j) dan orang-orang yang bersamanya ketika 

mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari 

kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah (q), kami 

mengingkari (kekafiran) kalian dan telah nyata permusuhan dan kebencian 

antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada 

Allah (q) saja.” Kecuali perkataan Nabi Ibrahim (j) kepada bapaknya, 

“Sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku tidak dapat 

menolak sedikit pun (siksa) Allah (q) bagimu.” (Nabi Ibrahim j 

berkata), “Wahai Rabb kami, hanya kepada-Mu kami bertawakkal, hanya 

kepada-Mu kami bertaubat, dan hanya kepada-Mu kami kembali.” (5) 

Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami (sebagai) fitnah bagi 

orang-orang kafir. Ampunilah kami, wahai Rabb kami. Sesungguhnya 

Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (6) Sesungguhnya telah ada 

pada mereka suri teladan yang baik bagi kalian, (yaitu) bagi orang-orang 

yang mengharapkan (pahala) Allah (q) dan (keselamatan pada) Hari 

Akhir. Barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah (q) Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji. (7) Semoga Allah (q) menjadikan kasih sayang 

antara kalian dengan orang-orang yang (pernah) kalian musuhi di antara 

mereka. Allah (q) Maha Kuasa. Dan Allah (q) Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. (8) Allah (q) tidak melarang kalian untuk berbuat baik 
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dan berlaku adil terhadap orang-orang (kafir) yang tidak memerangi kalian 

karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. 

Sesungguhnya Allah (q) mencintai orang-orang yang berlaku adil. (9) 

Sesungguhnya Allah (q) hanya melarang kalian (menjadikan teman setia) 

orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian 

dari negeri kalian, dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. 

Barangsiapa menjadikan mereka sebagai teman setia, maka mereka itulah 

orang-orang yang zhalim. (10) Wahai orang-orang yang beriman, apabila 

wanita-wanita mukminah datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah 

kalian uji (keimanan) mereka. Allah (q) lebih mengetahui tentang 

keimanan mereka. Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (benar-

benar) beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada (suami-

suami mereka) yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan 

orang-orang kafir itu tidak halal (pula) bagi mereka. Berikanlah kepada 

(suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayarkan. Tidak ada dosa 

bagi kalian untuk menikahi mereka apabila kalian telah memberikan mahar 

kepada mereka. Janganlah kalian tetap berpegang pada (pernikahan) 

dengan wanita-wanita kafir, hendaknya kalian meminta (kembali) mahar 

yang telah kalian berikan. Dan (jika suami-suami mereka tetap kafir) 

biarkanlah mereka meminta mahar yang telah mereka bayarkan (kepada 

mantan isterinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah (q) yang 

telah ditetapkan-Nya di antara kalian. Dan Allah (q) Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana. (11) Jika isteri-isteri kalian lari kepada orang-orang 

kafir, lalu kalian mengalahkan (mereka), maka bayarkanlah kepada orang-

orang yang isterinya lari tersebut sebanyak (mahar) yang telah mereka 

bayarkan. Dan bertaqwalah kalian kepada Allah (q) yang kepada-Nya 

kalian beriman. (12) Wahai Nabi (a), apabila datang kepadamu wanita-

wanita mukminah untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka 

tidak akan menyekutukan Allah (q), tidak akan mencuri, tidak akan 

berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan berbuat dusta 

yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan 

mendurhakaimu dalam perkara yang baik, maka terimalah bai’at mereka 

dan mohonkanlah ampunan kepada Allah (q) untuk mereka. Sesungguhnya 

Allah (q) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (13) Wahai orang-

orang yang beriman, janganlah kalian jadikan sebagai penolong kalian 

kaum yang dimurkai oleh Allah (q). Sungguh mereka telah berputus asa 

terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang berada di dalam 

kubur (juga) telah berputus asa.”
204

 

 

 

                                                 
204

 QS. Al-Mumtahanah : 1 - 13. 
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Ayat-ayat awal dari Surat Al-Mumtahanah ini turun berkenaan dengan 

kejadian Hathib bin Abi Balta’ah yang akan menyampaikan kepada orang-

orang musyrik Quraisy tentang rencana Rasulullah a untuk melakukan 

serangan mendadak –agar menghindari pertumpahan darah- dalam rangka 

fathu Makkah (penaklukan kota Makkah)
205

 pada bulan Ramadhan tahun 8 

H.
206

 Sebagaimana diriwayatkan dari ’Ali y, ia berkata; 

 َ� َA َX ِ5 �ْ  َא��ِ  َل �ْ �ُ ر  gَ �I ُ  אَل >َ �َ  אدُ �َ >ْ �ِ א
ْ وَ  	ُ �ْ �َ א
SU א وَ �I َ�  َ; َ6 َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 هُ وْ k ُ0ُ �َ  אٌب �َ א כِ #َ A ْ� َ5 ًD  َ4 َAِ א rَ #َ �ِ  ن� Oِ �َ  אخٍ nَ َD  َK وْ א رَ �ْ  ُ hْ '  َ �� א �َ �ْ >ُ P ِIَ 6ْ אِ 
 A ْ� َ5 ِDِ א
�2 �ِ  �ُ ,ْ א 6َ ذَ nَ َD  َ� ِO وْ א א
	� 5َ �ْ  َ ' ;َ �� א �َ I َ5َ �ْ א Kَ 5َ ى �ِ אدَ Aَ א  َ E َ5ْ 1َ 0َ א �َ #َ 5ْ 4ِ 
 َ� ُ< ْI َ5 َ; א ْK ِ	 ِ$ ْ
 �� $ِ 	ِ kْ �ُ א 
َ I َ5ْ >ُ �َ  אٍب �َ כِ  �ْ A �ْ  ِ4ِ א Tْ  َ4 َ4 א
َ >َ �َ  אَب �َ כِ � א
 ْ

َ  وْ ;َ  אَب �َ כِ א َ5 ْI ِ< َ� ��  ِّX
' E �َ  gَ �Iِ א
J  �5ِ א �ِ h َ  ْ� َ5َ א �َ #َ א َ$ ْ� ُJ  ِ4 ْ�  ِH َ< gِ	h ْK ََ �َ  אَب �َ א

 ُ  �َ 4ِ  אٍس 6َ ' ;ُ 
َ )ِ  jِ  ْ� ِ�  َ; ِ� �ْ  َ� ْI َ� َA َD אJ  ِ4 ْ�  َ� ِNِ �ْ א �ِ ذَ �I َ�  َ� ِO َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  א��
 ْ
ُ ' E ِ�ّ  gَ �Iِ א
  �5	 ُ1 ْ�  ِ� َE ْA zِ  َ; ْ4 ِ	D  ُ- ْk ِE َُ כ� �َ �ِ  �ْ �� 4ِ  �َ �ْ כِ 	ِ !ْ �ُ א  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  א��
ُ E S�  gَ �Iِ א
�5  אَل >َ �َ   ��  Fْ  َH َI�A َْ   َ َ:  אَل �َ  jُ אNِ א �َ א -َ 0َ א �I َ�  َ4 َ1 َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 �ْ 4َ  אنَ כَ وَ  �ْ #ِ ِ� <ُ 6ْ ;َ  �ْ 4ِ  �ْ כُ ;َ  �ْ 
َ وَ  tٍ -ْ 	َ �ُ  �ْ 4ِ  ;ً 	َ אTُ  ْ4 5ْ כُ  ْ� 6ِّ )ِ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ -َ 
 َ4 َA 4ِ  َכ َ�  ْ
 Dَ כ� �َ �ِ  �ْ #ِ א
ِ �َ 4ْ ;َ وَ  �ْ #ِ �ْ Iِ 1ْ א ;َ #َ �ِ  نَ �ْ �ُ ,ْ -َ  אٌت א�َ 	َ �َ  �ْ #ُ 
َ  �َ -ْ 	ِ א$ِ #َ �َ א
 َ� َh ْ� َE ْE Tُ  ِ( ْ�5  �َ 4ِ  ْ� 5ِ א َ �َ  ذ
 نَ �ْ �ُ ,ْ א -َ �ً -َ  �ْ #ِ �ْ 
َ )ِ  �َ gْ َP َ5 ;َ  نْ ;َ  �ْ #ِ �ْ �ِ  jِ َ� א
' E S�  gَ �Iِ א
�5  אَل >َ �َ  ْ� 5ِ -ْ دِ  �ْ א Hَ אدً �َ  َ  אرْ َ: א وَ 	ً <ْ כُ  َכ 
ِ ذَ  A ْI Tَُ א �َ 4َ وَ  ْ� �ِ א�َ 	َ �َ 

 ُ  ُب 	ِ h nَْ �َ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ -َ  ْ� H ِ5ُ دَ  	ُ �َ Hُ  אَل >َ �َ  �ْ כُ �َ �َ I َ�  ِ( �6 ُJ  َ� ْ�  gََ �� وَ  H َI ْ� ِJَ  א��
 ُH ُ5 َ< ُJ  َ� َ< �6 )ِ  אَل ُJ  Lَ ِ# َ�  َ� ْ� ًَכ -ْ رِ �ْ א -ُ 4َ א وَ ر  َ
 َA �F  ُ ' I َ�  َH َIَ א�F  �N $َ وَ  H �Uَ  א��
 َ; ْ1 ِF  َ� ْ� ٍאِ  אَل >َ �َ  ر ْH َ� ُI ْ� َ4 א Lِ א ْY ُ� ْ�  َ� َ< ْ�  َ? َ> ْ	 ُت  َ

َ Uَ 6َ وَ  وْ 	ُ �ْ Hَ  אَل �َ  �ْ כُ  Tْ  ِ� ْ� ِJ 

} َ-7  َ; S- َ# �
 }ءَ �7َ 
ِ وْ ;َ  �ْ כُ و� �ُ Hَ وَ  ْي وِّ �ُ א Hَ وْ k ُ0ِ ��   َ א َ: �ْ 4W 5َُ  �َ -ْ 0ِ א א
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”Rasulullah a mengutusku bersama Zubair dan Miqdad p, beliau 

bersabda, “Berangkatlah kalian menuju kebun Khakh, karena di kebun 

tersebut kalian akan bertemu dengan wanita yang sedang dalam perjalanan 

yang membawa surat, maka ambillah surat tersebut darinya.”  Maka kami 

pergi memacu kuda-kuda kami hingga kami sampai di kebun (Khakh). 

Ketika kami telah bertemu dengan wanita tersebut, kami berkata kepadanya, 

”Keluarkanlah surat (yang engkau bawa).” Wanita tersebut menjawab, ”Aku 

tidak membawa surat.” Kami mengatakan kepadanya, ”Engkau keluarkan 

surat itu atau baju(mu) akan kami tanggalkan.” Maka wanita itu 

mengeluarkan surat itu dari ikatan rambutnya. Kemudian kami menyerakan 

surat itu kepada Nabi a, ternyata surat tersebut (berasal) dari Hathib bin 

Abi Balta’ah y (ditujukan) kepada orang-orang musyrik di Makkah, 

memberitahukan kepada mereka sebagian rencana Nabi a. Maka Nabi a 

bersabda, “(Surat) apa ini, wahai Hathib?” Hathib a menjawab, “Jangan 

engkau tergesa-gesa (memberikan keputusanmu) kepadaku, wahai 

Rasulullah. Sesungguhnya aku merupakan orang (terpandang) di Suku 

Quraisy, padahal aku bukanlah dari kalangan mereka.  Adapun kaum 

Muhajirin yang bersamamu, mereka memiliki kerabat yang dapat 

melindungi keluarga dan harta mereka (yang tertinggal) di Makkah. Aku 

tetap menyambung hubungan dengan mereka, agar mereka bersedia 

melindungi kerabatku. Dan aku berbuat demikian bukan karena aku telah 

kafir dan bukan (pula) karena aku murtad dari agamaku.” Lalu Nabi a 

bersabda, “Sesungguhnya ia telah (berkata) benar (kepada) kalian.” ‘Umar 

y berkata, “Biarkan wahai Rasulullah, aku akan memenggal lehernya.” 

Nabi a bersabda, “Sesungguhnya ia telah mengikuti Perang Badar. Dan 

tahukah engkau, bahwa Allah r mengutamakan orang-orang yang telah 

mengikuti Perang Badar. Allah r berfirman, “Berbuatlah sekehendak 

kalian, sungguh Aku telah mengampuni (dosa-dosa) kalian.” ‘Amru y 

berkata, “Maka turunlah (ayat), “Wahai orang-orang yang beriman, 

janganlah kalian mengambil musuh-Ku dan musuh kalian menjadi teman-

teman setia.”
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TAFSIR SURAT AL- MUMTAHANAH 
 

 

 َ-7  ْ-0ِ�
ْي א َ: َ ��0ُkِوْ َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א ُכْ� ;َْوِ
�َ  א Hَُ�ّوِ َن ِ)َ
ْ�ِ#ْ� َء ُ Iُْ>�ْ 7َوHَُ�و�
ِة َوَ�ْ� َכَ<ُ	وْ  ُ��ْ َ� אْ
َ,ّ~ِ ُ-kِْ	ُ$�ْ َءُכْ� 4ِّ 7א ِ�َ�א $َ ِ�אْ
َ�َ�د� �	
َل َوِ)-�אُכْ� َن א

 ْ�5ُ4ِQْ ُ َرّ�ُِכْ� ِ)ْن ُכ�5ُْ ;َْن ِ َء 7َوאKَ �ْ  ْ�Eِ�َ �ْIِ  َl�ِ�َْ	ْ$ُ�ْ� ِ$َ#אًدא ِ�ْ� א ِ�א��
وْ  ْ4َ	nَאِ ْ�  S	�ُِ  َ��ِ �ُIَHَْ; ِة َو;6ََא   ;Kَْ;7  ْ��ُ5ْIَHََْ<ْ�ُ�ْ� َو4َ  7َن ِ)َ
ْ�ِ#ْ� ِ�אْ
َ�َ�د�

JُIْAَ>ْW ْ�Eِ 5ْ4ُِכْ� َ�َ>ْ� �Fnَ َ��َ َو4َْ� -�  ��
  ∪⊆∩ Fِ َء א

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuh-Ku 

dan musuh kalian menjadi teman-teman setia sehingga kalian 

menyampaikan kepada mereka karena rasa kasih sayang (kalian kepada 

mereka). Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran 

yang datang kepada kalian, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kalian 

karena kalian beriman kepada Allah (q), Rabb kalian. Jika kalian benar-

benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku, (maka 

janganlah kalian berbuat demikian). Kalian memberitahukan secara 

rahasia kepada mereka, karena rasa kasih sayang (kalian). Padahal Aku 

lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian 

tampakkan. Barangsiapa di antara kalian yang melakukannya, 

maka sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

mengambil musuh-Ku dan musuh kalian dari kalangan orang-orang kafir 

dan orang-orang musyrik menjadi teman-teman setia yang kalian inginkan 

mereka akan menjadi penolong kalian sehingga kalian menyampaikan 

kepada mereka tentang rencana Rasulullah a yang akan melakukan 

penaklukan kota Makkah, karena rasa kasih sayang kalian kepada 

mereka.
208

 Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran 

Al-Qur’an yang datang kepada kalian, mereka mengusir Rasulullah a dan 

mengusir kalian dari Makkah karena kalian beriman kepada Allah q, Rabb 

kalian.
209

 Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan 

mencari keridhaan-Ku, maka janganlah kalian berbuat demikian. Kalian 
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 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 946. 



  

74

memberitahukan secara rahasia berita Rasulullah a kepada mereka, karena 

rasa kasih sayang kalian kepada mereka. Padahal Aku lebih mengetahui apa 

yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan.
210

 Barangsiapa di 

antara kalian yang melakukannya, maka sesungguhnya ia telah tersesat dari 

jalan Islam yang benar.
211

 

 

 


ْ�ُכْ� ;َْ-ِ�َ-ُ#ْ� َو;َْ
�Pُ�ُEْ-َW  �ْ#ُ�َ5َ�ِْ ًء و� Wא َ
ُכْ� ;�Hََْ �6ُْ ُכْ� َ-ُכ�ْ Xَْ>ُ<�ْ ِ)ْن -� َ(ِ

 ْ� S�
وْ ِ�א Sوْ ِء َوَود	ْכُ<ُ َ �ْ
  ∪⊅∩ نَ א َ
”Jika mereka (berhasil) menangkap kalian, niscaya mereka akan bertindak 

sebagai musuh bagi kalian dan mereka akan melepaskan tangan-tangan 

dan lisan-lisan mereka kepada kalian untuk menyakiti (kalian), 

mereka ingin agar kalian (kembali menjadi) kafir.” 

 

Maknanya adalah; jika orang-orang kafir dan orang-orang musyrik 

yang kalian jadikan sebagai teman setia tersebut berhasil mengalahkan dan 

menangkap kalian, niscaya mereka akan bertindak sebagai musuh bagi 

kalian dan mereka akan melepaskan tangan-tangan mereka untuk memukul 

serta membunuh kalian dan lisan-lisan mereka akan mencela dan mencaci 

untuk menyakiti kalian, mereka ingin dengan berbagai caranya agar kalian 

kembali menjadi kafir seperti mereka.
212
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 َ̀ 
ِ>َ�אFُ.ِ>ْ-َ Dِ4َ 5َ�ْ�َُכ�ْ ;َْوَ:ُدُכْ� َ-ْ�َم א َ
ْ� َ Aَ>َ5ُْכْ� ;َْرَ�א4ُُכْ� َوْ  

 ْ�Iُ�َAْ َ ِ�َ�א ُ  ∪⊃∩ 	ٌ َن َ�ِ.�ْ َوא��

”Kerabat dan anak-anak kalian sekali-sekali tidak akan bermanfaat bagi 

kalian pada Hari Kiamat. Dia akan memisahkan di antara kalian. 

Dan Allah (q) Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; kerabat dan anak-anak kalian sekali-sekali tidak 

akan bermanfaat bagi kalian pada Hari Kiamat, meskipun kalian telah 

memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir demi mereka. Dia akan 

memisahkan di antara kalian; orang-orang yang taat akan dimasukkan ke 

dalam Surga dan orang-orang yang bermaksiat akan dimasukkan ke dalam 

Neraka. Dan Allah q Maha Melihat apa yang kalian kerjakan, tidak ada 

sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.
213

 

 

 �ْ�ِ Dٌ5َ�َ�َ ٌُכْ� ;ُْ�َ�ة
َ Tْ6َא�1ِْ  َ�ْ� َכא	0ِ-ْ ِ)ْ�َ�
א ِ
َ>JُAَ4َ �َ �ْ#ِ4ِ�ْ ِ)ْذ َ�א
ُ�ْ َ� َوא
 ُ�EُAْ َ א ِ َכَ<ْ	6َא ِ�ُכْ� َوَ�َ�א 5َ5َ�ْ�َא َو5َ�ْ�َُכُ� َن 4ِْ� ُدوْ وْ ِ)�6א �َُ	Wُء 5ْ4ُِכْ� َو��4ِ ِن א��

 eَlْEَ
ِ َوْ�َ�ُه ِ):� َ�ْ�َل ِ)ْ�َ	א�1ِْ ُء ;ََ�ً�א َ���' ُ �5ُ4ِQْْ 7אْ
Aََ�אَوُة َوאْ Jِ َ� ِ[َِ��ْ א ِ�א��
ِ Lَ �ْ4ِْ�ٍء رَ  lْ�َ�َْ]َ7ِ<َ	ن� َ
َכ َو4َ  5َIْא ;Iِ4َُْכ َ
َכ 4َِ� א�� ��5َא IَHَْ�َכ َ َ�כ�

 ْ�.ِ�َ
   ∪⊇∩ 	ُ َوِ)َ
ْ�َכ ;5َEْ6ََא َوِ)َ
ْ�َכ אْ

“Sesungguhnya bagi kalian telah ada suri teladan yang baik pada Nabi 

Ibrahim (j) dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata 

kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari 

apa yang kalian sembah selain Allah (q), kami mengingkari (kekafiran) 

kalian dan telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian 

selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah (q) saja.” Kecuali 

perkataan Nabi Ibrahim (j) kepada bapaknya, “Sungguh aku akan 

memohonkan ampunan bagimu, namun aku tidak dapat menolak sedikit pun 

(siksa) Allah (q) bagimu.” (Nabi Ibrahim j berkata), “Wahai Rabb 

kami, hanya kepada-Mu kami bertawakkal, hanya kepada-Mu 

kami bertaubat, dan hanya kepada-Mu kami kembali.” 

                                                 
213

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 



  

76

Maknanya adalah; sesungguhnya bagi kalian wahai orang-orang yang 

beriman, telah ada suri teladan yang baik –yang hendaknya kalian ikuti-
214

 

pada Nabi Ibrahim j dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka 

berkata kepada kaumnya yang musyrik, “Sesungguhnya kami berlepas diri 

dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah q, kami 

mengingkari kekafiran kalian dan telah nyata permusuhan dan kebencian 

antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah 

q saja.”
215

 Tetapi janganlah kalian mencontoh perkataan Nabi Ibrahim j 

kepada bapaknya yang musyrik, “Sungguh aku akan memohonkan ampunan 

bagimu, namun aku tidak dapat menolak sedikit pun siksa Allah q 

bagimu.”
216

 Nabi Ibrahim j dan orang-orang beriman yang bersamanya 

berkata,
217

 “Wahai Rabb kami, hanya kepada-Mu kami bertawakkal dalam 

semua urusan kami, hanya kepada-Mu kami bertaubat menuju keimanan,
218

 

dan hanya kepada-Mu kami kembali pada Hari Kiamat.”
219

 

 

Nabi Ibrahim j mendoakan ampunan untuk bapaknya karena 

dahulu pada awal dakwahnya beliau pernah berjanji akan memohonkan 

ampunan untuk bapaknya, dan beliau telah menepati janjinya tersebut. 

Namun ketika telah jelas bagi Nabi Ibrahim j bahwa bapaknya termasuk 

musuh Allah q, maka Nabi Ibrahim j pun berlepas diri darinya.
220

  Hal 

ini sebagaimana yang Allah q jelaskan melalui firman-Nya; 

 

א َ Hِ�ْ �َ��Eََ�ٍة و� Hَ �:(ِ Jِْ� �4 َو4َא َכאَن אlْ�ِ�َْ<אُر ِ)ْ�َ	א�1َِ� ِ[َِ��ْ  ��Iَ�َ 1َ�َא ِ)-�אُهHَ
 ِ� 
Hَ Jُ�6َ; Jُُ�و@ ِ�َّ ْ�Iِ�َ אٌه ;َ Jُ5ْ4ِ ِ)ن� ِ)ْ�َ	א�1َِ� َ[َو� �	Eَ َ  ٌ�. 

 

“Permohonan ampun (Nabi) Ibrahim (j kepada Allah q) untuk 

bapaknya, hanyalah karena janji yang (dahulu) telah diikrarkannya kepada 

(bapak)nya. Ketika telah jelas bagi (Nabi) Ibrahim (j) bahwa (bapak)nya 

adalah musuh Allah (q), (maka Nabi) Ibrahim (j) berlepas diri darinya. 

Sesungguhnya (Nabi) Ibrahim (j) adalah seorang yang sangat lembut 

(hatinya) lagi penyantun.”
221
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 ّ
ِ Dً5َ�ْ�ِ 5َאIْAَ�ْ َ :َ 0ِ-ْ َر��5َא�I ْو	5َא َر��5َאَ� َכَ<ُ
  א َوאْ?ِ<ْ	 َ

 ْ-UِAَ
 ∪∋∩ �ُ Uُ אْ
َ,ِכ�ْ ِ)�6َכ ;Tَ6َْ אْ

”Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami (sebagai) fitnah 

bagi orang-orang kafir. Ampunilah kami, wahai Rabb kami. 

Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

 

Maknanya adalah; wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami 

sebagai fitnah bagi orang-orang kafir dengan menguasakan mereka atas 

kami karena dosa-dosa kami, sehingga mereka menyangka bahwa mereka di 

atas kebenaran dan kami dianggap berada di atas kebathilan.
222

 Ampunilah 

semua dosa-dosa kami, wahai Rabb kami.
223

 Sesungguhnya Engkau Maha 

Perkasa di dalam kerajaan-Mu lagi Maha Bijaksana dan semua perbuatan-

Mu.
224

 

 

 


َ>ْ� َכאَن َ
ُכْ� ِ��ْ َ ّ
ِ Dٌ5َ�َ�َ ٌُ$�ِ#ْ� ;ُْ�َ�ة	אَ�ْ� َכאَن َ-ْ  َ	Kِ ْ̀ َ َوאْ
َ�ْ�َم א   א��

َ 1َُ� אْ
S�5ِlَ אْ
َ,ِ��ْ َو4َْ� -�   ∪∌∩ �ُ َ�َ�ل� Oِ�َن� א��

”Sesungguhnya telah ada pada mereka suri teladan yang baik bagi kalian, 

(yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan (pahala) Allah (q) dan 

(keselamatan pada) Hari Akhir. Barangsiapa yang berpaling, 

maka sesungguhnya Allah (q) Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya telah ada pada Nabi Ibrahim j 

dan orang-orang beriman yang bersamanya suri teladan yang baik bagi 

kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah q dan 

keselamatan pada Hari Akhir. Barangsiapa yang berpaling dari apa yang 

diperintahkan oleh Allah q, maka sesungguhnya Allah q Maha Kaya yang 

tidak membutuhkan makhluk-Nya
225

 lagi Maha Terpuji pada Dzat dan Sifat-

Nya.
226
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Allah q adalah Dzat yang Maha Kaya, yang tidak membutuhkan 

makhluk-Nya sedikit pun. Diriwayatkan dari Abu Dzar (Al-Ghifari) y, dari 

Nabi a, Allah q berfirman; 

 

ْي �lُIُْ ِ)�6ُכْ� َ
ْ� َ Eْ  َ-א EَHِאِدْي  ِ	ّnُ ْو6ِْ�  א S	eُ�َ�َ ْ�lُIُEْ َ �ْ
 א Aِ>ْ6َْ� ، َوَ
 �ْ6ِ�ْAُ>َ5ْ�َ�َ . אِدْيEَHِ ُכْ� َوِ)6َْ�ُכْ� َو�5$ُِכْ� َכא�6ُْ  َ-א	َKِWُכْ� َو
َ א َ
ْ� ;َن� ;َو�

َ-א . אIْ4ُ  ًY�ْLَِכْ�  jِIْ�َ '<َ َْ; 'IَHَ َرُ$Fٍ َوאِ�ٍ� 5ْ4ُِכْ� 4َא َزאَد َذِ
َכ ِ�ْ� 

ُכْ� َوKِWَ	ُכْ� َوِ)6َْ�ُכْ� َو�5$ُِכْ� َכא�6ُْ  ِدْي EَHِאَ 
ْ� ;َن� ;َو�َ jِIْ�َ 	ِ�َ�َْ; 'IَHَ א


ْ� ;َن�  َ-א EَHِאِدْي . אY�ْLًَ  َرُ$Fٍ َوאِ�ٍ� 5ْ4ُِכْ� 4َא 6ََ>َ� َذِ
َכ Iْ4ُ �ْ4ِِכْ� َ

ُכْ� َوKِWَ	ُכْ� َوِ)6َْ�ُכْ� َو�5$ُِכْ� َ�א�4ُْ َ 
Aِgَ  �ْ6ِ�ْْ��ٍ  א ِ�ْ� ;َو�َُh�َ�َ �ٍ�َِوא 

 ْ�PَHَْh�َ ُJ�َ
ََh�ْ4َ �ٍ�َِوא �Fُכ Tُ  5ِْ�ْيHِ א ِ):� َכَ�א َ-5ُْ>ُ�  4َא 6ََ>َ� َذِ
َכ ��4ِ
 َ	,ْEَ
 אْ
kِ�َْ�ُ� ِ)َذא ;ُْدFَKِ אْ

 

“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya tidak ada kemudharatan yang dapat 

kalian lakukan kepada-Ku, (sebagaimana) tidak ada kemanfaatan yang 

kalian berikan kepada-Ku. Wahai hamba-Ku, seandainya (sejak) orang 

pertama dari kalian (sampai) orang terakhir, (dari kalangan) manusia dan 

jin, semuanya berada dalam (keadaan) hati orang yang paling bertaqwa di 

antara kalian, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaan-Ku sedikit 

pun. Wahai hamba-Ku, seandainya (sejak) orang pertama (dari) kalian 

(sampai) orang terakhir, (dari kalangan) manusia dan jin, semuanya 

berada dalam (keadaan) hati orang yang paling durhaka di antara kalian, 

niscaya hal tersebut tidak mengurangi kerajaan-Ku sedikit pun. Wahai 

hamba-Ku, seandainya (sejak) orang pertama dari kalian (sampai) orang 

terakhir, (dari kalangan) manusia dan jin, semuanya berdiri di sebuah bukit 

lalu meminta kepada-Ku, lalu Aku beri setiap orang yang meminta 

(tersebut), niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada pada-Ku, kecuali 

hanya seperti berkurangnya (air laut ketika) sebuah jarum yang dicelupkan 

di lautan.”
227
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ُ ;َْن -�  ةً Hَ �َ �4 �ْ#ُ5ْאَدْ-ُ�ْ� ْ ِّ4�FَAَ 5َ�ْ�َُכْ� َوَ�ْ�َ� א
�Hَ ْ-0َِ�' א��   َ�د�

 ْ-�ِ�َ ُ ُ َ?ُ<�ْ َوא��  ∪∠∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� ٌ	 َوא��

”Semoga Allah (q) menjadikan kasih sayang antara kalian dengan 

orang-orang yang (pernah) kalian musuhi di antara mereka. Allah (q) 

Maha Kuasa. Dan Allah (q) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

Maknanya adalah; semoga Allah q menjadikan kasih sayang antara 

kalian orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang pernah kalian 

musuhi di antara orang-orang kafir Makkah,
228

 karena Allah q memberikan 

hidayah kepada mereka untuk beriman dan masuk Islam sehingga mereka 

akan menjadi teman-teman setia kalian.
229

 Allah q Maha Kuasa untuk 

menjadikan mereka beriman, yaitu setelah fathu Makkah. Dan Allah q 

Maha Pengampun terhadap dosa dan kesalahan mereka sebelum mereka 

masuk Islam
230

 lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang telah 

bertaubat dari dosa-dosanya.
231

  

 

Di antara orang-orang Quraisy yang awalnya memusuhi Islam lalu 

masuk ke dalam agama Islam adalah ‘Amru bin Al-‘Ash p. Pada masa 

Jahiliyah ia adalah salah orang yang sangat memusuhi Islam. Lalu ia masuk 

Islam ketika masa perjanjian Hudaibiyah di awal tahun 7 H (satu tahun 

sebelum fathu Makkah), dan ia wafat di Kairo tahun 43 H. ‘Amru bin Al-

‘Ash p,  mengatakan; 

 

 َ� َI �� َ$ א َA Fَ  ُ ُ E ��  gَ �Iِ א
I ِE �ْ  َ; َ  ْ� Tُ  �5ْ �َ  ْ� �ِ  مَ َ̂ ْ� אaِْ  א��  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 َ� ُ< ْI Tُ  َא-ِ �َ َ�ُ �َ  َכ 5ِ �ْ �ِ -َ  �ْ ِ� �ْ א ُA َכ  َ� َE �َ َ�  َ- ِ� ْ� َ5 ُJ  َ� אَل  َ� َ< َE eْ Tُ  َ- ِ� אَل �َ  ْي 
 َ4 َ
 نْ ;َ  I Tُْ א �ُ אذَ �َ �ِ  طَ 	َ �َ !ْ  َ  אَل �َ  طَ 	َ �َ Lْ ;َ  نْ ;َ  ُت دْ رَ ;َ  I Tُْ �ُ  אَل �َ  وْ 	ُ �ْ א Hَ -َ  َכ א
 َ- ْl ِ> َ	  ِ
 ةَ 	َ �ْ #ِ א
ْ  ن� ;َ وَ  E َI ُJْ �َ  אنَ א כَ 4َ  مُ �ِ #ْ -َ  مَ َ̂ ْ� אaِْ  ن� ;َ  I ْ� Tَِ א Hَ �4 ;َ  אَل �َ  ْ� 
 E َI ُJْ �َ  אنَ א כَ 4َ  مُ �ِ #ْ -َ  �� ,َ א
ْ  ن� ;َ א وَ #َ E َIْ �َ  אنَ א כَ 4َ  مُ �ِ #ْ  َ 
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“Ketika Allah q memasukkan (hidayah) Islam ke dalam hatiku. Aku 

mendatangi Nabi a, lalu aku berkata, “Ulurkanlah tangan kananmu, karena 

sungguh aku akan berbaiat kepadamu (untuk masuk ke dalam agama 

Islam).” Maka Nabi a mengulurkan tangan kanannya, namun aku menarik 

tanganku. Sehingga Nabi a bertanya, “Ada apa denganmu, wahai ‘Amru?” 

Aku berkata, “(Sebelum aku berbaiat), aku ingin mengajukan syarat.” Nabi 

a bertanya, “Apa syarat(nya)?” Aku berkata, “(Syaratnya adalah) agar 

engkau memohonkan ampunan untuk (dosa-dosa)ku.” Nabi a bersabda, 

“Apakah engkau tidak mengetahui bahwa (masuk) Islam akan 

menghacurkan (dosa-dosa) yang sebelumnya, bahwa hijrah akan 

menghacurkan (dosa-dosa) yang sebelumnya, dan bahwa haji akan 

menghacurkan (dosa-dosa) yang sebelumnya (pula).”
232

 

 

Setelah terjadinya fathu Makkah tahun 8 H semua penduduk Makkah 

masuk ke dalam agama Islam, hanya beberapa orang saja yang menolak 

untuk masuk Islam.
233

 Pasukan kaum muslimin yang asalnya hanya 

berjumlah sekitar 3.000 orang, setelah fathu Makkah pasukan kaum 

muslimin menjadi 10.000 orang.
234

 

 

 ْ-0ِ�
ُ Hَِ� א 
ْ� ُ-َ>אِ �Iُْ َ: َ-#َ5ْאُכُ� א��َ �َ ْ- ِ�ّ
  ُכ�ْ ِ� َوَ
ْ� ُ-kِْ	ُ$�ْ ُכْ� ِ�� א

وْ 4ِّ  S	Eَ َ ِدَ-אِرُכْ� ;َْن �ْ ْ�Pُ�ِ<ْ ُ1ُْ� َوW  ْ�Pِ�ِ<ْ�ُ
َ ُ-ِ,Sj אْ 
ْ�ِ#ْ� ِ)ن� א��َ(ِ َ� ∩∇∪ 

”Allah (q) tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil 

terhadap orang-orang (kafir) yang tidak memerangi kalian karena agama 

dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah 

(q) mencintai orang-orang yang berlaku adil.” 

 

Maknanya adalah; Allah q tidak melarang kalian untuk berbuat baik 

dan berlaku adil, seperti memberi; makan, pakaian, kendaraan,
235

 dan 

menyambung silaturrahmi,
236

 terhadap orang-orang kafir yang tidak 

memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri 

kalian. Sesungguhnya Allah q mencintai orang-orang yang berlaku adil 

dalam perkataan dan perbuatan.
237
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Ayat ini adalah muhkamah dan hukumnya tetap berlaku,
238

 ketika 

terpenuhi syarat-syaratnya yang telah disebutkan oleh Allah q pada ayat 

tersebut.
239

 Ayat ini turun berkenaan dengan keinginan Asma’ binti Abu 

Bakar yang ingin menyambung silaturrahmin dengan ibunya yang kafir. 

Berkata Asma’ binti Abu Bakar p; 

 

ُ E ّ�ِ  gَ �Iِ א
E ًD  ِ� �ْ  َH ْ# ِ�  �5َ א?ِ رَ  ْ� 4ِّ ;ُ  ْ� 5ِ �ْ  َ ;َ  
ْ �I َ�  َ� �َ َh َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א�� Tُ  �5
 �� Eِ א
 gَ �I ُ ُ  َل H َ� ْ� َ5 َD  َ� َh ْ6 َUُ  �ُ �ْ  אَل �َ  �ْ Aَ 6َ  אَل א �َ #َ �I َ�  gِW َI َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א�� ' א
َ Aَ  َ  א��
ُ  �ُ אכُ #َ 5ْ  -َ َ: {א #َ �ْ �ِ    }�ِ -ْ � א
�ِّ �ِ  �ْ כُ �ْ Iُ א ِ >َ -ُ  �ْ 
َ  �َ -ْ 0ِ א
�  �ِ Hَ  א��

 

“Pada masa Nabi a ibuku mendatangiku (karena) kerinduan(nya 

kepadaku). Maka aku bertanya kepada Nabi a, “Bolehkah aku 

menyambung silaturrahmi dengan ibuku?” Nabi a bersabda, “Ya.” Berkata 

Ibnu Uyainah 5,
240

 “Maka Allah q menurunkan (ayat), ”Allah (q) tidak 

melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang 

yang tidak memerangi kalian karena agama.”
241

 

 

Seorang yang mampu berlaku adil ketika di dunia akan mendapatkan 

keutamaan yang besar di akhirat. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Amru bin 

Al-‘Ash p ia berkata, dari Nabi a bersabda; 

 

 �ِ �َ �ْ א
	�  �ِ �ْ �ِ ' -َ H َIَ  رٍ �ْ 6ُ  �ْ 4ِ  	ِ א�ِ H ' َI َ4 ' َ5َ א
َ Aَ  َ  א��ِ  �َ P ْ� َ�  ِH ْ5ِ ِ� >ْ �ُ א
ْ  ن� )ِ 
 �
 א�ْ 
S א وُ 4َ وَ  �ْ #ِ �ْ Iِ 1ْ ;َ وَ  �ْ #ِ �ِ כْ �ُ  ْ� �ِ  نَ �ْ ُ
 �ِ Aْ -َ  �َ -ْ 0ِ א

 

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil (kelak) di sisi Allah q 

berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang berada di sebelah kanan 

(Allah q) Ar-Rahman, (yaitu orang-orang) yang berlaku adil dalam hukum 

mereka, keluarga mereka, dan apa yang dikuasakan kepada mereka.”
242
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 ْ-0ِ�
ُ Hَِ� א -ْ ُכْ� ِ�� َ� َ�אَ �Iُْ ِ)�6َ�א َ-#َ5ْאُכُ� א�� ِ�ّ
ْ� ِدَ-אِرُכْ� ُכْ� 4ِّ ِ� َو;Kََْ	ُ$�ْ א
َ�َ�
�ُ#�ْ א Kْ(ِ 'IَHََ	אِ$ُכْ� ;َْن َ َ�
�1ُ�ْْ� َو4َْ� -� َوrَא1َُ	وْ   

 ْ��ُ
 ∪∩ نَ h�َُوَ
Yَِכ 1ُُ� א
�2אِ

”Sesungguhnya Allah (q) hanya melarang kalian (menjadikan teman setia) 

orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian 

dari negeri kalian, dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. 

Barangsiapa menjadikan mereka sebagai teman setia, 

maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Allah q hanya melarang kalian 

menjadikan teman setia orang-orang yang memerangi kalian karena agama 

dan mengusir kalian dari negeri kalian, dan membantu orang lain untuk 

mengusir kalian. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai teman setia, maka 

mereka itulah orang-orang yang zhalim terhadap diri mereka sendiri,
243

 

karena telah meletakkan sikap loyalitas bukan pada tempat yang telah 

ditentukan.
244

 

 

 

 َ-7  ْ-0ِ�
  ��1ُ َءُכُ� אْ
5َ4ِQْ�ُאُت #َ4ُאِ$َ	אٍت َ�א4َْ�ِ,�5ُْ 7ِ)َذא $َ  S-َ; ْ�5ُ4َW �َWَ#א א
ُ ;Oِ�ِ �ُIَHَْ-ْ אَ  �� َH ْنOِ�َ ��#ِ6َِ�א ْ��ُ�ُ�ْIِ ْ�Aُ$ِ	ْ َ َ̂ אِر 5َ4ِQْ4ُ ��1ُאٍت َ� 
' אْ
ُכ<�َ(ِ ��1ُ

 �
 @F�ِ ��1ُ :َ ْ�SI,ِ-َ �ْ1ُ :ََو �ْ#ُ ْ�ُ Wَو ��#ُ
  א;6ََْ<ُ>�ْ  1ُ7ْ� �4 َن َ
א َر��1ُ َوَ:  ُْ�ِ�ُכ�ْ ��1ُW  ْ��ُ�ُ�ْ َW ْ�$ُُ; ��1ُ ِ)ذَ َوَ: 5َ$ُאَح IَHَْ�ُכْ� ;َْن َ 5ِْכُ,�ْ 

 ِ� ْ�
َُh�َْوא 	َכَ�אِ�ِ

�ْ  7א Aِ َ4َ.ِ� אَُْh�ْ�َ
  א َذِ
ُכْ� ُ�ْכُ� א��ِ َ<ُ>�ْ ;6َْ  7א 4َ ;6ََْ<ْ>ُ�ْ� َوْ

 ْ�IِHَ ُ  ∪⊂⊆∩ �ٌ ٌ� َ�ِכ�ْ َ-ْ,ُכُ� 5َ�ْ�َُכْ� َوא��
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”Wahai orang-orang yang beriman, apabila wanita-wanita mukminah 

datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian uji (keimanan) 

mereka. Allah (q) lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kalian 

telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah 

kalian kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) yang kafir. 

Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak 

halal (pula) bagi mereka. Berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar 

yang telah mereka bayarkan. Tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi 

mereka apabila kalian telah memberikan mahar kepada mereka. Janganlah 

kalian tetap berpegang pada (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir, 

hendaknya kalian meminta (kembali) mahar yang telah kalian berikan. 

Dan (jika suami-suami mereka tetap kafir) biarkanlah mereka meminta 

mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan isterinya yang telah 

beriman). Demikianlah hukum Allah (q) yang telah ditetapkan-Nya 

di antara kalian. Dan Allah (q) Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, apabila wanita-

wanita mukminah datang berhijrah kepada kalian dari negari kafir ke negari 

Islam, maka hendaklah kalian uji keimanan mereka agar kalian mengetahui 

kebenaran iman mereka, melalui sumpah bahwa sesungguhnya mereka 

sekali-kali tidak keluar meninggalkan negerinya melainkan karena ingin 

masuk Islam, bukan karena benci terhadap suami mereka yang kafir, dan 

bukan pula karena mencintai laki-laki dari kalangan kaum muslimin.
245

  

Allah q lebih mengetahui tentang hakikat keimanan mereka. Jika kalian 

telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman sesuai bukti-bukti 

yang tampak oleh kalian, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada 

suami-suami mereka yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir 

dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.
246

 Berikanlah kepada 

suami-suami mereka, mahar yang telah mereka bayarkan. Tidak ada dosa 

bagi kalian untuk menikahi mereka apabila kalian telah memberikan mahar 

kepada mereka, terpenuhi syarat-syarat nikah, dan wanita tersebut telah 

selesai dari masa ‘iddahnya.
247

 Janganlah kalian tetap berpegang pada 

pernikahan dengan wanita-wanita kafir, hendaknya kalian meminta kepada 

orang-orang kafir mahar yang telah kalian berikan kepada isteri-isteri kalian 

yang murtad. Dan jika suami-suami mereka tetap kafir biarkanlah mereka 

meminta mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang 

telah beriman masuk ke dalam Islam. Demikianlah hukum Allah q yang 

telah ditetapkan-Nya di antara kalian, maka janganlah kalian 
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menyelisihinya. Dan Allah q Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha 

Bijaksana dalam perkataan dan perbuatan-Nya.
248

 

 

Ketika terjadi Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 H, yang di antara 

isi perjanjian tersebut adalah siapa pun orang Makkah yang mendatangi 

Rasulullah a di Madinah, maka harus dikembalikan ke Makkah. Sedangkan 

siapa pun orang Madinah yang datang ke Makkah, maka tidak dikembalikan 

ke Madinah. Dan dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan tentang kaum 

wanita.
249

 

 

Ayat ini turun berkaitan dengan Ummu Kultsum binti ’Uqbah bin Abi 

Mu’ith yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, setelah terjadinya 

perjanjian Hudaibiyah.
250

 Sebagaimana diriwayatkan dari Sahabat-sahabat 

Rasulullah a, ia berkata; 

 

 א��ِ  لِ �ْ �ُ ' رَ 
َ )ِ  جَ 	َ Tِ  ُH ْ< َE َD  ْ� ِ�  َ; ِ� �ْ  ُ4 ِA ْ� ٍ�  ِ4 �� ْ�  َK 5ْ �ِ  مٍ �ْ I ُXْ כُ  مTْ  ُ; S א6َ כَ 
 gَ �I ُ  �� Eِ א
�5  نَ �ْ 
ُ hَ ْ� א -َ #َ Iُ 1ْ ;َ  אءَ �َ �َ  ٌ~ א ِ Hَ  َ� 1ِ وَ  �I َ�  َ- ْ� َ4 ِY ٍ0 َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 gَ �I ُ 
َ א )ِ #َ Aَ $ِ 	ْ -َ  نْ ;َ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א�� ْ� ِ# ْ�  َ� َI ْ�  َ- ْ	 ِ$ ْA َ# ِ( א َ
 ْ� ِ# ْ�  ِ
ُ  َل Uَ 6ْ א ;َ �َ   א��
ُ אَ  �� 1ُ �ْ 5ُ ,ِ א�4َ �َ  אٍت 	َ א$ِ #َ 4ُ  אِت Q ِ4 َ5ْ �ُ א
ْ  �ُ כُ ءَ 7א $َ ذَ )َ { �� #ِ �ْ �ِ  ��  َ; ْH َI ُ� 
 ِ� ِO ْ- َ� ِ6א ِ# �� { ِ( َ
 َ� ' ْ� ِ
 ِJ } َ1ُ َ: و  ْ�  َ- ِ, SI ْ� َن  َ
 ُ# ��{ 

 

”Ummu Kultsum binti ’Uqbah bin Abi Mu’ith termasuk yang berhijrah 

kepada Rasulullah a pada hari (perjanjian Hudaibiyah). (Ketika itu) ia 

adalah seorang gadis. Maka datanglah keluarganya meminta kepada Nabi a 

agar mengembalikannya kepada mereka, namun Nabi a tidak 

mengembalikannya kepada mereka. Untuk (kejadian) inilah Allah q 

menurunkan (ayat), ”Wahai orang-orang yang beriman, apabila wanita-

wanita mukminah datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian 

uji (keimanan) mereka.” hingga firman-Nya ”Dan orang-orang kafir itu 

tidak halal (pula) bagi mereka.”
251

 

                                                 
248

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
249

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 
250

 Ummu Kultsum binti ‘Uqbah i adalah Shahabiyah yang pertama hijrah ke Madinah, 

sesudah hijrahnya Rasulullah a ke Madinah. Ia berangkat hijrah dari Makkah menuju 

Madinah dengan berjalan kaki. 
251

 HR. Bukhari Juz 2 : 2564. 
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אِر Aَ�َאEْ�َُ�ْ� 7�َُ �א א
�0ِ-ْ َوِ)ْن َ�אَ ُכْ� Lَْ�ٌء 4ِّ  َ� َذTْEَ1َ ْ� ;َْزَوאِ$ُכْ� ِ)َ
' אْ
ُכ<�

َ א
�0ِْي ;FَXْ7  ْ�<ُ>َ6َْ 4َ ;َْزَوאُ$ُ#ْ� 4ِّ   ∪⊆⊆∩ نَ ;54ِQْ4ُ Jِ�ِ �ْ�ُ6َُْ�ْ  א َوא �ُ>�א א��

”Jika isteri-isteri kalian lari kepada orang-orang kafir, lalu kalian 

mengalahkan (mereka), maka bayarkanlah kepada orang-orang yang 

isterinya lari tersebut sebanyak (mahar) yang telah mereka bayarkan. Dan 

bertaqwalah kalian kepada Allah (q) yang kepada-Nya kalian beriman.” 

 

Maknanya adalah; jika di antara isteri-isteri kalian lari kepada orang-

orang kafir dan orang-orang kafir tidak memberikan mahar yang dahulu 

pernah kalian berikan kepada isteri kalian yang lari tersebut, lalu kalian 

mengalahkan orang-orang kafir itu, maka bayarkanlah kepada orang-orang 

yang isterinya lari tersebut dari ghanimah (harta rampasan perang) sebanyak 

mahar yang telah mereka bayarkan dahulu kepada isteri-isterinya yang 

lari,
252

 sebelum harta rampasan tersebut dibagikan. Dan bertaqwalah kalian 

kepada Allah q yang kepada-Nya kalian beriman.
 253

 

 

 

ِ Yً�ْLَא َءَכ אْ
5َ4ِQْ�ُאُت -Eَُאِ-5َAَْכ IَHَ' ;َْن :� S-َ;7َ#א א
S�Eِ�5 ِ)َذא $َ  7-َ   -ُْ!ِ	ْכَ� ِ�א��
ِ�َ>ْ Jُ5َ	Eُ�ِ �َ ْ-ْ#َ�אٍن -� َ� َوَ: َ-ْ>Iْ�َُ� ;َْوَ:َد��1ُ َوَ: َ-hِْ �ْ َ: َ-ْ�ِ	ْ�َ� َوَ: َ-�6ِUْْ و� 

 ْ-�ِ-َْ; �َ�ْ�َ ِ#Iِ$َُو;َْر ��#ِ ْ�.ِAْ-َ :َوْ  5ََכ ِ�ْ� �� َو	ُAْ4َ ��#ُAْ-ِאEَ�َ ٍف  

 ْ�>ُ?َ َ َ ِ)ن� א�� 
ُ#�� א��َ 	ْ>ِlْ�َ�ٌْر ر� َوא ْ��ِ ٌ� ∩⊇⊄∪ 

”Wahai Nabi (a), apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminah 

untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka tidak akan 

menyekutukan Allah (q), tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak 

akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan berbuat dusta yang mereka 

ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan 

mendurhakaimu dalam perkara yang baik, maka terimalah bai’at mereka 

dan mohonkanlah ampunan kepada Allah (q) untuk mereka. 

Sesungguhnya Allah (q) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

                                                 
252

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
253

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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Maknanya adalah; wahai Nabi a, apabila datang kepadamu wanita-

wanita mukminah untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka 

tidak akan menyekutukan Allah q, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, 

tidak akan membunuh anak-anak mereka sebagaimana yang biasa mereka 

lakukan ketika masa jahiliyah yaitu mengubur anak-anak perempuan 

mereka, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan 

kaki mereka dengan tidak menasabkan anak-anak orang lain kepada suami-

suami mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam perkara yang baik 

yang merupakan ketaatan kepada Allah q di antaranya dengan 

meninggalkan niyahah (meratapi mayit), maka terimalah bai’at mereka dan 

mohonkanlah ampunan kepada Allah q untuk mereka, setelah mereka 

berbai’at kepadamu. Sesungguhnya Allah q Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.
254

 

 

Bai’at para wanita mukminah ini terjadi ketika peristiwa fathu 

Makkah tahun 8 H. Para wanita Makkah mendatangi Rasulullah a untuk 

berbai’at,
255

 dan jumlah mereka ketika itu adalah 457 orang wanita.
256

 

Rasulullah a membai’at para wanita mukminah dengan ucapan, dan beliau 

tidak menjabat tangan-tangan mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Umaimah binti Raqiqah i ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ( ِ6ّ �ْ  :َ ُ;  gَ ِא� ُf  ِ5ّ

ِ �ْ א �َ �َ �6 )ِ  אءَ َ� א �ْ  ِ
 ةٍ �َ א�ِ وَ  ةٍ ;َ 	َ 4ْ ِ:  ْ� 
ِ �ْ >َ כَ  ةٍ ;َ 	َ אD  ْ4ِ א8َ �ِ 

“Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita. Ucapan (bai’at)ku 

kepada seratus orang wanita seperti ucapan (bai’at)ku kepada seorang 

wanita.”
257

 

 

Di antara perkara baik, yang juga merupakan bentuk ketaatan kepada 

Allah q adalah meninggalkan niyahah (meratapi mayit). Diriwayatkan dari 

Ummu Salamah i, dari Nabi a; 

 

 .حُ �ْ 
�5 אَ : אَل ، �َ ٍف وْ 	ُ Aْ 4َ  ْ� �ِ  َכ A .ِ ْ� َ5ْ  -َ َ: وَ 

“(Firman Allah q), “Dan tidak akan mendurhakaimu dalam perkara yang 

baik,” Rasulullah q bersabda, ”(Tidak melakukan) ratapan (terhadap 

mayit).”
258

 

                                                 
254

 Zubdatut Tafsir, 737. 
255

 Zubdatut Tafsir, 737. 
256

 Husnul Uswah, Muhammad Shiddiq Hasan Khan. 
257

 HR. Nasa’i Juz 7 : 4181, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2874. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 2513. 
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Karena niyahah termasuk bentuk perbuatan kufur. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 


�P אَ  	ٌ <ْ כُ  �ْ #ِ א �ِ �َ 1ُ  אِس � א
�5 �ِ  אنِ �َ B َ5ْ אِ  ْA ُ�  ِ� �5
' D  َH َIُ א�َ �َ א
5ِّ وَ  jِ ْ� � א
 ْ
 .Tِ �ِّ �َ א

“Dua hal yang dilakukan manusia yang dengan keduanya mereka kufur 

(kecil), (yaitu); mencela nasab dan niyahah (meratapi) jenazah.”
259

 

 

 

 َ-7  ْ-0ِ�
ُ S-َ; ْ�5ُ4َW �َ ْ��ُYِ-َ �ْ�َ �ْ#ِ�ْIَHََ#א א   אא َ: َ َ�َ�
�ْ�א 4ً�ْ�َא َ?jَeِ א��

 ْ�Eُ<ُ
אُر gَْ; �ْ4َِ,אِب אْ Kَِ	ِة َכَ�א َ-cَYِ אْ
ُכ<� ْ̀  ∪⊃⊆∩ رِ 4َِ� א

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan sebagai 

penolong kalian kaum yang dimurkai oleh Allah (q). Sungguh mereka 

telah berputus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir 

yang berada di dalam kubur (juga) telah berputus asa.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

jadikan sebagai penolong kalian orang-orang yahudi yang dimurkai oleh 

Allah q. Sungguh mereka telah berputus asa terhadap pahala dan kebaikan 

di akhirat
260

 berupa Surga karena mereka telah mengingkari Rasulullah 

a,
261

 sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada di dalam kubur juga 

telah berputus asa dari rahmat Allah q, ketika mereka mengetahui perkara 

yang sebenarnya setelah kematian mereka.
262

 

 

Orang-orang yahudi telah berputus asa dari Surga Allah q, karena 

mereka telah mengetahui dari Taurat dan Injil tentang ketetapan Allah q 

terhadap orang-orang yang berbuat seperti mereka, yaitu mengetahui 

kebenaran namun berpaling dari kebenaran tersebut.
263

 
 

***** 

                                                                                                                            
258

 HR. Ibnu Majah : 1579. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Ibni Majah Juz 5 : 1283. 
259

 HR. Muslim Juz 1 : 67. 
260

 Tafsirul Baghawi, 4/382. 
261

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
262

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
263

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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Ò—Üa@òŠí� 

 

 

SURAT ASH-SHAFF 
[Barisan] 

Surat Ke-61 : 14 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat At-Taghabun) 

 

 

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

 

 ْ-UِAَ
َ�אَوאِت َو4َא ِ�� אْ[َْرِض َو1َُ� אْ ��
ِ 4َא ِ�� א ��ِ fَ �E�َ ِْכ�,َ
 Uُ ُ� ∩⊇∪  َ-7 אْ

 َ#S-َ; ْ-0ِ�

�ْ א ِ
َ� َ ُ>�ْ َ� �5ُ4َWْ א אُ ْ�IُAَ>ْ َ :َ َْن  ∪⊅∩ نَ َن 4َא; ِ َכEَُ	 4َْ>ً�א 5ْHَِ� א��

 ْ�<ُ َ ْ�
ُ ْ�IُAَ>ْ َ :َ 0ِ-ْ  ∪⊃∩ نَ א 4َא�
َ ُ-ِ,Sj א א �Eِ�َْ  َن ِ�ْ� َ� ُ-َ>אِ �Iُْ ِ)ن� א�� �>gَ JِIِ


َ>Jِ4ِ�ْ َ-א َ�ْ�ِم ِ
َ�  Qُُْذوْ َل �4ُْ َوِ)ْذ َ�א ∪⊇∩ ٌص ْ	�gُْ َכ#ُ�6َhْ� 5ْ�َُ�אٌن �4 ِ '�َ �ْ5ِ6َ 

א َزאُ?�ْ َرُ��ْ  َن ;IَAْ �ِْ6َُّ��ْ َوَ�ْ�  �  ��Iَ�َ �ْْ�ُכ
َ(ِ ِ ُ W  ْ�Iُ�ُُل א�� ُ َ: ;ََزאَغ א�� َ�ُ#ْ� َوא��

W ْ�8ِ Fَْ�	َ )ِ  َ�' אْ�ُ� 4َْ	َ-َ� َ-א 5ِ�َْ� َوِ)ْذ َ�אَل �Hِْ  ∪∋∩ �َ َ-ْ#ِ�ي אْ
َ>ْ�َم אْ
َ<אِ�ِ>�ْ 


ْ�ُכْ� S4 َرُ��ْ  ِ)6ِّْ� َ(ِ ِ ً�א ِ
ّ ُل א�� ً	א ِ�َ	ُ��ْ َ.ّ�ِ ِ!ّEَ4ُْ�َرאِة َو��
ٍل َ�א َ�ْ�َ� َ-َ�ي� 4َِ� א
 �- �ْ ِhْ  َ$ א ��Iَ�َ �ُ�َ�َْ; Jُ�ُ�ِْ�ي אAْ�َ �ْ4ِ7 ْ�
5َאِت َ�אُ ِ�ّEَ
א 0َ1َא ِ�ْ,ٌ	 َء1ُْ� ِ�אْ

 S4 ْ�Eِ ٌ� ∩∉∪  ��4ِ �ُIَrَْ; �ْ4ََو '
َ(ِ 'Hَ�ُْ- �َ1َُכ0َِب َو
ِ אْ ِ� אْ�َ�َ	ى IَHَ' א��
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 ْ��ِ
ُ َ: َ-ْ#ِ�ي אْ
َ>ْ�َم א
�2אِ ِم َوא�� َ̂ �ْ ِaْ-ْ  ∪∠∩ �َ א	ُ�وْ -ُِ ْ�ُY>ِPْ�ُ
ِ א �6ُْ َن ِ َر א��

 ْ�ُ6 S��ِ4ُ ُ ْرFَ�َ ;َ  1َُ� א
�0ِْي  ∪∇∩ نَ ِرِه َوَ
ْ� َכِ	َه אْ
َכאِ�ُ	وْ h�َِْ�َ�א1ِِ#ْ� َوא��


Jُ ِ�אْ
ُ#َ�ى َوِد-ْ َرُ��ْ َ ْ- ِ�ّ

2ْ�ُِ#َ	ُه IَHَ' אِ ِ~ّ,َ
Jِ َوَ
ْ� َכِ	َه ِ� אْ ِIُّכ �ِ

ُכْ� א Fْ1َ ;َُد
Sُכْ� IَHَ' ِ َ�אَرٍة  ِ5ُْ��S-َ; ْ�5ُ4َW �َ َْ#א א
�∪  َ-7  ْ-0ِ∩ نَ אْ
ُ�ْ!ِ	ُכ�ْ 

 ِّ4 ْ�
ِ َوَرُ��ْ ُ 0َHَ �ْ ٍ� ∩⊇⊃∪  ْ�5ُ4ِQْאٍب ;َِ ِ �Eِ�َْ  َن ِ�ْ� ِ
Jِ َوُ َ�א1ُِ�وْ َن ِ�א�� Fِ א��

 �
 	ٌ�ْKَ �ُْכ

ُכْ�  ∪⊆⊆∩ نَ ُכْ� ِ)ْن ُכ4َْh�ِ ْ��ُIَAْ َ �ْ�ُ5َْ�אِ
ُכْ� َو;6َُْ<ِ�ُכْ� َذَِ 	ْ>ِlْ-َ

DًEَ ِ�ْ�  ُذ�6َُ�ُכْ� َو-IْKِ�ُُْכْ� �5$َאٍت َ ْ�ِ	ْي  ِ�ّNَ �َ4ِْ� َ ْ,ِ�َ#א אْ[#َ6َْאُر َو4ََ�אِכ 

 َH �2ِْ �5$َאِتAَ
ِ َو;Kَُْ	ى ُ ِ,#َ6َ�SEא 6َْ.ٌ	 4ِّ  ∪⊅⊆∩ �ُ ْ�ٍن َذِ
َכ אْ
َ<ْ�ُز אْ َ� א��

 ْ-	ِ�َ fٌ�ْ�َ�5ِ4ِْ َوQْ�ُ
ِ	 אْ ِ  �6ُWْ א ُכ�ْ َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א
�jٌ َ� ∩⊇⊂∪  َ-7  ْ-0ِ َوَ�ّ!ِ ;6ََْ.אَر א��

 ْ�Hِ َ�אِرّ-ِ�ْ َכَ�א َ�אَل,َIْ
ِ َ�אَل  6َْ.אِرْي َ� 4َْ� ;َ َ�' אْ�ُ� 4َْ	َ-َ� ِ 
' א��َ(ِ
 ْ�S-َ�אِر,َ
ِ �N Tْ5َ4َ7�َ אْ Fَ َوَכَ<َ	ْت W ْ�8ِِ)ْ�	َ  ْ� 5ِ�َْ� אDٌ>َ8ِ 4ِّ َن 6َْ,ُ� ;6ََْ.אُر א��

 �N ْ-0ِ�
�5ُ4َW �َ ْ�,ُEَgَْh�َ �ْ1ِْ אh�َ Dٌ>َ8َِ-�6َ�ْא א   ∪⊇⊆∩ �َ א rَא1ِِ	-ْ א Hَ 'IَHَُ�ّوِ
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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Bertasbih kepada Allah (q) apa yang ada di langit serta apa yang ada 

di bumi. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (2) Wahai orang-

orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian 

kerjakan? (3) Sangat besar kebencian di sisi Allah (q) bahwa kalian 

mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. (4) Sesungguhnya Allah 

(q) menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang 

teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. 

(5) (Ingatlah) ketika (Nabi) Musa (j) berkata kepada kaumnya, “Wahai 

kaumku, mengapa kalian menyakitiku, padahal kalian telah mengetahui 

bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah (q) kepada kalian?” Ketika 

mereka berpaling (dari kebenaran), (maka) Allah (q) memalingkan hati 

mereka. Dan Allah (q) tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. 

(6) (Ingatlah) ketika (Nabi) Isa bin Maryam (j) berkata, “Wahai Bani 

Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah (q) kepada kalian, yang 

membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan aku memberi kabar 

gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya 

Ahmad (Muhammad a).” Ketika Rasul tersebut datang kepada mereka 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, “Ini adalah sihir 

yang nyata.” (7) Siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang 

mengada-adakan kedustaan atas (Nama) Allah (q), padahal ia diajak 

kepada Islam? Dan Allah (q) tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang zhalim. (8) Mereka ingin memadamkan cahaya Allah (q) dengan 

mulut-mulut mereka, tetapi Allah (q) (justru) menyempurnakan cahaya-

Nya, meskipun orang-orang kafir membenci(nya) (9) Dia-lah yang 

mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar 

untuk  memenangkannya di atas semua agama, meskipun orang-orang 

musyrik membenci(nya). (10) Wahai orang-orang yang beriman, maukah 

kalian Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian 

dari siksaan yang pedih? (11) (Yaitu) kalian beriman kepada Allah (q) dan 

Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah (q) dengan harta dan jiwa kalian. 

Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui(nya). (12) 

Niscaya Allah (q) akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan 

kalian ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, serta 

(memasukkan kalian di) tempat tinggal yang baik di dalam Surga ’Adn. 

Itulah keberuntungan yang besar. (13) Dan (karunia) lain yang (juga) 

kalian cintai (yaitu) pertolongan dari Allah (q) dan kemenangan yang 

dekat (waktunya). Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang 

beriman. (14) Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian (sebagai) 

penolong Allah (q) sebagaimana (Nabi) Isa bin Maryam (j) telah 
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berkata kepada Hawariyyun, ”Siapakah yang akan menjadi penolongku 

(untuk menegakkan agama) Allah (q)?” Hawariyyun tersebut berkata, 

”Kamilah (yang akan menjadi) penolong Allah (q).” Lalu segolongan dari 

Bani Israil beriman dan segolongan (yang lainnya) kafir. Maka Kami 

berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-

musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.”
264

 

 

 

 

 

TAFSIR SURAT ASH-SHAFF 
 

 

 ْ-UِAَ
َ�אَوאِت َو4َא ِ�� אْ[َْرِض َو1َُ� אْ ��
ِ 4َא ِ�� א ��ِ fَ �E�َ ِْכ�,َ
 ∪⊆∩ �ُ Uُ אْ

”Bertasbih kepada Allah (q) apa yang ada di langit serta apa yang ada 

di bumi. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

 

Maknanya adalah; bertasbih mensucikan Allah q dari seluruh sifat 

kekurangan yang tidak layak bagi kesempurnaan dan keagungan Allah q
265

 

apa yang ada di langit serta apa yang ada di bumi. Dan Dia Maha Perkasa di 

dalam kerajaan-Nya
266

 lagi Maha Bijaksana dalam perkataan dan perbuatan-

Nya.
267
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 َ-7  ْ-0ِ�

�ْ א ِ
َ� َ ُ>�ْ َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א אُ ْ�IُAَ>ْ َ :َ نَ َن 4َא ∩⊄∪  

ِ ;َْن َ ُ>�ْ  
�ْ َכEَُ	 4َْ>ً�א 5ْHَِ� א��ُ ْ�IُAَ>ْ َ :َ نَ א 4َא ∩⊂∪ 

”Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu 

yang tidak kalian kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah (q) 

bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian 

mengatakan kebaikan namun kalian tidak mengerjakannya? Sangat besar 

kebencian di sisi Allah q bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak 

kalian kerjakan.
268

 Ini adalah pengingkaran terhadap orang yang 

perbuatannya menyelisihi perkataannya.
269

 

 

 

 ْ-0ِ�
َ ُ-ِ,Sj א א�Eِ�َْ  َن ِ�ْ� َ� ُ-َ>אِ �Iُْ ِ)ن� א�� �>gَ JِIِ  

   ∪⊇∩ ٌص ْ	�gُْ َכ#ُ�6َhْ� 5ْ�َُ�אٌن �4 

“Sesungguhnya Allah (q) menyukai orang yang berperang di jalan-Nya 

dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti 

suatu bangunan yang tersusun kokoh.” 

  

Maknanya adalah; sesungguhnya Allah q menyukai orang yang 

berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur yang tidak ada celah dan 

tidak ada yang renggang,
270

 mereka seakan-akan seperti suatu bangunan 

yang tersusun kokoh, sehingga musuh tidak dapat menembusnya.
271

 

 

Ayat ini menunjukkan keutamaan berjihad dan para mujahidin.
272

 

Karena berjihad merupakan amalan yang besar pahalanya. Diriwayatkan 

dari Mu’az bin Jabal y ia berkata, Rasulullah y bersabda; 
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ُ�ْ�ِدِه َوِذْرَوِة 5َ�َאJِ4ِ ؟ Iَ�َ TُIْ�ُ' َ-א ُوI ِJ  َHِّ כُ ِ	 ;َ:َ ;EِKُُْ	َכ ِ�َ	ْ;ِس א[4َْ 
^َُة َوِذْرَوُة 5َ�َאJِ4ِ :  َ�אَل َرُ�ْ�َل א��ِ  �.
َرْ;ُس ْא[4َِْ	 ْאaِْ�^َُم َوHَُ�ْ�ُدُه א

 .אْ
ِ�َ#אدُ 

 

“Maukah engkau aku beritahukan pokok (dari) segala perkara, tiangnya, 

dan puncaknya?” Aku menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah a.” Rasulullah 

a bersabda, “Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan 

puncaknya adalah jihad.”
273

 

 

 

ِ َرُ��ْ  َن ;IَAْ �ِْ6َُّ��ْ ْ�  � َو�َ  5ِ6َْ� َ�' ِ
َ>Jِ4ِ�ْ َ-א َ�ْ�ِم ِ
َ�  Qُُْذوْ َوِ)ْذ َ�אَل �4ُْ  ُل א��

א َزאُ?�ْ  ��Iَ�َ �ْْ�ُכ
َ(ِW  ْ�Iُ�ُ ُ ُ َ: َ-ْ#ِ�ي אْ
َ>ْ�َم אْ
َ<אِ�ِ>�ْ ;ََزאَغ א��  ∪∋∩ �َ َ�ُ#ْ� َوא��

”(Ingatlah) ketika (Nabi) Musa (j) berkata kepada kaumnya, 

“Wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku, padahal kalian telah 

mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah (q) 

kepada kalian?” Ketika mereka berpaling (dari kebenaran), 

(maka) Allah (q) memalingkan hati mereka. Dan Allah (q) 

tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik.” 

 

Maknanya adalah; ingatlah ketika Nabi Musa j berkata kepada 

kaumnya, “Wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku dengan perkataan 

dan perbuatan, padahal kalian telah mengetahui bahwa sesungguhnya aku 

adalah utusan Allah q kepada kalian?”
274

 Ketika mereka berpaling dari 

kebenaran padahal mereka mengetahuinya, maka Allah q memalingkan 

hati mereka dari hidayah. Dan Allah q tidak memberikan petunjuk kepada 

kaum yang fasik.
275
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Bani Israil telah menyakiti Nabi Musa j dengan berbagai bentuk 

gangguan.
276

 Di antara bentuk gangguan mereka terhadap Nabi Musa j 

adalah mereka mengatakan bahwa buah pelir Nabi Musa j besar, padahal 

kenyataannya tidak demikian.
277

 Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, dari Nabi j, beliau bersabda; 

 


َ )ِ  �ْ #ُ A eُْ �َ  	ُ 2ُ 5ْ -َ  אةً 	َ Hُ  نَ �ْ Fَ  َ- ْl َ� �ِ ُI �ْ א ِ8	Tْ  َ� 5ُ ْ�  ِ( �ْ َ א6َ כَ  َ� ' ْA zٍ  َאنَ כَ و 
 ُ4 ْ� �َ َ- ' ْl َ� �ِ Fُ  َهُ �َ �ْ و  َ� َ< ُ
 :� א )ِ l َ� �ِ Fَ  َ4 َA َ5ْ -َ  نْ ' ;َ َ� �ْ 4ُ  �ُ 5َ �ْ א -َ 4َ  א��ِ א وَ �ْ א
 َ; �6 ُJ  َدW ٌ1َ 0َ �َ  ر jَ  َ4 �	 ًة  َ- ْl َ� �ِ Fُ  َ� َ� nَ َ�  َB ْ� َ� ُJ  َH َI َ� ' َ� ٍ	  َ� َ> �	  ْ
 X ْ� ِ� ِJَ �ِ  	ُ �َ ,َ א
 َ� َk َ	 َ4ُ  ج ْ� �َ ِ� ' �ْ  ِ( َB ِ	 ِلُ �ْ >ُ -َ  ه  َB ْ� ِ� �ْ  َ- َ� َ א�ُ 	َ 2َ ' 6َ �� �َ  	َ ْ� )ِ  �ْ 5ُ �َ  ْت 	א8ِ  ْ� Fَ 
 ِ( َ
 ُ4 ' ْ� �َ َ� ' َ< ُ
 	ِ �َ ,َ א
ْ �ِ  َ~ <ِ K َ0  َB ْ� َ� ُJ  َ� َPَ ;َ وَ  ٍس hْ �َ  �ْ ' 4ِ َ� �ْ �ُ א �ِ 4َ  א��ِ א وَ �ْ א

 nَ ْ	 ً� َ� َ 1ُ  �ْ ُ� ;َ  אَل >َ א	َ -ْ 	�6 )ِ  א��ِ وَ  ةَ  ُJ  َ
א �ً 	ْ E َA ًD  nَْ َ�  وْ ;َ  Dً �� ِ�  	ِ �َ ,َ א
ْ �ِ  َب �ِ 5َ 
 ِ� ْ
 	ِ �َ ,َ א

 

“Kebiasaan orang-orang Bani Israil (adalah) mandi bersama dengan cara 

telanjang. (Sehingga) sebagian mereka dapat saling melihat (aurat) yang 

lainnya. Adapun Nabi Musa j, beliau mandi sendirian. Mereka berkata, 

”Demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa mandi bersama kita, 

kecuali karena sesungguhnya ia seorang yang Adar (besar buah pelirnya). 

Suatu hari beliau mandi dan meletakkan bajunya di atas sebuah batu. 

Kemudian batu tersebut lari membawa baju Nabi Musa j. Lalu Nabi 

Musa j segera keluar untuk mengejarnya, ia mengatakan, ”Bajuku 

wahai batu,” hingga orang-orang Bani Israil melihat pada (aurat) Nabi 

Musa j. Kemudian mereka berkata, ”Demi Allah , Musa tidaklah Adar. 

Nabi Musa j mengambil bajunya dan memukul batu tersebut.” Abu 

Hurairah y berkata, ”Demi Allah, sesungguh pada batu (tersebut terdapat) 

enam atau tujuh bekas pukulan (Nabi Musa j).”
278
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 HR. Bukhari Juz 1 : 274, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 339. 



  

95

Manusia dipalingkan kepada kesesatan disebabkan kerena perbuatan 

mereka sendiri. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5; 

 

ْ̀  هِ 0ِ 1َ وَ  ُ  َل َ̂ nْ )ِ  ن� ;َ  �ُ �ْ <ِ  َ  Dُ �َ -ْ 	ِ כَ א
ْ  Dُ -َ א 
ِ  א�� ِA َE ِهِ אد َ
 ، ْ� cَ  ُr ْI ً� ِ4 5ْ א ُJ َو ، :َ 
 ُ� �� َD  َ
 ُ# ْ�  َH َI ْ� ِJ َא ذَ �َ �6 )ِ ، و ِ
' Iَ א I ُ< ْ� َHَ ?ْ ;َ  �َ -ْ 0ِ א
�  �ُ #ُ E jٍ  ِ4 ْ5 ُ# ْ� َ� ، ِO �6َ َ� �ِ  َכ 
   لِ َ̂ nْ אaِْ �ِ  َכ 
ِ ذَ  �َ Aْ �َ  �ْ #ِ -ْ אزِ �َ �ُ ، �َ هُ �ْ �ُ 	َ א A َ�  َ4 َHْ ى �َ �َ #ُ א
ْ  אَب �َ  �ْ #ِ ِ� <ُ 6ْ ;َ 

َ  H ُ< ْ� َ� ًDُ  ِب �ْ Iُ >ُ א
ْ  I ْ� jِِ >ْ  َ وَ  A ِJِ �ْ دَ  ْ� �ِ  �ْ #ُ 
َ  I َDَ �ْ �ِ  َ:  ْي 0ِ א
�  �ِ -ْ א
�U وَ  ُ# ْ� 
 .�ْ #ِ �ِ  H ْ� :ً ِ4  ْ5 ُJَ وَ 

“Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa kesesatan yang telah ditetapkan 

oleh Allah q kepada hamba-Nya bukanlah kezhaliman Allah q. Dan 

seorang hamba tidak memiliki hujjah kepada Allah q. Kesesatan tersebut 

hanyalah disebabkan karena mereka sendiri. Sesungguhnya mereka telah 

menutup diri mereka (dari) pintu hidayah setelah mereka mengetahui 

(kebenaran). Sehingga kemudian Allah q membalas mereka dengan 

kesesatan, penyimpangan yang mereka tidak mampu lagi untuk 

menolaknya, serta dipalingkannya hati-hati (mereka sebagai bentuk) 

hukuman kepada mereka dan (merupakan bentuk) keadilan Allah q 

terhadap mereka. ”
279

 

 

 

 ْ�Hِ َ-َ� َ-א 5ِ�َْ� َوِ)ْذ َ�אَل	אْ�ُ� 4َْ '�َ  َ	�ْ(ِW ْ�8ِ �ِْ6ّ(ِ Fَ  ْ��َُر S4 �ْْ�ُכ
َ(ِ ِ ً�א ُل א�� ِ�ّ.َ
 ّ
ً	א ِ�َ	ُ��ْ ِ ِ!ّEَ4ُْ�َرאِة َو��
Aْ�َ �ْ4ِِ�ي אhْ  �ُ�َ�َْ; Jُ�ُ�ِْ ْ� ٍل -� َ�א َ�ْ�َ� َ-َ�ي� 4َِ� א

א $َ  ��Iَ�َ7 ْ
5َאِت َ�אُ
�ْ َء1ُْ� ِ�א ِ�ّEَ S4 	ٌ,ْ�ِ א 0َ1َא ْ�Eِ ٌ� ∩∉∪ 

”(Ingatlah) ketika (Nabi) Isa bin Maryam (j) berkata, “Wahai Bani 

Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah (q) kepada kalian, yang 

membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan aku memberi kabar 

gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya 

Ahmad (Muhammad a).” Ketika Rasul tersebut datang kepada mereka 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 

“Ini adalah sihir yang nyata.” 

                                                 
279

 Taisirul Karimir Rahman, 1020. 
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Maknanya adalah; ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam j berkata, 

“Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah q kepada kalian 

dengan membawa Injil, yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat 

yang di dalamnya terdapat sifat-sifatku serta aku membawa sebuah syari’at 

yang tidak menyelisihi Taurat,
280

 dan aku memberi kabar gembira dengan 

seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad yaitu 

Muhammad bin ‘Abdillah a.” Ketika Rasul tersebut datang kepada mereka 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, “Ini adalah sihir 

yang nyata.
281

 

 

Rasulullah a memiliki banyak nama, dan di antara nama beliau 

adalah Ahmad dan Muhammad a. Diriwayatkan dari Jubair bin Muth’im 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ
 �ْ  َK ْ� �َ ُD  َ; �ْ َ� ِ6َ ;َ وَ  �ُ �َ �ْ ;َ وَ  �ٌ �� ,َ א 4ُ 6َ ;َ  אء ْ
ُ ,ُ �ْ -َ  ْي 0ِ א
�  ُ� א�ِ �َ א א � �ِ  � א��
 ْ
 .jُ א�ِ Aَ א א
ْ 6َ ;َ وَ  ْ� H َI َ� ' َ� ِ4َ  אُس א
�5  	ُ !َ ,ْ -ُ  ْي 0ِ א
�  	ُ אLِ ,َ א א
ْ 6َ ;َ وَ  	َ <ْ כُ א

 

“Aku memiliki lima nama; (nama)ku Muhammad, Ahmad, akulah Al-Mahi 

yang (melalui) aku Allah q menghapus kekufuran, akulah Al-Hasyir yang 

(semua) manusia akan digiring di atas kakiku, dan akulah Al-Aqib.”
282

 

 

 

ِ אْ
َכ0َِب وَ  ِ� אْ�َ�َ	ى IَHَ' א�� ��4ِ �ُIَrَْ; �ْ4َمِ َو َ̂ �ْ ِaْא '
َ(ِ 'Hَ�ُْ- �َ1ُ  

 ْ
ُ َ: َ-ْ#ِ�ي א  ∪∠∩ �َ َ>ْ�َم א
�2אِ
ِ��ْ َوא��

”Siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengada-adakan 

kedustaan atas (Nama) Allah (q), padahal ia diajak kepada Islam? 

Dan Allah (q) tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.” 

 

 

 

 

 

                                                 
280
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281
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282
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Maknanya adalah; siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang 

mengada-adakan kedustaan atas Nama Allah q dengan menjadikan sekutu 

bagi-Nya dalam beribadah, padahal ia diajak kepada Islam dengan 

mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah q saja? Dan Allah q tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim terhadap diri mereka 

sendiri dengan melakukan kekufuran dan kesyirikan.
283

 

 

 

ُ S��ِ4ُ 6ُ�ْ א �6ُْ َن ِ
Y>ِPْ�ُُ�ْ ُ�وْ -ُِ	-ْ  ِ h�َِْ�َ�א1ِِ#ْ� َوא��   ِرهِ َر א��

 ∪∇∩ نَ َوَ
ْ� َכِ	َه אْ
َכאِ�ُ	وْ 

”Mereka ingin memadamkan cahaya Allah (q) dengan mulut-mulut 

mereka, tetapi Allah (q) (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, 

meskipun orang-orang kafir membenci(nya).” 

 

Maknanya adalah; mereka ingin memadamkan agama Islam
284

 dengan 

berbagai ucapan buruk oleh mulut-mulut mereka,
285

 tetapi Allah q justru 

akan memenangkan agama-Nya, meskipun orang-orang kafir 

membencinya.”
286

 

 

 


Jُ ِ�אْ
ُ#َ�ى َوِد-ْ ُ��ْ ;َْرFَ�َ رَ  1َُ� א
�0ِْي َ ْ- ِ�ّ

2ْ�ُِ#َ	ُه IَHَ' אِ ِ~ّ,َ
Jِ ِ� אْ ِIُّכ �ِ

 ∪∩ نَ َوَ
ْ� َכِ	َه אْ
ُ�ْ!ِ	ُכ�ْ 

”Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama 

yang benar untuk  memenangkannya di atas semua agama, 

meskipun orang-orang musyrik membenci(nya).” 

 

Maknanya adalah; Dia-lah Allah q yang mengutus Rasul-Nya 

Muhammad a dengan membawa petunjuk Al-Qur’an dan agama Islam 

yang benar untuk memenangkannya di atas semua agama, meskipun orang-

orang musyrik membencinya.
287
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Agama Islam akan menang di atas semua agama-agama yang ada 

ketika masa diturunkannya Nabi Isa j.
288

 Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Nabi a bersabda tentang Nabi Isa j ketika 

diturunkan; 

 

 �ُ eَ -َ وَ  	َ -ْ k ْ5 ِUِ א
ْ  Fُ �ُ >ْ -َ وَ  I ْ� jَِ א
.�  قS �َ �َ �َ  مِ َ̂ ْ� ' אH َI ِaَْ  אَس א
Fُ  �5 א ِ >َ �ُ �َ 
 ْ
ُ  ُכ Iِ #ْ ُ- وَ  U َ- َDْ �ِ א ُ  ُכ Iِ #ْ ُ- وَ  مُ َ̂ ْ�  אaِْ :� א )ِ #َ SI כُ  I Fَُ �ِ א
ْ  Jِ א6ِ 4َ زَ  ْ� �ِ  א��  א��
 ْ
 אَل $� א
��  fَ �ْ ِ� �َ א

 

“(Nabi Isa j) akan memerangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ia 

akan menghancurkan salib dan membunuh babi, dan menghapus jizyah 

(upeti). Allah q akan menghancurkan seluruh agama pada masa tersebut, 

kecuali agama Islam. (Pada zaman tersebut) Allah q akan menghancurkan 

Al-Masih Dajjal.”
289

 

 

 

 َ-7  ْ-0ِ�
  Fْ ;َُد
Sُכْ� IَHَ' ِ َ�אَرةٍ א S-َ; ْ�5ُ4َW �َ َ1َ#א א

  ∪⊂⊆∩ �ٍ ْ� 0َHَאٍب ;َِ
�ْ ُכْ� 4ِّ  5ُِْ��ْ 

”Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian Aku tunjukkan suatu 

perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih?” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian 

Aku tunjukkan suatu perniagaan dengan keuntungan yang sangat besar yaitu 

akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih?
290

 Perniagaan yang 

dimaksud ditafsirkan oleh firman Allah q pada ayat berikutnya:
291

 

 

 

                                                 
288

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/420. 
289

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4286. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 5 : 2182. 
290

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
291

 Adhwaul Bayan, 8/112. 



  

99

 5ُ4ِQْ ُ ْ� ْ��َُوَر ِ ِ 4َْh�َِ�אِ
ُכْ� َو;6َُْ<ِ�ُכْ� �Eِ�َْ  َن ِ�ْ� ِ
Jِ َوُ َ�א1ُِ�وْ َن ِ�א�� Fِ א��

 �
 	ٌ�ْKَ �ُْכ
 ∪⊆⊆∩ نَ ُכْ� ِ)ْن ُכIَAْ َ �ْ�ُ5ُْ��ْ َذِ

”(Yaitu) kalian beriman kepada Allah (q) dan Rasul-Nya serta berjihad 

di jalan Allah (q) dengan harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu 

lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui(nya).” 

 

Maknanya adalah; yaitu kalian beriman kepada Allah q dan Rasul-

Nya serta berjihad di jalan Allah q untuk menolong agama Allah q dan 

untuk meninggikan Kalimat-Nya dengan harta dan jiwa kalian,
292

 sehingga 

iman dan jihad
293

 merupakan modal dalam perniagaan kalian.
294

 Yang 

demikian itu lebih baik bagi kalian daripada perniagaan dunia, jika kalian 

mengetahuinya.
295

 

 

 


ُכْ� ُذ�6َُ�ُכْ� َوُ-IْKِ�ُْכْ� �5$َאٍت َ ْ�ِ	ْي َ 	ْ>ِlْ-َ  4ِْ� َ ْ,ِ�َ#א אْ[#َ6َْאُر

 �ْ�ِ DًEَ ِ�ّNَ �َ�2ِْ  َو4ََ�אِכAَ
 ∪⊅⊆∩ �ُ �5$َאِت Hَْ�ٍن َذِ
َכ אْ
َ<ْ�ُز אْ

”Niscaya Allah (q) akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan 

kalian ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, serta 

(memasukkan kalian di) tempat tinggal yang baik di dalam Surga ’Adn. 

Itulah keberuntungan yang besar.” 

 

Maknanya adalah; jika kalian melakukan perniagaan tersebut, niscaya 

Allah q akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke 

dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, serta memasukkan 

kalian di tempat tinggal yang baik di dalam Surga ’Adn. Itulah 

keberuntungan yang besar.
296
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ِ َوfٌ�ْ�َ َ�ِ	-ْ َو;Kَُْ	ى ُ ِ,#َ6َ�SEא 6َْ.ٌ	 4ِّ  ِ	 אْ
�5ِ4ِQْ�ُْ َ� א��  ∪⊃⊆∩ �َ jٌ َوَ�ّ!ِ

”Dan (karunia) lain yang (juga) kalian cintai (yaitu) pertolongan dari Allah 

(q) dan kemenangan yang dekat (waktunya). Berikanlah kabar gembira 

kepada orang-orang yang beriman.” 

 

Maknanya adalah; dan karunia lain yang juga kalian cintai yaitu 

pertolongan dari Allah q dan kemenangan yang dekat waktunya, seperti; 

fathu Makkah, penaklukan Persia dan Romawi. Wahai Rasulullah a, 

berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka 

akan mendapatkan kemenangan di dunia dan akan mendapatkan Surga di 

akhirat.
297

 

Beriman kepada Allah q dan Rasul-Nya merupakan sebab yang 

menjadikan seorang masuk ke dalam Surga, sedangkan berjihad merupakan 

sebab tingginya derajat seorang di dalam Surga. Diriwayatkan dari Abu 

Sa’id Al-Khudri a, bahwa Rasulullah a bersabda; 


َ  E Tَْ $َ א وَ �� Eِ 6َ  �ٍ �� ,َ �ُ �ِ א وَ 5ً -ْ دِ  مِ َ̂ ْ� אaِْ �ِ א وَ �� رَ  א��ِ �ِ  َ� nِ رَ  �ْ A ْ� ٍ�  َ4ِ א َ� �َ א ;َ -َ  ُJ 
 ْ
 �� A Fَ  ُBَ <َ �َ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ -َ  �� Iَ א H ْ� َ1 َHِ ;َ  אَل >َ �َ  �ٍ �ْ Aِ َ�  �ْ ُ� א ;َ #َ 
َ   jَ�D  َ� َA ُِ �5 �َ א
 �ِ �ْ �َ $َ رَ دَ  Fِّ כُ  �َ �ْ א �َ D  َ4ِ �5 �َ � א
ْ �ِ  Dٍ $َ رَ دَ  Dَ אA ْE ُ�  ِ4 َ8َ א א
ْ #َ �ِ  �ُ �َ 	ْ ى ُ- 	َ Kْ ;ُ وَ  אَل �َ 
 ْ� �ِ  אدُ #َ �ِ א
ْ  אَل �َ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ -َ  َ� א 1ِ 4َ وَ  אَل �َ  ِض رْ אْ[َ وَ  אءِ �َ א
��  �َ �ْ א �َ �َ כَ 
 �َ ِE ْ� ِF  ِ��א  ْ
  .א��ِ  E ْ� ِFِ َ�  ْ� �ِ  אدُ #َ �ِ א

“Wahai Abu Sa’id, barangsiapa yang ridha; Allah q sebagai Rabb-(nya), 

Islam sebagai agama(nya), dan Muhammad a sebagai Nabi(nya), (maka) 

wajib baginya (masuk ke dalam) Surga.” Abu Sa’id y merasa takjub 

dengan sabda Rasulullah a tersebut, maka ia berkata, “Ulangilah ucapan 

tersebut untukku, wahai Rasulullah.” Kemudian Rasulullah a kembali 

mengulangi sabdanya. Lalu berliau bersabda, “Dan (karunia) yang 

lain(nya), (bahwa) seorang hamba akan diangkat dengan (suatu amalan 

setinggi) seratus tingkatan di Surga, yang antara masing-masing tingkatan 

(jaraknya) seperti (jarak) antara langit dan bumi.” Abu Sa’id y bertanya, 

“Apa itu, wahai Rasululah?” Rasulullah a menjawab, “Jihad di jalan Allah 

q, jihad di jalan Allah q.”
298
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298
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 َ-7  ْ-0ِ�
ِ َכَ�א َ�אَل �6ُW  ْ�Hِْ א ُכ�ْ َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א َ�' אْ�ُ� 4َْ	َ-َ� ;6ََْ.אَر א��
ِ َ�אَل אْ
َ,َ�אِر-�Sْ  َ� 4َْ� ;6ََْ.אِرْي ِ
Iَْ,َ�אِرّ-ِ�ْ  
' א��َ(ِ ِ َن 6َْ,ُ� ;6ََْ.אُر א��

 �N Tْ5َ4َ7�َ ِّ4 Dٌ>َ8ِ5ِ�َْ� א �ْ  َ	�ْ(ِW ْ�8ِ ْت	َوَכَ<َ Fَ �N ْ-0ِ�
א �5ُ4َW �َ 'IَHَْ אh�َ Dٌ>َ8َِ-�6َ�ْא א

 ْ�,ُEَgَْh�َ �ْ1ِ   ∪⊇⊆∩ �َ א rَאِ1ِ	Hَ ْ-ُ�ّوِ

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian (sebagai) penolong 

Allah (q) sebagaimana (Nabi) Isa bin Maryam (j) telah berkata kepada 

Hawariyyun, ”Siapakah yang akan menjadi penolongku (untuk menegakkan 

agama) Allah (q)?” Hawariyyun tersebut berkata, ”Kamilah (yang akan 

menjadi) penolong Allah (q).” Lalu segolongan dari Bani Israil beriman 

dan segolongan (yang lainnya) kafir. Maka Kami berikan kekuatan 

kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, 

sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian 

sebagai penolong agama Allah q yang terus berjuang untuk membela 

agama Allah q,
299

 baik dengan perkataan maupun perbuatan, dengan harta 

maupun jiwa sebagaimana Nabi Isa bin Maryam j telah berkata kepada 

Hawariyyun, ”Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan 

agama Allah q?”
300

 Hawariyyun tersebut berkata, ”Kamilah yang akan 

menjadi penolong agama Allah q.” Lalu segolongan dari Bani Israil 

beriman dan segolongan yang lainnya kafir setelah Nabi Isa j diangkat ke 

langit. Maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman 

terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang 

menang.
301

 

 

Hawariyyun adalah sahabat setia Nabi Isa j, mereka adalah orang 

yang paling pertama beriman kepada Nabi Isa j, mereka berjumlah dua 

belas orang laki-laki.
302

 Adapun Hawari Rasulullah a adalah Zubair bin 

’Awwam y. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 
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 אمِ �� Aَ א
ْ  �َ �ْ  	َ �ْ �َ ي א
SU אرِ �َ �َ  ن� )ِ א وَ -� אرِ �َ �َ  ّ�ٍ Fّ  َ6 ِEِ כُ 
ِ  ن� )ِ 

“Setiap Nabi memiliki Hawari, dan Hawariku adalah Zubair bin Awwam 

y.”
303

 

 

Zubair bin Awwam y adalah salah seorang dari sepuluh orang yang 

dijamin masuk Surga. Ia adalah seorang sahabat pemberani. Ia masuk Islam 

dalam usia 12 tahun. Zubair bin Awwam y ikut dalam perang Badar, 

perang Uhud, dan perang lainnya. Zubair bin Awwam y terbunuh setelah 

kembali dari perang Jamal pada tahun 36 H, bertepatan dengan 656 M.
304

 

 

Di antara bentuk menolong agama Allah q adalah dengan 

mempelajari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah a, serta mengajarkannya 

kepada orang lain. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5; 

 


ِ �ْ �ُ رَ  Dَ �5 ُ� وَ  א��ِ  אَب �َ כِ  �ُ A �Iَ ،  َ א��ِ  �ِ -ْ دِ  	ِ ْ. 6َ  �ْ 4ِ وَ  ِJ  ِJ�ِ�ْIِAْ َوَ َو ، ْ
 }S ,َ א
 َH َI َذ ' ِ
  .	ِ כَ 5ْ �ُ א
ْ  �ِ Hَ  ُ� #ْ א
5َ وَ  ِف وْ 	ُ Aْ �َ א
ْ �ِ  	ُ 4ْ אْ[َ ، وَ َכ 

“Di antara (bentuk) menolong agama Allah q adalah mempelajari 

Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya dan mengajarkannya (kepada orang lain). 

Dan memotivasi (orang lain) agar mempelajari Kitabullah dan Sunnah 

Rasulullah a. Serta memerintahkan (untuk berbuat) kebaikan dan 

mencegah kemungkaran.”
305

 

 

Akan senantiasa ada segolongan dari umat Islam yang menegakkan 

kebenaran hingga agama Islam mendapatkan kemenangan. Diriwayatkan 

dari Al-Mughirah bin Syu’bah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 :َ َ-  َU ُ�4 ;ُ  �ْ 4ِ  אٌس 6َ  אل ِ� �ْ  َr ِ1א ِ	 ْ- َ�  َ� �� َ- ' ْh ِ  َ� ُ# ْ�  َ; ْ4 ُ	  ِ��1ُ وَ  א ْ�  َr ِ1ُ א	نَ وْ . 

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang menegakkan 

(kebenaran) hingga datang keputusan Allah q, sedangkan mereka dalam 

keadaan memperoleh kemenangan.”
306
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SURAT AL-JUMU’AH 
[Hari Jum’at] 

Surat Ke-62 : 11 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Ash-Shaff) 

 

 

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

   

وْ  S�<ُ
َ�אَوאِت َو4َא ِ�� אْ[َْرِض אْ
Iِ�َِכ אْ ��
ِ 4َא ِ�� א ��ِ fُ ِEّ�َُ-ِس א ْ-UِAَ
ْ Uِ

�ْ  1َُ� א
�0ِْي  ∪⊆∩ �ِ אْ
َ,ِכ�ْ  ِ�ّ W �ْ#ِ�ْIَHََ-אِ �Iُ�ْ-َ �ْ#ُ5ْ  Jِْ ً: 4ِّ َ� َرُ��ْ Aَ�ََ} ِ�� אْ[4ُِّ

 ْ� ُ�ُ#ُ� אْ
ِכَ�אَب َوאْ
ِ,ْכDَ�َ َوِ)ْن َכא�6ُْ َو-Uَُّכِ ِIّAَ-َُو �ْ#ِ �ْ>ِ
َ FُEْ�َ �ْ4ِ ٍل  א َ̂ nَ

 S4 ْ�Eِ ٍ� ∩⊄∪  ْ-	ِKَWَو ��
َ �ْ#ُ5ْ4ِ �َ ْ�<ُ,َIْ-َ א ْ-UِAَ
 ∪⊃∩ �ُ Uُ אْ
َ,ِכ�ْ א ِ�ِ#ْ� َو1َُ� אْ

 ْ� ِQْ-ُ ِ ُ ُذو אْ
َ<Fِeْ אْ
Jِ َ!7 ْ�2ِAَ 4َْ� -� َذِ
َכ Fُeْ�َ א�� َ� FُXَ4َ א
�0ِ-ْ  ∪⊇∩ �ِ ُء َوא��

 ْ�Iُ�ِ,ْ-َ �ْ
َ ��ُB ْ�َرאَة��
�Iُא א ِ�ّ�ُ cَYْ�ِ אًرא>َ�َْ; Fُ�ِ,ْ-َ َ�אِر,ِ
FُXَ4َ  1َא َכFِXَ�َ אْ

 ْ-0ِ�
ُ��ْ אْ
َ>ْ�ِم א ُ َ: َ-ْ#ِ�ي אْ
َ>ْ�َم א
�2אِ
ِ��ْ َ� َכ�0 ِ َوא��  Fْ�ُ7 -َ  ∪∋∩ �َ א 7�َِ-אِت א��

 ْ-0ِ�
ِ 4ِْ� ُدوْ 7ِ)ْن َزHَْ�ُ�ْ� ;�6َُכْ� ;َْوِ
�َ  Wَ� 1َאُدوْ ;َ-Sَ#א א ِن א
�5אِس �5�َ�َ�َُ�א ُء ِ��

Tْ4َ ;َْ-ِ�-ْ  ∪∌∩ �َ �ْ אْ
َ�ْ�َت ِ)ْن ُכgَ �ْ�ُ5ْאِد�ِ  ُ َوَ: َ-Jُ6َ�ْ�5�َ�َ ;ََ�ً�א ِ�َ�א َ��� ِ#ْ� َوא��
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 ْ�IِHَ ْ��ِ
وْ  Fْ�ُ ِ)ن� אْ
َ�ْ�َت א
�0ِْي  ∪∠∩ �َ ٌ� ِ�א
�2אِ S	>ِ َ ْ��ِ َ̂ 4ُ Jُ�6Oِ�َ Jُ5ْ4ِ َن ��ُB �ُْכ

وْ  Sد	ُُכْ� �ِ  َُY ِEّ5َ�ُ�َ אَدِة#َ �!
 7-َ  ∪∇∩ نَ َ�א ُכ�Iُ�َAْ َ �ْ�ُ5ْْ َن ِ)َ
' Hَאِ
ِ� אْ
jِ�ْlَ َوא

 ْ-0ِ�
ِة 4ِْ� -� ِ)َذא S-َ; ْ�5ُ4َW �َW  ْ�ُ6َ#א א َ̂ �.I
ْ�ِم אْ
ُ�DِAَ�ُ َ�אAَ�ْْ�א ِ)َ
' ِذْכِ	 ِدَي ِ

 �
 	ٌ�ْKَ �ُْכ
ِ َوَذُروא אْ
Eَْ�َ� َذِ Oِ�ََذא ∪  Tِ�َeِ�ُ∩ نَ ُכْ� ِ)ْن ُכIَAْ َ �ْ�ُ5ُْ��ْ א��

ُة َ�א�6َْ  َ̂ �.
َ َכ�Xِْ א ِ�� אْ[َْرِض َوא�lُ�َ�ْْ ِ!ُ	وْ א ِ َوאْذُכُ	وא א�� ً	א א Fِeْ�َ �ْ4ِ א��

 �
 ْ�,ُIِ>ْ ُ �ُْכ�IAَ ََوِ)َذא  ∪⊂⊆∩ ن َ�#ْ
�ْ  نِ אَر;َْوא ِ َ�אَرًة ;َْو َ Se>َ6ْאW  ُْכ�	א َوَ َ#َ�ْ
َכ ِ)َ

 َ�7 ِّ4 	ٌ�ْKَ ِ אِزِ��ْ َ� א
�Iْ#ِ� َو4َِ� 8ًِ�א Fْ�ُ 4َא 5ْHَِ� א�� �	
ُ Kَْ�ُ	 א َ�אَرِة َوא�� ِ�ّ
 �َ א

∩⊇⊇∪  
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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Senantiasa bertasbih kepada Allah (q) apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi. Allah (q) Yang Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. (2) Dia-lah yang mengutus seorang Rasul 

kepada kaum yang ummi dari kalangan mereka (sendiri), yang 

membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka, dan 

mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah, meskipun sebelumnya mereka 

benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (3) Dan (juga) kepada kaum yang 

lain dari mereka yang (akan datang) menyusul mereka. Dia-lah Yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. (4) Demikianlah karunia Allah (q) yang 

diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah memiliki karunia 

yang besar. (5) Perumpamaan orang-orang yang (dibebani untuk 

membawa) Taurat, kemudian mereka tidak membawanya adalah seperti 

keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruklah 

perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah (q). Dan Allah (q) 

tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim. (6) Katakanlah, “Wahai 

orang-orang yang yahudi, jika kalian menyangka bahwa kalian (adalah) 

kekasih Allah (q) bukan manusia yang lain, maka harapkanlah kematian, 

jika kalian adalah orang-orang yang benar.” (7) Mereka tidak akan 

mengharapkan kematian selama-lamanya karena kejahatan yang telah 

mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah (q) 

Maha Mengetahui terhadap orang-orang yang zhalim. (8) Katakanlah, 

“Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka kematian tersebut 

akan mendatangi kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada (Allah 

q), yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nyata, lalu Dia akan 

memberitahukan kepada kalian (tentang) apa yang telah kalian kerjakan.” 

(9) Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk menunaikan 

Shalat Jum’at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah (q) dan 

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian 

mengetahui. (10) Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah 

kalian di muka bumi. Dan carilah karunia Allah (q), serta perbanyaklah 

mengingat Allah (q) agar kalian beruntung. (11) Apabila mereka melihat 

perniagaan atau permainan, mereka pergi menuju kepada keduanya dan 

mereka meninggalkanmu berdiri (berkhutbah). Katakanlah, “Apa yang di 

sisi Allah (q) lebih baik daripada permainan serta perniagaan,” dan Allah 

(q) sebaik-baik Pemberi rizki.”
307
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 QS. Al-Jumu’ah : 1 - 11. 
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TAFSIR SURAT AL-JUMU’AH 
 

 

ِ 4َא ِ��  ��ِ fُ ِEّ�َُ- ْو S�<ُ
َ�אَوאِت َو4َא ِ�� אْ[َْرِض אْ
Iِ�َِכ אْ ��
  ِس א

 ْ-UِAَ
 ∪⊆∩ �ِ Uِ אْ
َ,ِכ�ْ אْ

”Senantiasa bertasbih kepada Allah (q) apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi. Allah (q) Yang Maha Raja, Yang Maha Suci, 

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

 

Maknanya adalah; senantiasa menyucikan Allah q dari hal-hal yang 

tidak sesuai bagi-Nya, semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di 

bumi. Allah q Maha Raja pemilik dan pengatur langit dan bumi,
308

 Yang 

Maha Suci dari segala kekurangan yang tidak sesuai dengan kemuliaan dan 

kesempurnaan-Nya,
309

 Yang Maha Perkasa yang tidak terkalahkan
310

 lagi 

Maha Bijaksana dalam kerajaan dan perbuatan-Nya.
311 

 

Seorang muslim hendaknya memperbanyak membaca tasbih. Karena 

bacaan tasbih merupakan bacaan yang ringan untuk diucapkan, namun 

pahalanya akan memberatkan timbangan amalan kebaikan pada Hari 

Kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 


َ )ِ  אنِ �َ E ْ� َEِ �َ  אنِ �َ �َ Iِ כَ  �	
� �ِ  אنِ �َ B ِ< ْ� َIَ  אنِ َ� ' א
H َI ِّIَ  אنِ �َ <َ �ْ <ِ Kَ  �ِ �َ �ْ ' א
 ْ
 .�ِ �ْ A ِ2َ א
ْ  א��ِ  אنَ ,َ Eْ �ُ  هِ �ِ �ْ ,َ �ِ وَ  א��ِ  نَ א,َ Eْ �ُ  אنِ Uَ �ْ �ِ א

 

“Dua kalimat yang dicintai oleh (Allah q) Ar-Rahman, yang ringan 

(diucapkan) di lisan, (namun) berat (pahalanya) di timbangan (pada Hari 

Kiamat), (yaitu); ”Maha Suci Allah q segala pujian (hanya bagi)-Nya, 

Maha Suci Allah q Yang Maha Agung.”
312
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309
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Bacaan tasbih juga akan menghapuskan berbagai kesalahan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 


َ وَ  אهُ א-َ �P Tْ  َK َP �َ  ةٍ 	� D  َ4َ א8َ 4ِ  مٍ �ْ -َ  ْ� �ِ  هِ �ِ �ْ ,َ �ِ وَ  א��ِ  אنَ ,َ Eْ �ُ  אَل �َ  �ْ 4َ  ْ� 
 .	ِ ,ْ Eَ א
ْ  �ِ �َ زَ  Tْ  ِ4 ْX Fَ א6َ כَ 

 

”Barangsiapa yang mengucapkan, ”Maha Suci Allah q segala pujian 

(hanya bagi)-Nya” dalam satu hari seratus kali, (niscaya) akan dihapuskan 

kesalahannya meskipun (kesalahannya) sebanyak buih (di) lautan.”
313

 

 

 

�ْ  1َُ� א
�0ِْي  ِ�ّ �ْ  �Iُ�ْ-َ �ْ#ُ5ْْ ً: 4ِّ َ� َرُ��ْ Aَ�ََ} ِ�� אْ[4ُِّ ِ#ْ� W �ْ#ِ�ْIَHََ-אِ Jِ َوُ-Uَّכِ

ُ�ُ#ُ� אْ
ِכَ�אَب َوאْ
ِ,ْכDَ�َ َوِ)ْن َכא�6ُْ  ِIّAَُ-َو �ْ>ِ
َ FُEْ�َ �ْ4ِ א  S4 ٍل َ̂ nَ ْ�Eِ ٍ� ∩⊄∪  
”Dia-lah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang ummi dari 

kalangan mereka (sendiri), yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah, 

meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” 

 

Maknanya adalah; Dia-lah yang mengutus Rasulullah Muhammad a 

kepada orang-orang Arab yang tidak dapat membaca dan menulis
314

 serta 

belum pernah memiliki kitab suci,
315

 dari kalangan mereka sendiri orang 

Arab,
316

 yang membacakan ayat-ayat Al-Qur’an kepada mereka, 

mensucikan mereka dari aqidah yang rusak serta akhlak yang buruk, dan 

mengajarkan mereka Al-Qur’an dan As-Sunnah, meskipun sebelum 

diutusnya Rasulullah a mereka benar-benar dalam penyimpangan yang 

nyata dari jalan kebenaran.
317
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315
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 ْ-	ِKَWَو ْ�<ُ,َIْ-َ א ��
َ �ْ#ُ5ْ4ِ �َ ْ-UِAَ
  ∪⊃∩ �ُ אْ
َ,ِכ�ْ Uُ א ِ�ِ#ْ� َو1َُ� אْ
”Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang (akan datang) 

menyusul mereka. Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

 

Maknanya adalah; dan Rasulullah a juga diutus kepada generasi yang 

lain yang akan datang menyusul para Sahabat
318

 dari kalangan para Tabi’in, 

orang-orang ’Ajam (non Arab), serta orang-orang yang masuk Islam setelah 

wafatnya Nabi a hingga datangnya Hari Kiamat.
319

 Dia-lah Yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam perkataan dan perbuatan-Nya.
320

 

 

Rasulullah a diutus untuk seluruh manusia, baik yang Arab maupun 

yang ‘Ajam hingga datangnya Hari Kiamat. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, ia berkata; 

 

ُ E ِ�ّ  gَ �Iِ א
�5  �َ 5ْ א I ْ� �ً ِHُ א $ُ �5 כُ  
َ �I َ�  َ� َh ْ6 َU َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א�� Tْ  َH َI ْ� ِJ  ُ� ْ� َةُ ر 
 ْ
 َل �ْ �ُ א رَ -َ  �ْ I Tُ  َ4 ْ�  ُ1ْ �ُ  אَل �َ } �ْ #ِ �ِ  א�ْ >ُ ,َ Iْ א -َ �� 
َ  �ْ #ُ  ْ- َ�  ِ4 ْ5	KW َِ وَ { A ِDَ �ُ �ُ א

 لُ �ْ �ُ رَ  �َ nَ وَ  ّ�ِ ِ� אرِ <َ א
ْ  אنَ �َ Iْ َ�  א5َ �ْ �ِ א وَ B َ̂ ًBَ  َل A ُJ  َ� �� �َ ' َhْ א$ِ 	َ -ُ  �ْ Iَ �َ  א��ِ 
ُ gَ �I  א��ِ   �َ H ْ5ِ  אنُ �َ -ْ אaِْ  אنَ כَ  �ْ 
َ  אَل �َ  �� Bُ  אنَ �َ H َI �َ ' ْIَ  هُ �َ -َ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 SX
 ءِ َ: Fٌ  ِ4 ْ�  َ1 ُQ $ُ رَ  وْ ;َ  אلٌ $َ رِ  Jُ א
َ 5َ א 
َ -� 	َ א

 

“(Ketika) kami sedang duduk di sisi Nabi a, maka turulah Surat Al-

Jumu’ah, “Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang (akan 

datang) menyusul mereka.” Aku bertanya, ”Siapakah mereka, wahai 

Rasulullah?” Rasulullah a tidak menjawabnya hingga pertanyaan (diulang 

sebanyak) tiga kali. Sedangkan di antara kami ketika itu ada Salman Al-

Farisi y. Lalu Rasulullah a meletakkan tangannya kepada Salman y. 

Kemudian Rasuullah a bersabda, ”Seandainya keimanan berada (jauh) di 

atas bintang Surayya, sungguh (iman tersebut) akan diraih oleh banyak 

orang atau seorang laki-laki dari mereka (kaumnya Salman y,, yaitu; 

orang-orang Persia).”
321
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 ْ� ِQْ-ُ ِ ُ ُذو אْ
َ<Fِeْ אْ
Jِ َ!7 ْ�2ِAَ 4َْ� -� َذِ
َכ Fُeْ�َ א��    ∪⊇∩ �ِ ُء َوא��

“Demikianlah karunia Allah (q) yang diberikan kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya. Dan Allah memiliki karunia yang besar.” 

  

Maknanya adalah; Islam, wahyu, dan kenabian merupakan karunia 

Allah q yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara para 

hamba-Nya. Dan Allah memiliki karunia yang besar.
322

 

 

Diutusnya Rasulullah a dengan membawa agama Islam dan Al-

Qur’an merupakan nikmat yang besar bagi manusia. Berkata Syaikh 

‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5; 

 

 َכ 
ِ ذَ  	َ �ْ ?َ ، وَ ِق زْ א
	ِّ  A ِDَ َ� وَ  نِ �َ Eَ א
ْ  Dِ �َ א�ِ eَ Fُ  ِ4 ْ�  ِ6 ْA َ� ِ� ِJ  َH َI ْ� ِ# ْ�  ِ� َA �ْ ;َ  �َ 1ُ وَ 
 ِ4 َ�  �5
، زِ �ْ <َ א
ْ  ةُ אد� 4َ  َ� 1ِ  ْ� �ِ א
�  �ِ -ْ א
�ِّ  D َ� ، َ̂ َ;  ْH َ2 ُ�  ِ4 ْ�  ِ6 ْA َ� ِDِ -� �ِ �َ 6ْ א
�A ِ�  Sِ א
 .Dُ -� �ِ �َ אْ[َ  ةُ אدَ Aَ א
�� وَ 

 

“(Diutusnya Rasulullah a) lebih utama daripada nikmat kesehatan badan, 

luasnya rizki, dan nikmat yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. 

Tidak ada (kenikmatan) yang lebih besar daripada nikmat beragama (Islam), 

yang dengannya (tercapai) keberuntungan dan kebahagiaan yang abadi (di 

Surga).”
323
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 ْ-0ِ�

ْ� َ-ْ,FُXَ4َ ْ�Iُ�ِ אَ ��ُB ْ�َرאَة��
�Iُא א   1َא َכFِXَ�َ אْ
ِ,َ�אرِ َ� ُ�ّ�ِ
 ْ-0ِ�
ُ��ْ َ-ْ,Fُ�ِ ;َْ�َ<אًرא FُXَ4َ cَYْ�ِ אْ
َ>ْ�ِم א   א 7�َِ-אِت א��ِ َ� َכ�0

 ْ��ِ
ُ َ: َ-ْ#ِ�ي אْ
َ>ْ�َم א
�2אِ  ∪∋∩ �َ َوא��

”Perumpamaan orang-orang yang (dibebani untuk) membawa Taurat, 

kemudian mereka tidak membawanya (adalah) seperti keledai 

yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan 

kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah (q). Dan Allah (q) tidak memberi 

petunjuk kepada kaum yang zhalim.” 

 

Maknanya adalah; perumpamaan orang-orang yahudi yang dibebani 

untuk mengamalkan kitab Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya 

adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal yang tidak tahu apa 

isi yang ada di dalamnya dan tidak dapat mengambil manfaat dari kitab-

kitab tersebut.
324

 Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-

ayat Allah q dan tidak mengambil pelajaran darinya. Dan Allah q tidak 

memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim, yang melampaui batasan-

batasan Allah q.
325

 

 

Di antara perintah terbesar yang ada di dalam Taurat adalah mengikuti 

Rasulullah Muhammad a
326

 dengan masuk ke dalam agama Islam. Siapa 

pun yang enggan untuk masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh 

Rasulullah a, maka pasti ia akan menjadi penghuni Neraka –

wal’iyadzubillah.- Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

 َ: وَ  ي@ دِ �ْ #ُ -َ  Dِ �4 אْ[ُ  هِ 0ِ 1َ  �ْ 4ِ  �ٌ �َ ;َ  ْ� �ِ  �ُ �َ ْ�  -َ َ:  هِ �ِ �َ �ِ  �ٍ �� ,َ cِ  ُ4 <ْ 6َ  ْي 0ِ א
� وَ 

َ وَ  ُت �ْ �ُ -َ  �� Bُ  �@ א6ِ 	َ ْ. 6َ  ْ�  ُ- ْQ ِ4 ُ�  ِ� �
 אِب ,َ gْ ;َ  �ْ 4ِ  אنَ  כَ :� )ِ  I Tُ  ِ� ِJْ ِ� رْ ;ُ  ْي 0ِ א

 �5
 .אرِ א
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325
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“Demi yang jiwa Muhammad a berada di Tangan-Nya. Tidaklah 

mendengar tentangku seorang dari umat ini, baik ia seorang yahudi 

maupun nashrani, lalu ia meninggal dunia (dalam keadaan) tidak beriman 

terhadap apa yang aku diutus dengannya (yaitu; agama Islam), kecuali ia 

(pasti menjadi) penghuni Neraka.”
327

 

 

Meskipun perumpamaan dalam ayat ini diberikan kepada orang-orang 

yahudi, namun maknanya juga berlaku bagi orang-orang yang dibebani Al-

Qur’an, jika ia tidak mengamalkannya, tidak memenuhi haknya, dan tidak 

memeliharanya sebagaimana mestinya.
328

 

 

 

 َ- Fْ�ُ7  ْ-0ِ�
ِ 4ِْ� ُدوْ 7ِ)ْن َزHَْ�ُ�ْ� ;�6َُכْ� ;َْوِ
�َ  Wَ� 1َאُدوْ ;َ-Sَ#א א ِن א
�5אِس ُء ِ��

  ∪∌∩ �َ �5�َ�َ�َُ�א אْ
َ�ْ�َت ِ)ْن ُכgَ �ْ�ُ5ْאِدِ��ْ 

”Katakanlah, “Wahai orang-orang yang yahudi, jika kalian menyangka 

bahwa kalian (adalah) kekasih Allah (q) bukan manusia yang lainnya, 

maka harapkanlah kematian, jika kalian (adalah) orang-orang 

yang benar.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah wahai Rasulullah a kepada orang-

orang yahudi, “Wahai orang-orang yang yahudi, jika kalian menyangka 

bahwa kalian adalah kekasih Allah q bukan manusia yang lainnya, maka 

harapkanlah kematian, karena kematian merupakan jalan menuju 

kenikmatan di negeri akhirat,
329

 jika kalian adalah orang-orang yang benar 

dalam pengakuan kalian.
330
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 ْ-�ِ-َْ; Tْ4َ ُ �IِHَْ َوَ: َ-Jُ6َ�ْ�5�َ�َ ;ََ�ً�א ِ�َ�א َ���  ∪∠∩ �َ ٌ� ِ�א
�2אِ
ِ��ْ ِ#ْ� َوא��

”Mereka tidak akan mengharapkan kematian selama-lamanya, 

disebabkan karena (dosa-dosa) yang telah mereka lakukan dengan 

tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah (q) Maha Mengetahui 

terhadap orang-orang yang zhalim.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yahudi tidak akan mengharapkan 

kematian selama-lamanya, disebabkan karena mereka lebih mengutamakan 

kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan juga karena mereka takut 

terhadap hukuman Allah q karena kekafiran serta dosa-dosa yang telah 

mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah q Maha 

Mengetahui terhadap orang-orang yang zhalim, tidak ada sedikit pun dari 

kezhaliman mereka yang tersembunyi bagi Allah q.
331

 

 

 

وْ  Fْ�ُ ِ)ن� אْ
َ�ْ�َت א
�0ِْي  S	>ِ َ ْ��ِ َ̂ 4ُ Jُ�6Oِ�َ Jُ5ْ4ِ وْ َن Sد	َُ  ��ُB �ْنَ ُכ  

 ْ�Iُ�َAْ َ �ْ�ُ5ُُْכْ� ِ�َ�א ُכY ِEّ5َ�ُ�َ אَدِة#َ �!
 ∪∇∩ نَ ِ)َ
' Hَאِ
ِ� אْ
jِ�ْlَ َوא

”Katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, 

maka sungguh kematian tersebut akan mendatangi kalian, kemudian kalian 

akan dikembalikan kepada (Allah q) yang mengetahui perkara ghaib 

dan perkara yang nyata, lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian 

(tentang) apa yang telah kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kalian 

lari darinya, maka sungguh kematian tersebut akan mendatangi kalian ketika 

ajal kalian telah tiba, kemudian pada Hari Kiamat kalian akan dikembalikan 

kepada Allah q yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nyata, 

lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang telah kalian 

kerjakan di dunia; baik berupa amalan kebaikan maupun amalan keburukan, 

sedikit maupun banyak,
332

 lalu Allah q akan memberikan balasan kepada 

kalian.”
333
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 َ-7  ِ0�
ِة 4ِْ� -� ِ)َذא S-َ; ْ- ْ�5ُ4َW �َW  ْ�6َُ#א א َ̂ �.I
  ْ�ِم אْ
ُ�DِAَ�ُ َ�אAَ�ْْ�אِدَي ِ

 �
 	ٌ�ْKَ �ُْכ
ِ َوَذُروא אْ
Eَْ�َ� َذِ 
' ِذْכِ	 א��َ(ِ ْ��ُIَAْ َ �ْ�ُ5ْنَ ُכْ� ِ)ْن ُכ ∩∪ 

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk 

melaksanakan Shalat Jum’at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah 

(q) dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian 

jika kalian mengetahui.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, apabila muadzin 

telah menyerukan panggilan adzan untuk melaksanakan Shalat Jum’at, 

maka bersegeralah kalian untuk mendengarkan khutbah, menunaikan Shalat 

Jum’at, dan tinggalkanlah jual beli.
334

 Yang demikian itu lebih baik bagi 

kalian, karena akan mendatangkan pahala dan ampunan untuk kalian, jika 

kalian mengetahuinya.
335

 

 

Semakin awal datang untuk menghadiri Shalat Jum’at, maka akan 

semakin besar pahalanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 �ْ 4َ وَ  Dً 6َ �َ �َ  َب 	� א �َ �َ h �6َ כَ �َ  אحَ رَ  �� D  ُBِ א�َ 5َ �َ א
ْ  A ِD  ُ? �ْ Fََ �ُ �ُ א
ْ  مَ �ْ -َ  Fَ َ� �َ א?ْ  �ِ 4َ 
 X ِDَ א
ِ א
D  �Xِ אHَ � א
�� �ِ  אحَ رَ  �ْ 4َ وَ  ةً 	َ >َ �َ  َب 	� א �َ �َ h �6َ כَ �َ  Dِ �َ א6ِ א
D  �Xِ אHَ � א
�� �ِ  אحَ رَ 
 َب 	� א �َ �َ h �6َ כَ �َ  A ِDَ א�ِ א
	�  Dِ אHَ � א
�� �ِ  אحَ رَ  �ْ 4َ وَ  نَ 	َ �ْ א ;َ !ً Eْ כَ  َب 	� א �َ �َ h �6َ כَ �َ 
 جَ 	َ א Kَ ذَ eَ ًD  َ� ِO �ْ �َ  َب 	� א �َ �َ h �6َ כَ �َ  Dِ َ� אk ِ4َ א
ْ  Dِ אHَ � א
�� �ِ  אحَ رَ  �ْ 4َ وَ  Dً א$َ $َ دَ 

 ِaْאمُ 4َ א  َ� eَ َ	 ِت  ْ
 .	َ כْ א
0ِّ  نَ �ْ D  َ- �ْ َ� ِ� ُAُ כَ 8ِ َ̂ �َ א

 

“Barangsiapa yang mandi pada Hari Jum’at sebagaimana mandi janabah, 

kemudian ia pergi (ke masjid di awal waktu), maka seolah-olah ia 

berqurban seekor unta. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang 

kedua, maka seolah-olah ia berqurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat 

(ke masjid) pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia berqurban seekor 

domba jantan yang bertanduk. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada 

                                                 
334

 Zubdatut Tafsir, 742. 
335

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 



  

114

saat yang keempat, maka seolah-olah ia berkurban seekor ayam. Dan 

barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang kelima, maka seolah-

olah ia berkurban sebutir telur. Jika imam telah keluar (untuk berkhutbah), 

maka Malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah.”
336

 

 

Pembagian kelima waktu tersebut bermula dari saat terbitnya matahari 

sampai naiknya imam di atas mimbar. Cara untuk mengetahui kadar waktu-

waktu tersebut adalah dengan cara membagi waktu antara terbitnya matahari 

sampai khatib naik ke atas mimbar menjadi lima bagian.
337

 

 

Para ulama’ telah bersepakat atas haramnya melakukan jual beli 

setelah terdengar adzan (naiknya khatib ke atas mimbar),
338

 bagi orang yang 

berkewajiban melaksanakan Shalat Jum’at. Jual beli yang dilakukan setelah 

terdengar adzan Jum’at adalah batal dan tidak sah. 

 

Melaksanakan Shalat Jum’at akan menjadi penghapus dosa, jika 

ditinggalkan dosa-dosa besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa  

Rasulullah a bersabda; 

 


.� אَ  َI َ� אُت  ْ

َ )ِ  A ُDَ �ُ �ُ א
ْ وَ  k ْ� cَُ א ْ
 אنَ eَ 4َ ' رَ 
َ )ِ  אنُ eَ 4َ رَ وَ  A ِDَ �ُ �ُ ' א
 .	َ אE ِ8َ כَ א
ْ  jَ 5َ �َ א א$ْ ذَ )ِ  �� #ُ 5َ �ْ א �َ 4َ  אٌت 	َ <ِّ כَ 4ُ 

 

“Shalat lima waktu, Jum'at (yang satu) ke Jum’at (yang lain), Ramadhan 

(yang satu) ke Ramadhan (yang lain) merupakan menghapus dosa-dosa di 

antara keduanya, jika (seorang) menjauhi dosa-dosa besar.”
339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
336

 HR. Bukhari Juz 1 : 841, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 850. 
337

 Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. 
338

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/367. 
339

 HR. Muslim Juz 1 : 233. 
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ُة َ�א6َْ�ِ!ُ	وْ  َ̂ �.
ِ א ِ�� אْ[َْرِض َوאOِ�َ ْ�lُ�َ�َْذא Tِ�َeِ�ُ א א Fِeْ�َ �ْ4ِ א��

 ْ�Xَِכ َ  ∪⊂⊆∩ نَ �IAَُכْ� ُ ْ<Iُِ,�ْ ً	א 
� َوאْذُכُ	وא א��

”Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi 

dan carilah karunia Allah (q), serta perbanyaklah mengingat Allah (q) 

agar kalian beruntung.” 

 

Maknanya adalah; apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah 

kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah q dengan melakukan jual 

beli dan melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk penghidupan 

kalian,
340

 serta perbanyaklah mengingat Allah q dalam berbagai keadaan 

kalian agar kalian beruntung dengan mendapatkan kebaikan dunia dan 

akhirat.
341

 

 

Di antara bentuk mengingat Allah q adalah membaca doa ketika akan 

masuk ke dalam pasar untuk berjual beli; 

 :َ ِ( َ
 َJ  ِ( �: ُ 
َ  َכ -ْ 	ِ Lَ َ:  هُ �َ �ْ وَ   א�� ُJ . َ
 ُJ  ْ

َ وَ  ُכ Iْ �ُ א ُJ  ْ
، Tُ �ْ �ِ ُ- وَ  ِ� ,ْ -ُ  �ُ �ْ ,َ א
 	ٌ -ْ �ِ �َ  ءٍ ْ� Fّ  Lَِ ' כُ H َIَ  �َ 1ُ وَ  SI ُJ כُ  	ُ �ْ kَ א
ْ  هِ �ِ �َ �ِ . ُت �ْ �ُ  -َ َ:  �@ �َ  �َ 1ُ وَ 

“Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, Dia 

yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia Maha Hidup dan tidak mati. 

Segala kebaikan ada ditangan-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.” 

 

Rasulullah a menyebutkan keutamaan orang yang membaca doa 

tersebut; 

ُ  jَ �َ כَ  
َ  א�� ُJ  َ; ْ
 �َ  َ; ْ
 �ِ  َ� �َ َ5 ٍD َ4َ ، و َ, َH 5ْ א ُJ  َ; ْ
 �َ  َ; ْ
 �ِ  �َ ِّ� َY ٍD . َ5َ �َ و َ
 ' ُJ  َ� ْ� ً� א
 ِ� ْ
 .Dِ �5 �َ � א

“Niscaya Allah q akan menuliskan bagi (orang yang membaca doa 

tersebut) satu juta kebaikan dan dihapuskan satu juta kesalahan(nya) dan 

akan dibangunkan baginya rumah di Surga.”
342

 

                                                 
340

 Zubdatut Tafsir, 742. 
341

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
342

 HR. Ibnu Majah : 2235. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 6231. 
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�ْ  نِ אَر;َْوא ِ َ�אَرًة ;َْو َ
ْ#�َ َوِ)َذא  Se>َ6ْאW  ُْכ�	א َوَ َ#َ�ْ
  8ًِ�א7َכ �َ ِ)َ

 ِّ4 	ٌ�ْKَ ِ אِزِ��ْ Fْ�ُ 4َא 5ْHَِ� א�� �	
ُ Kَْ�ُ	 א َ�אَرِة َوא�� ِ�ّ
 ∪⊆⊆∩ �َ َ� א
�Iْ#ِ� َو4َِ� א

”Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka pergi menuju 

kepada (kedua)nya dan mereka meninggalkanmu berdiri (berkhutbah). 

Katakanlah, “Apa yang di sisi Allah (q) lebih baik daripada permainan 

serta perniagaan,” dan Allah (q) (adalah) sebaik-baik Pemberi rizki.” 

 

Maknanya adalah; apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, 

mereka pergi menuju kepada keduanya dan mereka meninggalkanmu wahai 

Rasulullah a berdiri berkhutbah di atas mimbar.
343

 Katakanlah kepada 

mereka wahai Rasulullah a, “Pahala yang di sisi Allah q di akhirat berupa 

Surga lebih baik daripada permainan serta perniagaan,” dan Allah q adalah 

sebaik-baik Pemberi rizki.
344

 Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah q, 

niscaya akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangaka.
345

 

 

Tidak disyaratkan jumlah jama’ah Jum’at harus mencapai empat 

puluh orang. Karena dahulu Nabi a pernah melakukan Shalat Jum’at hanya 

dengan dua belas orang. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ’Abdillah 

p tentang sebab turunnya ayat tersebut, ia berkata; 

ُ E ��  gَ �Iِ א
�5  ن� ;َ   ْت אءَ �َ �َ  A ِDَ �ُ �ُ א
ْ  مَ �ْ א -َ �ً אk Pُ jُ  َ� ِ8ْ -َ  אنَ כَ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 َH ْ� ٌ	  ِ4 َ�  �!

َ �� א �َ #َ �ْ 
َ )ِ  אُس א
Fَ  �5 �َ <َ א6ْ �َ  אمِ א ' ْ�  َ- ْE ~َ  ِ( �: ِא  ْB َ5 َH َ !َ א	رَ   ُ$ ً̂ 
 َ� َh ْ6 َU َ
 Tْ  َ1 ِ0 ِه  ْ̀ �ْ  َوِ)َذא{ A ِDَ �ُ �ُ א
ْ  ْ� �ِ  ْ� �ِ א
�  Dُ -َ א Se>َ6ًْ�א א#ْ
א َر;َْوא ِ َ�אَرًة ;َْو َ

 .}َכ َ�א8ًِ�אِ)َ
ْ�َ#א َوَ َ	ُכ�ْ 

”Bahwa Nabi a berkhutbah dengan berdiri pada Hari Jum’at. Lalu datang 

kafilah niaga dari Syam, maka pergilah manusia (yang berada masjid) 

menuju kepada (kafilah niaga) tersebut, sampai yang tersisa hanya dua belas 

orang saja (yang masih berada di dalam masjid), lalu turunlah ayat ini yang 

berkenaan dengan (Shalat dan Khutbah) Jum’at, ”Dan apabila mereka 

melihat perniagaan atau permainan, mereka pergi menuju kepada 

(kedua)nya dan mereka meninggalkanmu berdiri (berkhutbah).”
346

 

                                                 
343

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
344

 Zubdatut Tafsir, 742. 
345

 Taisirul Karimir Rahman, 1025. 
346

 HR. Bukhari Juz 4 : 4616 dan Muslim Juz 2 : 863, lafazh ini miliknya. 
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Khutbah Jum’at dilakukan dengan berdiri. Berkata Al-Hafizh Ibnu 

Katsir 5; 

 


ِ �ْ �َ  ْ� �ِ وَ  ِJ  َ  َA َ

ِ دَ } א�ً א8ِ �َ  כَ �ْ כُ 	َ  َ وَ {:  'א ْ� Fٌ  َH َI َ; ' ن�  ِaْאمَ 4َ א  َ- ْk Pُ jُ  َ- ْ� َم 
 ْ
 .א�ً אA ِD  َ� ِ8َ �ُ �ُ א

 

”Dalam firman Allah q, ”Mereka meninggalkan engkau sedang berdiri 

(berkhutbah)” adalah dalil yang menunjukkan bahwa imam berkhutbah 

pada Hari Jum’at dalam keadaan berdiri.”
347

 

 

Seorang yang tertinggal Shalat Jum’at tanpa udzur, maka ia berdosa 

karena lalai terhadap Shalat Jum’at dan ia diancam akan ditutup hatinya 

oleh Allah q. Sebagaimana diriwayatkan dari Abul Ja’ad Adh-Dhamri y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ُ  �َ Eَ א Nَ #َ �ِ  א6ً אوُ #َ ُ$َ�ٍ�  َ  ُث َ̂ Bَ  כَ 	ْ  َ  �ْ 4َ   .H َI َ� ' ْI ِE ِJَ  א��

 

”Barangsiapa meninggalkan tiga kali Shalat Jum’at karena meremehkan, 

maka Allah q akan menutup hatinya.”
348

 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
347

 Tafsir Al-Qur’anil ’Azhim, 4/367. 
348

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 500, Abu Dawud : 1052, lafazh ini miliknya, dan Hakim Juz 1 : 

1034. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 6143. 
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SURAT AL-MUNAFIQUN 
[Orang-orang Munafik] 

Surat Ke-63 : 11 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Hajj) 

 

 

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

   

ُ َ-IَAُْ� ِ)�6َכ א 6َْ!َ#ُ� ِ)�6َכ َ
َ	ُ��ْ َن َ�אُ
�ْ َءَכ אْ
5َ�ُאِ�ُ>�ْ 7ِ)َذא $َ  ِ َوא�� ُل א��

 ْ��ُ	َ
ُ َ-ْ!َ#ُ� ِ)ن� َ ;َْ-َ�א0ُkَ� W  Dً�5$ُ �ْ#ُ6َوْ אِ  ∪⊆∩ نَ َ� َ
َכאِذُ��ْ אْ
5َ�ُאِ�ِ>�ْ  ُ
Jُ َوא��

وْ  S�.َ�َ ْ�Eِ�َ �ْHَ #ُ�6ْ� َ� א(ِ ِ َذِ
َכ �6َh�ُِ#ْ�  ∪⊅∩ نَ א َ-�Iُ�َAْْ َء 4َא َכאFِ7 ْ�6ُ א��

 ْ�5ُ4َW ْو	َכَ<ُ ��ُB א ْ�Iُ�ُ 'IَHَ �َEُِP�َ א َر;َْ-َ�ُ#ْ� َوِ)ذَ  ∪⊃∩ نَ ِ�ِ#ْ� َ�ُ#ْ� َ: َ-ْ<َ>ُ#�ْ א


�ْ ُ>�ْ  ِAُْ�Eَُכ ;َْ$َ�א4ُُ#ْ� َوِ)ْن -� ُ S4 jٌ!ُKُ �ْ#ُ�6َhَכ �ْ#ِ
ِ�ْ<َ
�5�ََ�ةٌ א َ ْ�َ�ْ� ِ
 ْ�Eُ�َ,ْ-َ '�6َ; ُ َن ُכIَHَ Dٍ,َ�ْgَ �Fْ�ِ#ْ� 1ُُ� אْ
Aَُ�وS َ�א0َ�ْْر1ُْ� َ�אَ Iَُ#ُ� א��


ُ#ْ� َ Aَאَ
�ْ َوِ)َذא ِ��ْ  ∪⊇∩ نَ ُ-Qَْ�ُכ�ْ َ Fَ ْ��ُُכْ� َر
َ 	ْ>ِlْ�َ�ْ-َ ْوא א ��
َ ِ ُل א��

وْ ُرُءوْ  S�.ُ-َ �ْ#ُ�َ-َْ;َوَر �ْ#ُ�َ S4 �ْ1ُوْ َن َو	ُEِنَ ْ�َ�ْכ ∩∈∪  َ��َW �ْ#ِ�ْIَHَ ٌء

 �- �ْ
َ �ْ#ُ
َ 	ْ>ِlْ�َ�ْ َ �ْ
َ َ: َ-ْ#ِ�ي ;lْ�َ�ََْ<ْ	َت َ
ُ#ْ� ;َْم َ 
ُ#ْ� ِ)ن� א��َ ُ lِْ<َ	 א��
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َ<אِ�ِ>�ْ אْ
َ>ْ�َم אْ َ� ∩∉∪  ْ-0ِ�
ِل א 5ْHِ �ْ4َ 'IَHََ� َرُ��ْ َن َ:  5ُِْ<ُ>�ْ 
ُ�ْ َ� َ-ُ>�ْ 1ُُ� א

 ْ� Se>َ5ْ-َ '���َ ِ ِ UKََ א�� َ�אَوאِت َوאْ[َْرِض َوَ
ِכ�� אْ
5َ�ُאِ�ِ>�ْ Wא َوِ�� ��
َ� َ: 8ُِ� א


kْ�ُِ	َ$�� אْ[SUHََ #َ5ْ4ِא -ْ ِ)َ
' אْ
َ��ِ  5Aْ$َ7َ َن َ
Yِْ� ر� ُ
�ْ َ-ُ>�ْ  ∪∠∩ نَ َ-ْ<َ>ُ#�ْ َ Dِ5َ

 ْ��ُ	َ
ُة َوِ �UAِ
ِ אْ  ∪∇∩ نَ َ� َ: َ-IَAُْ��ْ َ� َوَ
ِכ�� אْ
5َ�ُאِ�ِ>�ْ ِ
Jِ َوِ
�5ِ4ِQْ�ُIْْ אْ[ََذل� َوِ��

 َ-7  ْ-0ِ�
َ̀ َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א ِ  א َ: ُ Iِْ#ُכْ� ;4ََْ�אُ
ُכْ� َو َو4َْ� ;َْوَ:ُدُכْ� Hَْ� ِذْכِ	 א��

ْ� א َرَز5َ�ْאُכْ� 4ِّ א 4ِْ� �4 َو;∪  ْ�<ُ>ِ6َْ∩ نَ ْ<FْAَ َذِ
َכ h�َُوَ
Yَِכ 1ُُ� אْ
kَאِ�ُ	وْ -� 

َ̀ hِْ َ� ;ََ�َ�ُכُ� אْ
َ�ْ�ُت َ�َ�ُ>�ْ FِEْ�َ ;َْن -�  �ْ
ْ	َ 5ِْ�  َل َرّبِ َ �Kَ;  ْ-	ِ�َ Fٍ$ََ; '
َ(ِ jٍ

َق َو;َُכْ� 4ِّ  �� �gَh�َ ْ�,ِ
אِ �.
ُ 6َْ<ً�א ِ)َذא $َ َوَ
ْ� -S  ∪⊂⊆∩ �َ َ� א َ	 א�� ِKّQَ7 א#َIُ$ََ; َء

 ْ�EِKَ ُ  ∪⊆⊆∩ نَ ٌ	 ِ�َ�א َ �Iُ�َAْْ َوא��

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 

“Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah 

(q).” Allah (q) mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar 

Rasul-Nya. Dan Allah (q) mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang 

munafik benar-benar pendusta. (2) Mereka itu menjadikan sumpah mereka 

sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah (q). 

Sesungguhnya sangat buruk apa yang telah mereka kerjakan. (3) Yang 

demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian 

mereka (menjadi) kafir, lalu hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak 
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dapat mengerti. (4) Apabila kalian melihat mereka, tubuh-tubuh mereka 

menjadikan kalian kagum. Dan jika mereka berkata engkau akan 

mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang 

tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada 

mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah 

terhadap mereka, Allah (q) pasti membinasakan mereka. Bagaimanakah 

mereka sampai dipalingkan? (5) Apabila dikatakan kepada mereka, 

“Marilah, agar Rasulullah (a) memohonkan ampunan bagi kalian, mereka 

membuang muka mereka dan engkau melihat mereka berpaling (dengan) 

menyombongkan diri. (6) Sama saja bagi mereka, engkau memohonkan 

ampunan atau engkau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, Allah (q) 

sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah (q) tidak 

akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (7) Merekalah yang 

mengatakan, “Janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang 

(Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah (a) agar mereka pergi 

(meninggalkan Rasulullah a).” Padahal milik Allah-lah perbendaharaan 

langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik tidak memahami. (8) Mereka 

berkata, “Sesungguhnya jika kami telah kembali ke Madinah, orang-orang 

yang kuat benar-benar akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana.” 

Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah (q), Rasul-Nya, dan orang-

orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. (9) 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak 

kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah (q). Barangsiapa yang 

berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. (10) 

Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada kalian 

sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia 

berkata, “Wahai Rabb-ku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku 

sebentar, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 

yang shalih. (11) Allah (q) sekali-kali tidak akan menangguhkan 

(kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah 

(q) Maha Mengenal terhadap apa yang kalian kerjakan.”
349

 

 

 

Surat Al-Munafiqun ini turun berkenaan kejadian yang menimpa Zaid 

bin Arqam y ketika Perang Bani Musthaliq di bulan Sya’ban tahun 6 H.
350

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Zaid bin Arqam y, ia berkata; 

 

                                                 
349

 QS. Al-Munafiqun : 1 - 11. 
350

 Zaid bin Arqam y adalah seorang Sahabat yang ikut tujuh belas kali peperangan 

bersama Rasulullah a. Perang yang pertama kali diikutinya adalah perang Khandaq pada 

tahun 5 H. Beliau wafat di Kufah tahun 66 H. 
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 �َ I َ4 ' ْ�  ِH ْ5َ א Hَ �ْ >ُ <ِ 5ْ  ُ  َ:  لُ �ْ >ُ -َ  ّ�ٍ �َ ;ُ  �ِ �ْ  א��ِ  �ُ A Tُ  َH ْEْ �ِ َ� �َ  אةٍ Tُ  ِ� �ْ  ُ? َU 5ْ כُ 

ِ �ْ �َ  �ْ א Se ْ� ِ4 <َ 5ْ ' -َ �� �َ  א��ِ  لِ �ْ �ُ رَ  ِJ  َو َ
 ِY ْ�  َر َ$ ْA َ5 ِ( א َ
 ْ

َ  Dِ 5َ -ْ �ِ �َ ' א ُ� ْk ِ	 َ$ �� 


ِ  َכ 
ِ ذَ  ُت 	ْ כَ 0َ �َ  لُ ذَ א אْ[َ #َ �H ُU  ِ4 ْ5 אْ[َ  َA ِّ� �ْ  َ; ْو  ِ
 ُA َ� َ	  َ� َ0 ََ כ	هُ   ِ
 �5I ِE ِ�ّ  gَ �I ُ  ' א��
 َH َI ْ� ِJ  َو �َ �I َ�  َ� َ� َH ِ6א �ْ  َ� َ, َ� ْB ُ� ُJ  َ� َh ْر �َ Fَ  َא��ِ  لُ �ْ �ُ ر  gَ �I ُ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 ِ( َ
 َH ' ْE ِ�  ِ��وَ  ّ�ٍ �َ ;ُ  �ِ �ْ  א َ; gْ َ, ِא� ِJ  َ� َ, َI ُ> ْ� َ4 א �َ א 
 ��ِ א لِ �ْ �ُ رَ  ْ� 5ِ �َ �0 כَ א �َ �ْ אُ

 gَ �I ُ 
َ  �� 1َ  ْ� 5ِ א�َ gَ َ� َ� ُJ  َ� َh gَ وَ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א�� ْ�  ُ- .ِ ْE ِ5 �ْ  ِ4 ْX َI ُJ  َ� S� 
 َ� َ� َI �ْ Tُ  ِ� ْ

ِ  אَل >َ �َ  E ْ� Tَِ � א �ْ  َH ِّ� �ْ  َ4 َ; ُت دْ رَ א  ِ( َ
 א��ِ  لُ �ْ �ُ رَ  َכ �َ �0 כَ  ن� ' ;َ 

 gَ �I ُ ُ  َل h ْ6 َUَ �َ  َכ �َ >َ 4َ وَ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א�� } نَ �ْ >ُ א�ِ 5َ �ُ א
ْ  כَ ءَ 7א $َ ذَ )ِ {' א
َ Aَ  َ  א��
 َ� َE َA {َ  ِ( َ
 ��  �5
ُ E S�  gَ �Iِ א א -َ  َכ �َ �َ gَ  �ْ �َ  א��َ  ن� )ِ  אَل >َ �َ  ;َ 	َ >َ �َ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 .�ُ -ْ زَ 

“Suatu ketika aku berada dalam sebuah peperangan (Bani Musthaliq), lalu 

aku mendengar ‘Abdullah bin Ubay berkata, “Janganlah kalian bersedekah 

kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah (a) agar 

mereka pergi (meninggalkan Rasulullah a). Sesungguhnya jika kami telah 

kembali ke Madinah, orang-orang yang kuat benar-benar akan mengusir 

orang-orang yang lemah dari sana.” Maka ucapan tersebut aku ceritakan 

kepada pamanku atau kepada ‘Umar. Lalu ia menyampaikannya kepada 

Nabi a. Kemudian Nabi a memanggilku dan aku pun menceritakannya 

kepada Nabi a. Lalu Rasulullah a mengirim utusan kepada ‘Abdullah bin 

Ubay dan teman-temannya dan mereka bersumpah tidak mengatakan 

(seperti apa yang aku ceritakan). Rasulullah a menganggapku berdusta dan 

membenar ‘Abdullah bin Ubay. Sehingga aku menjadi sedih yang belum 

pernah aku rasakan seperti (kesedihanku saat itu). Aku duduk (terdiam) di 

rumahku hingga pamanku berkata kepadaku, “Aku tidak ingin Rasulullah a 

mendustakanmu dan membencimu.” Maka Allah q menurunkan (ayat), 

”Apabila orang-orang munafik datang kepadamu.” Lalu Nabi a mengutus 

(seseorang) kepadaku membacakan (ayat tersebut) dan mengatakan, 

“Sungguh Allah q telah membenarkanmu, wahai Zaid.”
351

 

                                                 
351

 HR. Ahmad, Bukhari Juz 4 : 4617, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 4 : 2772, Tirmidzi 

Juz 5 : 3312, dan Hakim Juz 2 : 3812. 
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TAFSIR SURAT AL-MUNAFIQUN 
 

 

  ُل א��ِ א 6َْ!َ#ُ� ِ)�6َכ َ
َ	ُ��ْ َن َ�א
ُ�ْ َءَכ אْ
5َ�ُאِ�ُ>�ْ 7ِ)َذא $َ 

 ْ��ُ	َ
ُ َ-IَAُْ� ِ)�6َכ َ ُ -َ َوא��  ∪⊆∩ نَ َ� َ
َכאِذُ��ْ ْ!َ#ُ� ِ)ن� אْ
5َ�ُאِ�ِ>�ْ ُ
Jُ َوא��

”Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 

“Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah 

(q).” Allah (q) mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar 

Rasul-Nya. Dan Allah (q) mengetahui bahwa sesungguhnya 

orang-orang munafik benar-benar pendusta.” 

 

Maknanya adalah; apabila ’Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-

temannya
352

 datang di majelismu wahai Rasulullah a,
353

 mereka berkata 

dengan lisan mereka,
354

 “Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-

benar utusan Allah q.” Allah q mengetahui bahwa sesungguhnya engkau 

benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah q mengetahui bahwa sesungguhnya 

orang-orang munafik benar-benar pendusta dalam pengakuan dan perkataan 

mereka,
355

 isi hati mereka berbeda dengan apa yang mereka ucapkan.
356
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 Tafsirul Baghawi, 4/401. 
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 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
355

 Taisirul Karimir Rahman, 1026. 
356

 Tafsirul Jalalain, 554. 



  

123

وْ  0ُkَ� Wوْ אِ  S�.َ�َ Dً�5$ُ �ْ#ُ6ََ�א-َْ; ْ�Eِ�َ �ْHَ א��ِ א Fِ  

 ∪⊅∩ نَ א َ-�Iُ�َAْْ َء 4َא َכא�6ُْ 7ِ)#ُ�6ْ� َ� 

”Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka 

menghalangi (manusia) dari jalan Allah (q). Sesungguhnya 

sangat buruk apa yang telah mereka kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; mereka itu menjadikan sumpah palsu mereka 

sebagai perisai untuk melindungi diri dan harta mereka
357

 agar mereka tidak 

diperangi dan tidak diambil hartanya, lalu mereka menghalangi manusia dari 

jalan Allah q.
358

 Sesungguhnya sangat buruk apa yang telah mereka 

kerjakan, karena menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran 

bahkan mereka berani bersumpah untuk hal tersebut.
359

 

 

 

 ْ�5ُ4َW �ْ#ُ�6َh�ِ َכ
 ∪⊃∩ نَ ِ�ِ#ْ� َ�ُ#ْ� َ: َ-ْ<َ>ُ#�ْ א �Iُ�ُ 'IَHَ �َEُِP�َْ א Bُ�� َכَ<ُ	وْ َذِ

”Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman, 

kemudian mereka (menjadi) kafir, lalu hati mereka dikunci, 

sehingga mereka tidak dapat mengerti.” 

 

Maknanya adalah; yang demikian itu adalah karena sesungguhnya 

mereka telah beriman secara lahir, kemudian mereka menjadi kafir secara 

batin,
360

 mereka mengganti hidayah dengan kesesatan,
361

 lalu hati mereka 

dikunci karena kekafiran mereka,
362

 sehingga mereka tidak dapat mengerti 

hakikat iman yang sebenarnya.
363
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�ْ ُ>�ْ َوِ)َذא َر;َْ-َ�ُ#ْ� ُ ِAْ�Eَُכ ;َْ$َ�א4ُُ#ْ� َوِ)ْن -� ُ ْ�#ِ
ِ�ْ<َ
  א َ ْ�َ�ْ� ِ
 S4 jٌ!ُKُ �ْ#ُ�6َhَכ ْ�Eُ�َ,ْ-َ ٌ1ُُ� �5�ََ�ة �ْ#ِ�ْIَHَ Dٍ,َ�ْgَ �Fَن ُכ Sُ�وAَ
  אْ

ُ ;Qْ-ُ '�6ََ�ُכ�ْ     ∪⊇∩ نَ َ�א0َ�ْْر1ُْ� َ�אَ Iَُ#ُ� א��

“Apabila kalian melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kalian 

kagum. Dan jika mereka berkata engkau akan mendengarkan perkataan 

mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira 

Bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh 

(yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka, Allah (q) 

pasti membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan?” 
  

Maknanya adalah; apabila kalian melihat mereka, tubuh-tubuh mereka 

yang perkasa dan penampilan mereka yang indah menjadikan kalian kagum. 

Dan jika mereka berkata engkau mendengarkan perkataan mereka karena 

lisan mereka yang fasih. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar, karena 

hati mereka kosong dari iman dan akal mereka kosong dari ilmu,
364

 

sehingga mereka tidak membawa kebaikan dan tidak pula memberi 

manfaat.
365

 Mereka mengira bahwa setiap suara yang menakutkan akan 

menimpa mereka, karena sebenarnya mereka adalah penakut.
366

 Mereka 

itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka karena 

mereka akan membuka rahasia kalian kepada orang-orang kafir, Allah q 

pasti membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan 

dari keimanan setelah datangnya bukti kebenaran kepada mereka?
367
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ُכْ� َرُ��ْ َوِ)َذא ِ��ْ َ 	ْ>ِlْ�َ�ْ-َ ْ�א

ُ#ْ� َ Aَאََ Fَ ْْوא ُرُءو ��
َ ِ   َ�ُ#�ْ ُل א��

وْ َورَ  S�.ُ-َ �ْ#ُ�َ-َْ; S4 �ْ1ُوْ َن َو	ُEِنَ ْ�َ�ْכ ∩∈∪ 

”Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah, agar Rasulullah (a) 

memohonkan ampunan bagi kalian, mereka membuang muka mereka 

dan engkau melihat mereka berpaling (dengan) menyombongkan diri.” 

 

Maknanya adalah; apabila dikatakan kepada orang-orang munafik 

tersebut, “Marilah bertaubat dan meminta maaf kepada Rasulullah a 

terhadap apa yang telah kalian lakukan, agar Rasulullah a memohonkan 

ampunan kepada Allah q bagi kalian, mereka membuang muka mereka dan 

engkau melihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.
368

 

 

 

 َ��َW �- �ْ
َ �ْ#ُ
َ 	ْ>ِlْ�َ�ْ َ �ْ

ُ#�ْ ٌء lْ�َ�َْ; �ْ#ِ�ْIَHََ<ْ	َت َ
ُ#ْ� ;َْم ََ ُ   lِْ<َ	 א��

َ َ: َ-ْ#ِ�ي אْ
َ>ْ�َم אْ
َ<אِ�ِ>�ْ   ∪∌∩ �َ ِ)ن� א��

”Sama saja bagi mereka, engkau memohonkan ampunan 

atau engkau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, Allah (q) 

sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah (q) 

tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” 

 

Maknanya adalah; sama saja bagi mereka, engkau wahai Rasulullah a 

memohonkan ampunan atau engkau tidak memohonkan ampunan bagi 

mereka, Allah q sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan 

permohonan ampunanmu tidak akan bermanfaat bagi mereka sedikit pun.
369

 

Sesungguhnya Allah q tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah q.
370
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 ْ-0ِ�
�ْ א 5ْHِ �ْ4َ 'IَHََ� َرُ��ْ َن َ:  5ُِْ<ُ>�ْ ُ
�ْ َ� َ-ُ>�ْ 1ُُ� א Se>َ5ْ-َ '���َ ِ   אِل א��

 َUKَ ِ َ�אَوאِت َوאْ[َْرِض َوَ
ِכ�� אْ
5َ�ُאِ�ِ>�ْ Wَوِ�� ��
 ∪∠∩ نَ َ� َ: َ-ْ<َ>ُ#�ْ 8ُِ� א

”Merekalah yang mengatakan, “Janganlah kalian bersedekah 

kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah (a) 

agar mereka pergi (meninggalkan Rasulullah a).” Padahal 

milik Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, 

tetapi orang-orang munafik tidak memahami.” 

 

Maknanya adalah; merekalah yang mengatakan kepada orang-orang 

Madinah, “Janganlah kalian bersedekah membantu orang-orang Muhajirin 

yang ada di sisi Rasulullah a agar mereka pergi meninggalkan Rasulullah 

a.” Mereka mengira bahwa seandainya bukan karena harta yang mereka 

berikan, niscaya orang-orang Muhajirin tidak akan bersatu dalam menolong 

agama Allah q. Padahal milik Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, 

tetapi orang-orang munafik tidak memahami bahwa rizki adalah dari Allah 

q, dan Allah q akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki-

Nya.
371

 

 

 

 ْ�<ُ-َ ْ�

kْ�ُِ	َ$�� אْ[SUHََ #َ5ْ4ِא אْ[ََذل� ِ)َ
' אْ
َ�ِ�-ْ  5Aْ$َ7َ َن َ
Yِْ� ر� َُ Dِ5َ  

 ْ��ُ	َ
ُة َوِ �UAِ
ِ אْ  ∪∇∩ نَ َ� َ: َ-IَAُْ��ْ َ� َوَ
ِכ�� אْ
5َ�ُאِ�ِ>�ْ ِ
Jِ َوِ
�5ِ4ِQْ�ُIْْ َوِ��

”Mereka berkata, “Sesungguhnya jika kami telah kembali ke Madinah, 

orang-orang yang kuat benar-benar akan mengusir orang-orang 

yang lemah dari sana.” Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah (q), 

Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik itu 

tidak mengetahui.” 

 

Maknanya adalah; mereka berkata, “Sesungguhnya jika kami telah 

kembali ke Madinah dari perang Bani Musthaliq ini, kami orang-orang 

munafik benar-benar akan mengusir orang-orang yang beriman yang ada di 

Madinah.” Padahal kekuatan itu hanyalah; milik Allah q yang Allah q 

akan mengalahkan yang selain-Nya, milik Rasul-Nya bahwa agama yang 

dibawanya akan menang di atas agama-agama yang ada, dan milik orang-

                                                 
371

 Taisirul Karimir Rahman, 1027. 
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orang beriman yang Allah q akan menolong mereka atas para musuh-

musuh mereka, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.
372

 

 

Perang Bani Musthaliq terjadi pada bulan Sya’ban tahun 6 H. berawal 

dari informasi yang sampai kepada Rasulullah a bahwa pemimpin Bani 

Musthaliq, yaitu Al-Harits bin Abi Dhirar sedang mengumpulkan kekuatan 

untuk menyerang Rasulullah a. Setelah Rasulullah a meyakini kebenaran 

berita tersebut –melalui informasi yang dikirim oleh mata-mata beliau,- 

maka Rasulullah a segera menyiapkan pasukannya dan segera berangkat 

menuju perkampungan Bani Musthaliq. 

 

Al-Harits bin Abu Dhirar pun juga mengirim mata-mata untuk 

mendapatkan informasi tentang jumlah kekuatan tentara kaum muslimin. 

Namun mata-mata tersebut berhasil ditangkap dan dibunuh oleh kaum 

muslimin. Berita tersebut membuat pasukan Al-Harits bin Abi Dhirar 

ketakutan, sehingga kekuatan mereka pun menjadi terpecah belah. 

 

Pasukan Rasulullah a berhasil menemui mereka di tempat mata air 

mereka yang disebut dengan Al-Muraisi’, yang terletak di antara arah 

Qudaid sampai ke Sahil. Di tempat inilah perang Bani Musthaliq terjadi.
373

 

Tidak membutuhkan waktu lama, pasukan Bani Musthaliq telah berhasil 

ditumpas oleh pasukan kaum muslimin. Sedangkan kaum wanita dan anak-

anak mereka ditawan. Di pihak kaum muslimin tidak ada tentara yang 

terbunuh, kecuali hanya seorang tentara yang terbunuh oleh kaum mulimin 

sendiri, karena dikira sebagai pasukan musuh. 

 

Di antara kaum wanita yang ditawan adalah putri pemimpin Bani 

Musthaliq yang bernama Juwairiyyah binti Al-Harits Al-Khuzaiyyah.
374

 Ia 

adalah bagian dari harta ghanimah untuk Tsabit bin Qais y, lalu Tsabit y 

menjualnya. Rasulullah a membebaskannya dan menikahinya pada tahun 6 

H. Nama aslinya adalah Barrah. Lalu Rasulullah a menggantinya dengan 

Juwairiyyah. Karena pernikahan Juwairiyyah dengan Rasulullah a, maka 

kaum muslimin membebaskan seratus budak tawanan perang, karena 

mereka telah menjadi kerabat Nabi a. Ini adalah salah satu keberkahan 

Juwairiyah bagi kaumnya.
375

 Juwairiyyah binti Al-Harits i meninggal 

dunia di Madinah pada tahun 56 H di usia 65 tahun.
376
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 َ-7  ْ-0ِ�
َ̀ َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א   ِذْכِ	 א��ِ Hَْ�  ;َْوَ:ُدُכ�ْ  א َ:  Iُِْ#ُכْ� ;4ََْ�אُ
ُכْ� َو

 ∪∩ نَ ْ<FْAَ َذِ
َכ h�َُوَ
Yَِכ 1ُُ� אْ
kَאِ�ُ	وْ َو4َْ� -� 

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak 

kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah (q). Barangsiapa yang 

berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kesibukan terhadap harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari 

ibadah dan ketaatan kepada Allah q.
377

 Barangsiapa yang dilalaikan oleh 

harta dan anak-anaknya dari beribadah untuk mengingat Allah q,
378

 maka 

mereka itulah orang-orang yang merugi pada Hari Kiamat.
379

 

 

Di antara bentuk ibadah untuk mengingat Allah q adalah; melakukan 

shalat lima waktu, menunaikan zakat dan haji, membaca Al-Qur’an, 

membiasakan membaca dzikir, dan berbagai amalan-amalan ibadah yang 

lainnya.
380

 Adapun dzikir ada beberapa macamnya, antara lain: (1) 

Menyebut Asma dan Sifat Allah q. (2) Mengucapkan tasbih, takbir, tahlil, 

dan tahmid. (3) Mengingat hukum, perintah, dan larangan Allah q. (4) 

Membaca Kalamullah. (5) Berdoa kepada Allah q.
381

 

 

Dzikir merupakan amalan yang utama. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Darda’ y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

 َ; :َ ُ;  َ6 ِّE ُY ُכ ْ�  ِ� َk ْ� ِ	  َ; ْH َ� ِ
 ْ� א �ِ #َ Aِ �َ رْ ;َ وَ  �ْ כُ כِ �ْ Iِ 4َ  �َ 5ْ א Hِ א1َ כَ زْ ;َ وَ  �ْ כُ א
 نْ ;َ  �ْ 4ِ  �ْ כُ 
َ  	ٌ �ْ Kَ وَ  ِق رِ �َ א
ْ وَ  jِ 1َ א
�0  אِق <َ 6ْ )ِ  �ْ 4ِ  �ْ כُ 
َ  	ٌ �ْ Kَ وَ  �ْ כُ א ِ $َ رَ دَ 
 َ  َI ْ< َ� َH כُ و� �َ א ْ�  َ� َ� eْ ِ	 �ُ ْ� َ; א ْH َ5 َوَ  �ْ #ُ א� َ- eْ ِ	 �ُ ْ� َ; א ْH َ5 َכُ א� ْ�  َ� ُ
 	ُ כْ ذِ  אَل ' �َ Iَ א �َ �ْ א

 'א
َ Aَ  َ  א��ِ 
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“Maukah kalian aku beritahukan (tentang suatu) amalan yang; (1) lebih 

baik dan lebih bersih di sisi Rabb kalian, (2) lebih meninggikan derajat 

kalian, (3) lebih baik daripada berinfak (dengan) emas dan uang, (4) serta 

lebih baik bagi kalian daripada kalian (berjihad) berhadapan dengan 

musuh kalian, yang kalian memenggal leher mereka dan mereka 

memenggal leher kalian?” Para Sahabat menjawab, “Tentu.” Nabi q 

bersabda, “Dzikrullah Ta’ala (mengingat Allah q).”
382

 

 

 

  َل hِْ َ� ;ََ�َ�ُכُ� אْ
َ�ْ�ُت َ�َ�ُ>�ْ ْ� FِEْ�َ ;َْن -� א َرَز5َ�ْאُכْ� 4ِّ א 4ِْ� �4 َو;6َِْ<ُ>�ْ 

 َ̀ �ْ
ْ	َ 5ِْ�  َرّبِ َ �Kَ;  ْ-	ِ�َ Fٍ$ََ; '
َق َو;َُכْ� 4ِّ ِ)َ �� �gَh�َ jٍ ْ�,ِ
אِ �.
 ∪⊂⊆∩ �َ َ� א

”Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada kalian 

sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia 

berkata, “Wahai Rabb-ku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku 

sebentar, sehingga aku dapat bersedekah 

dan aku termasuk orang-orang yang shalih.” 

 

Maknanya adalah; infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami 

berikan kepada kalian –baik  yang wajib maupun yang sunnah- sebagai 

bentuk syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah q dengan berbagi 

kepada orang orang yang memerlukan, sebelum datang tanda-tanda 

kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia akan menyesal dan 

berkata, “Wahai Rabb-ku, seandainya Engkau menangguhkan kematianku 

sebentar saja, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 

yang shalih, yang menjalankan perintah-perintah-Mu.”
383
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 S- �ْ
ُ 6َْ<ً�א ِ)َذא $َ َوَ َ	 א�� ِKّQَ7 ْ�EِKَ ُ  ∪⊆⊆∩ نَ ٌ	 ِ�َ�א َ �Iُ�َAْْ َء ;ََ$Iَُ#א َوא��

”Allah (q) sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang 

apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah (q) Maha Mengenal 

terhadap apa yang kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; Allah q sekali-kali tidak akan menangguhkan 

kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah q 

Maha Mengenal terhadap apa yang kalian kerjakan, Dia akan memberikan 

balasan terhadap amalan kalian.
384

 

 

 

 

 

***** 
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æibÍnÜa@òŠí� 

 

 

SURAT AT-TAGHABUN 
[Hari Ditampakkan Kesalahan-kesalahan] 

Surat Ke-64 : 18 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat At-Tahrim)

385
 

 

 

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

   

 ُ�
َ�אَوאِت َو4َא ِ�� אْ[َْرِض َ
Jُ אْ ��
ِ 4َא ِ�� א ��ِ fُ ِEّ�َُ- �َ1َُو �ُ�ْ,َ
Iُْכ َوَ
Jُ אْ

4ِQٌْ� 5ْ4ُِכْ� IَKَ S4َ>ُכْ� 5ْ�ِ�َُכْ� َכאِ�ٌ	 و�  1َُ� א
�0ِْي  ∪⊆∩ 	ٌ IَHَ' ُכLَ ِFّْ�ٍء َ�ِ�-ْ 

 ْ�Iُ�َAْ َ ِ�َ�א ُ َ�אَوאِت َوאْ[َْرَض ِ�אْ
َ,ّ~ِ  ∪⊅∩ 	ٌ َن َ�ِ.�ْ َوא�� ��
IَKََ~ א

 َ
َرُכْ� gُ �َ�َ�َْh�ََ�َرُכْ� َوِ) ��gََو ْ�.ِ�َ
َ�אَوאِت  ∪⊃∩ 	ُ Jِ�ْ אْ ��
َ-IَAُْ� 4َא ِ�� א

وْ  S	�ُِ  4َא �ُIَAْ-َ�5ُْ َوאْ[َْرِض َوIِAُْ  َن َو4َא ْ�IِHَ ُ ُ�وْ َن َوא�� S.
 ∪⊇∩ رِ ٌ� 0َ�ِאِت א

 ْ-0ِ�
 א َوَ�אَل ;4َِْ	1ِْ� َوَ
ُ#ْ� 0َHَאٌب א FُEْ�َ �ْ4ِ 0َ�َאُ��ْ َ� َכَ<ُ	وْ ;ََ
ْ� َ-hِْ ُכْ� hEَ6َُ א

 ْ�
َِ; ٌ� ∩∈∪  ْ� ِhْ َ Tْ6ََכא Jُ�6َh�ِ َכ
5َאِت َ�َ>אُ
�ْ َذِ ِ�ّEَ
5َ6َא ْ#ُ�وْ ;ََ�َ!ٌ	 -�  Wِ#ْ� ُرIُ�ُُ#ْ� ِ�אْ

ُ َ?�5ِ@ َ�ِ��ْ َ�َכَ<ُ	وْ  ُ َوא��  Wَ� َכَ<ُ	وْ َزHََ� א
�0ِ-ْ  ∪∌∩ �ٌ א َوَ َ�
�ْ�א َوא5َlْ�َ�ْ' א��
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 �
Qُن� ِ�َ�א Iْ�ِHَُ�ْ� َوَذِ
َכ IَHَ'  َرّ�ِْ� א Iَ�َ Fْ�ُ' وَ S- �ْ ْ�ُXAَEْ ;َْن  �E5َ�ُ
َ ��ُB ��ُXAَEْ�ُ
َ

 ْ��ِ-َ ِ ِ َوَرُ��ْ �5ُ4ِ7�َْ  ∪∠∩ 	ٌ א�� ُ ِ�َ�א َ �Iُ�َAْْ  ِر א
�0ِْي ِ
Jِ َوא
�S5ْ א ِ�א�� 
5َא َوא��ْUَ6َْ; َن

 ْ�EِKَ ٌ	 ∩∇∪  ْ�-َ َכ
ِ ُم א
��lَאُ�ِ� َوS- �ْ4َ َ-ْ�َم َ-ْ�Aُ�َُכْ� ِ
َ�ْ�ِم אْ
َ�ْ�ِ� َذِ 4ِQْْ� ِ�א��

 S- א,ً
Yَאِ Jِ َو-JُIْKِ�ُْ �5$َאٍت َ ْ�ِ	ْي َوَ-gَ Fْ�َAْאِ ِ�ّ�َ Jُ5ْHَ 	ْ 4ِْ� َ ْ,ِ�َ#א  َכّ<ِ

 ْ-�ِ
א َ� َכَ<ُ	وْ َوא
�∪  ْ-0ِ∩ �ُ ;ََ�ً�א َذِ
َכ אْ
َ<ْ�ُز אْ
�2ِAَْ  #7َ َ� ِ��ْ אْ[#َ6َْאُر Kَאِ

 ْ��ُ  ∪⊂⊆∩ 	ُ َ#א َوcَYْ�ِ אْ
َ�ِ.�ْ َ� ِ��ْ ِ 5َא ;ُوَ
Yَِכ ;gََْ,אُب א
�5אِر Kَאِ
ِ�-ْ א 7�َِ-אَوَכ�0

 َ47  S4 �ْ4ِ אَبgََ; ْ�.ِ S- �ْ4ََو ِ ُ ِ�ُכOِ�ِ �:(ِ DٍEَ ِFّْذِن א�� ِ َ-ْ#ِ� JُEَIْ�َ َوא�� 4ِQْْ� ِ�א��

 ْ�IِHَ ْ�ٍءLَ ٌ� ∩⊇⊇∪  ْ�Nَِ;َو ْ�Nَِ;َو َ �ُ �Aُא א�� �	
َل Oِ�َْن َ َ�
�ْ�ُ�ْ� �6Oِ�ََ�א �Aُ ْ� 'IَHَא א

ُغ אْ
�Eِ�ُْ َرُ��ْ  َ̂ Eَ
ِ Iْ�ََ�َ�َ�כ�Fِ אَ  ∪⊅⊆∩ �ُ ِ
5َא אْ 
Jَ ِ):� 1َُ� َوIَHَ' א��َ(ِ :َ ُ ��

 ْ�5ُ4ِQْ�ُ
א  S-َ; ْ�5ُ4َW �َWَ#א א
�0ِ-ْ  7-َ  ∪⊃⊆∩ نَ אْ ِ)ن� 4ِْ� ;َْزَوאِ$ُכْ� َو;َْوَ:ِدُכْ� Hَُ�و�

 �
َ َ?ُ<�ْ א َوَ lِْ<ُ	وْ א َوَ ْ.َ<ُ,�ْ 1ُْ� َوِ)ْن َ Aُْ<�ْ ْ� َ�א0َ�ُْروْ כُ   �ٌ ِ��ْ ٌر ر� א Oِ�َن� א��

∩⊇⊆∪  َ��6(ِ7  ْ�2ِHَ 	ٌ$َْ; 5َْ�ُهHِ ُ َ�א �ُ>�א  ∪∋⊆∩ �ٌ ;4ََْ�אُ
ُכْ� َو;َْوَ:ُدُכْ� Dٌ5َ�ْ�ِ َوא��

 ْ�Aُ�َ�َْوא �ْ�ُAْPَ�َ�ْ4َא א َ َ َو;6َِْ<ُ>�ْ  א�Aُْ א َو;�Nَِْ א�� َق �ْ 6ُْ<ِ�ُכْ� َوS- �ْ4َ א Kَْ�ً	א ِ[ّ

 ْ�,ُIِ>ْ�ُ
َ َ�ْ	nًא 5ً�َ�َא  ∪∌⊆∩ نَ h�َ Jِ�ِ>ْ6َ �fLُُوَ
Yَِכ 1ُُ� אْ ِ)ْن  ُْ>ِ	�nُא א��
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 S- ُْכ�Lَ ُ 
ُכْ� َوא��َ 	ْ>ِlْ-َُכْ� َو
َ Jُ>ْHِאeَ ْ�Iِ�َ ٌر ٌ� ∩⊇∠∪  jِ�ْlَ
Hَאِ
ُ� אْ

 َA
َ#אَدِة אْ �!
 ∪∇⊆∩ �ُ Uُ אْ
َ,ِכ�ْ Uِ-ْ َوא

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Senantiasa bertasbih kepada Allah (q) apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi, milik-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. 

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (2) Dia-lah yang menciptakan kalian, 

lalu di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada (pula) yang 

mukmin. Allah (q) Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. (3) Dia 

menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan yang) benar. Dia membentuk 

rupa kalian dan memperbagus rupa kalian, dan kepada-Nya tempat kembali 

(kalian). (4) Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, 

mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan yang kalian tampakkan. Dan 

Allah (q) Maha Mengetahui segala isi hati. (5) Apakah belum sampai 

kepada kalian berita (tentang) orang-orang kafir terdahulu? Mereka telah 

merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka dan mereka mendapatkan 

siksaan yang pedih. (6) Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika 

datang kepada mereka para Rasul yang membawa keterangan-keterangan 

lalu mereka berkata, “Apakah (pantas) manusia memberikan petunjuk 

kepada kami?” Mereka ingkar dan berpaling, Allah (q) tidak memerlukan 

(mereka). Dan Allah (q) Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (7) Orang-orang 

yang kafir menyangka bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. 

Katakanlah, “Tidak demikian, demi Rabbku, benar-benar kalian pasti akan 

dibangkitkan, kemudian akan diberitahukan semua yang telah kalian 

kerjakan.” Yang demikian itu mudah bagi Allah (q). (8) Maka berimanlah 

kalian kepada Allah (q), Rasul-Nya, serta kepada cahaya yang telah Kami 

turunkan. Dan Allah (q) Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (9) 

(Ingatlah) hari (ketika) Allah (q) mengumpulkan kalian pada hari 

pengumpulan, itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Barangsiapa 

yang beriman kepada Allah (q) dan beramal shalih, niscaya Allah (q) 

akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke 

dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
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dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. (10) (Adapun) 

orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah 

para penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan (itulah) seburuk-

buruk tempat kembali. (11) Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa 

seseorang kecuali dengan izin Allah (q). Barangsiapa yang beriman 

kepada Allah (q), niscaya Allah (q) akan memberikan petunjuk kepada 

hatinya. Dan Allah (q) Maha Mengetahui segala sesuatu. (12) Taatlah 

kepada Allah (q) dan taatlah kepada Rasul. Jika kalian berpaling, 

sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat 

Kami) dengan jelas. (13) (Dia-lah) Allah (q) tidak ada sesembahan (yang 

berhak untuk disembah) selain Dia. Dan hanya kepada Allah-lah 

hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal. (14) Wahai orang-

orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isteri kalian dan anak-

anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah 

kalian terhadap mereka. Jika kalian memaafkan, tidak memarahi serta 

mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah (q) Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (15) Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak 

kalian hanyalah fitnah (bagi kalian), dan di sisi Allah (q) (ada) pahala 

yang besar. (16) Maka bertakwalah kalian kepada Allah (q) sesuai 

kemampuan kalian, dengarlah, taatlah, dan infakkanlah (harta) yang baik 

untuk diri kalian. Barangsiapa yang dijaga dari (sifat) kikir (yang sangat), 

maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (17) Jika kalian 

memberikan pinjaman kepada Allah (q) (dengan) pinjaman yang baik, 

niscaya Allah (q) akan melipat gandakannya (untuk) kalian serta akan 

mengampuni kalian. Dan Allah (q) Maha Mensyukuri lagi Maha 

Penyantun. (18) Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
386
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TAFSIR SURAT AT-TAGHABUN 
 

 

َ�אَوאِت َو4َא ِ�� אْ[َْرِض  ��
ِ 4َא ِ�� א ��ِ fُ ِEّ�َُ- ُ��ْ,َ

Jُ אْ
Iْ�ُُכ َوَ
Jُ אَْ  

 ∪⊆∩ 	ٌ َوIَHَ �َ1ُ' ُכLَ ِFّْ�ٍء َ�ِ�-ْ 

”Senantiasa bertasbih kepada Allah (q) apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi, milik-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. 

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; senantiasa menyucikan Allah q dari hal-hal tidak 

sesuai bagi-Nya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi,
387

 

milik-Nya semua kerajaan Dia-lah Maha Raja yang sebenarnya,
388

 yang 

mengatur semua makhluk-Nya, tidak ada satu makhluk pun yang dapat 

keluar dari kekuasaan-Nya, dan bagi-Nya segala pujian yang baik. Segala 

sesuatu yang dinginkan-Nya akan terjadi dan segala sesuatu yang tidak 

diinginkan-Nya tidak akan terjadi,
389

 serta tidak ada sesuatu pun yang dapat 

menghalangi kehendak-Nya.
390

 

 

 

  �4ِQٌْ 5ْ4ُِכْ� IَKَ S4َ>ُכْ� 5ْ�ِ�َُכْ� َכאِ�ٌ	 و�  1َُ� א
�0ِْي 

 ْ�Iُ�َAْ َ ِ�َ�א ُ  ∪⊅∩ 	ٌ َن َ�ِ.�ْ َوא��

”Dia-lah yang menciptakan kalian, lalu di antara kalian ada yang kafir 

dan di antara kalian ada (pula) yang mukmin. 

Allah (q) Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; Dia-lah yang menciptakan kalian dari 

ketidakadaan, lalu di antara kalian ada yang kafir karena mengingkari 

keesaan-Nya dan di antara kalian ada pula yang mukmin karena 

membenarkan serta mengamalkan syari’at-Nya. Allah q Maha Melihat apa 

yang kalian kerjakan, dan akan memberikan balasan kepada kalian.
391
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 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/374. 
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Keimanan dan kekufuran manusia berdasarkan takdir Allah q.
392

 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

 َK َI ~َ  ُ  �ِ Pْ �َ  ْ� �ِ  نَ �ْ  َH	K َI ~َ  ِ� َْ א وَ P ِ�  ُ; ِّ4 ِJ  ُ4 ْQ ِ4 ً5ْ �َ  ْ� א �ِ -� 	ِ כَ زَ  �َ ' �ْ �َ ,ْ -َ  א��
 ُ; ِّ4 ِJ  ًَ א�ِ כ	א 

 

”Allah q telah menciptakan (Nabi) Yahya bin Zakaria j di dalam perut 

ibunya (telah ditetapkan sebagai orang yang) beriman dan Allah q 

menciptakan fir’aun di dalam perut ibunya (telah ditetapkan sebagai orang 

yang) kafir.”
393

 

 

 

 gََو ِ~ّ,َ
َ�אَوאِت َوאْ[َْرَض ِ�אْ ��
َرُכْ� gُ �َ�َ�َْh�ََ�َرُכ�ْ IَKََ~ א ��  

 ْ�.ِ�َ
 ∪⊃∩ 	ُ َوِ)َ
Jِ�ْ אْ

”Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan yang) benar. 

Dia membentuk rupa kalian dan memperbagus rupa kalian, 

dan kepada-Nya tempat kembali (kalian).” 

 

Maknanya adalah; Dia menciptakan langit dan bumi dengan penuh 

keadilan dan hikmah
394

 yang dalam.
395

 Dia membentuk rupa kalian dan 

memperbagus rupa kalian dalam bentuk yang terbaik, dan kepada-Nya 

tempat kembali kalian pada Hari Kiamat.
396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
392

 Taisirul Karimir Rahman, 1028. 
393

 HR. Ibnu ‘Adi dan Thabrani. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 3237. 
394

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/374. 
395

 Zubdatut Tafsir, 745. 
396

 Taisirul Karimir Rahman, 1028. 



  

137

وْ  S	�ُِ  4َא �ُIَAْ-ََ�אَوאِت َوאْ[َْرِض َو ��
  نَ َن َو4َא  IَAْ-َ ْ�5ُIِAُُْ� 4َא ِ�� א

 ْ�IِHَ ُ ُ�وْ َوא�� S.
   ∪⊇∩ رِ ٌ� 0َ�ِאِت א

“Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, mengetahui 

apa yang kalian rahasiakan dan yang kalian tampakkan. 

Dan Allah (q) Maha Mengetahui segala isi hati.” 
  

Maknanya adalah; Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, 

mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan yang kalian tampakkan. Dan 

Allah q Maha Mengetahui segala isi hati, tidak ada sesuatu pun yang 

tersembunyi bagi Allah q.
397

 

 

 

 ْ-0ِ�
  א َوَ�אَل ;4َِْ	�1ِْ א FُEْ�َ �ْ4ِ 0َ�َאُ��ْ َ� َכَ<ُ	وْ ;ََ
ْ� َ-hِْ ُכْ� hEَ6َُ א

 ْ�
 ∪∋∩ �ٌ َوَ
ُ#ْ� 0َHَאٌب ;َِ

”Apakah belum sampai kepada kalian berita (tentang) orang-orang kafir 

terdahulu? Mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka 

dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih.” 

 

Maknanya adalah; apakah belum datang kepada kalian berita tentang 

orang-orang kafir terdahulu, seperti kaum ‘Ad, Tsamud, dan penduduk 

Madyan?
398

 Di dunia mereka telah merasakan kehinaan serta akibat buruk 

dari perbuatan kekafiran mereka dan di akhirat mereka akan mendapatkan 

siksaan Neraka yang pedih.
399
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 ْ� ِhْ َ Tْ6ََכא Jُ�6َh�ِ َכ
5َאِت َ�َ>אُ
�ْ َذِ ِ�ّEَ
א 5َ6َא َ�َכَ<ُ	وْ ْ#ُ�وْ ;ََ�َ!ٌ	 -�  Wِ#ْ� ُرIُ�ُُ#ْ� ِ�אْ

 ْ��ِ�َ @�5ِ?َ ُ ُ َوא��  ∪∌∩ �ٌ َوَ َ�
�ْ�א َوא5َlْ�َ�ْ' א��

”Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika datang kepada mereka 

para Rasul yang membawa keterangan-keterangan lalu mereka berkata, 

“Apakah (pantas) manusia memberikan petunjuk kepada kami?” 

Mereka ingkar dan berpaling, Allah (q) tidak memerlukan (mereka). 

Dan Allah (q) Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 

 

Maknanya adalah; yang demikian itu karena sesungguhnya ketika 

datang kepada mereka para Rasul yang membawa hujjah, dalil yang jelas
400

 

dan mukjizat yang nyata lalu mereka berkata,
401

 “Apakah pantas manusia 

memberikan petunjuk kepada kami?”
402

 Mereka mendustakan dan tidak 

mengamalkan risalah para Rasul, Allah q tidak memerlukan iman dan 

ibadah mereka.
403

 Dan Allah q Maha Kaya lagi Maha Terpuji dalam 

perkataan, perbuatan, dan Sifat-sifat-Nya.
404

 

 

 

 ْ-0ِ�

XAَEْ�ُُ��  א Iَ�َ Fْ�ُ' َوَرّ�ِْ� S- �ْ ْ�ُXAَEْ ;َْن 
�  Wَ� َכَ<ُ	وْ َزHََ� אَ  

 ُQ�E5َ�ُ
َ ��ُB ْ��ِ-َ ِ  ∪∠∩ 	ٌ ن� ِ�َ�א Iْ�ِHَُ�ْ� َوَذِ
َכ IَHَ' א��

”Orang-orang yang kafir menyangka bahwa mereka sekali-kali tidak akan 

dibangkitkan. Katakanlah, “Tidak demikian, demi Rabbku, benar-benar 

kalian pasti akan dibangkitkan, kemudian akan diberitahukan semua yang 

telah kalian kerjakan.” Yang demikian itu mudah bagi Allah (q).” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang kafir menyangka bahwa mereka 

sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Rasulullah a, “Tidak 

demikian, demi Rabb-ku, benar-benar kalian pasti akan dibangkitkan,
405

 

kemudian akan diberitahukan semua yang telah kalian kerjakan ketika di 
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dunia, baik yang besar maupun yang kecil.”
406

 Yang demikian itu sangat 

mudah bagi Allah q, karena pengulangan jauh lebih mudah daripada 

memulai pertama kali.
407

 

 

Ayat ini merupakan ayat ketiga yang memerintahkan kepada 

Rasulullah a agar bersumpah dengan mengatakan, “Demi Rabb-ku.” 

Setelah ayat yang pertama terdapat dalam Surat Yunus : 53 dan ayat yang 

kedua terdapat dalam Surat Saba’ : 3.
408

 

 

 

ِ َوَرُ��ْ �5ُ4ِ7�َْ  
Jِ א ِ�א��ِ ْ�S5
ُ ِ�َ�א َ �Iُ�َAْْ  ِر א
�0ِْي َوא 
5َא َوא��ْUَ6َْ; ْ�EِKَ َن ٌ	 ∩∇∪ 

”Maka berimanlah kalian kepada Allah (q), Rasul-Nya, 

serta kepada cahaya yang telah Kami turunkan.  

Dan Allah (q) Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; maka berimanlah kalian kepada Allah q, Rasul-

Nya, serta kepada Al-Qur’an yang telah Kami turunkan. Dan Allah q Maha 

Mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak ada amalan kalian yang 

tersembunyi bagi Allah q.
409

 

 

Al-Qur’an disebut sebagai cahaya karena Al-Qur’an merupakan 

cahaya petunjuk dari gelapnya kesesatan,
410

 dan kerena Al-Qur’an akan 

menghilangkan gelapnya kejahilan, keragu-raguan, kesyirikan, serta 

kemunafikan.
411

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
406

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/374. 
407

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/59. 
408

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/374. 
409

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/375. 
410

 Zubdatut Tafsir, 746. 
411

 Adhwaul Bayan, 8/201. 



  

140

 S- �ْ4َאُ�ِ� َوlَ��
ِ َوَ-4ِQْ Fْ�َAْْ� �ِ َ-ْ�َم َ-ْ�Aُ�َُכْ� ِ
َ�ْ�ِم אْ
َ�ْ�ِ� َذِ
َכ َ-ْ�ُم א א��
 S- א,ً
Yَאِ Jِ َو-JُIْKِ�ُْ �5$َאٍت َ ْ�ِ	ْي gَאِ ِ�ّ�َ Jُ5ْHَ 	ْ 4ِْ� َ ْ,ِ�َ#א אْ[#َ6َْאُر  َכّ<ِ

 ْ-�ِ
 ∪∩ �ُ ;ََ�ً�א َذِ
َכ אْ
َ<ْ�ُز אْ
Kَ ْ��ِ �َ َ#7  ْ�2ِAَאِ

 

”(Ingatlah) hari (ketika) Allah (q) mengumpulkan kalian pada hari 

pengumpulan, itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. 

Barangsiapa yang beriman kepada Allah (q) dan beramal shalih, 

niscaya Allah (q) akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya 

dan memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 

Itulah kemenangan yang besar.” 

 

Maknanya adalah; ingatlah hari ketika Allah q mengumpulkan kalian 

pada hari pengumpulan, yaitu dikumpulkannya manusia pertama hingga 

manusia terakhir dalam satu tempat, itulah hari ditampakkan kesalahan-

kesalahan di antara manusia pada Hari Kiamat. Barangsiapa yang beriman 

kepada Allah q dan beramal shalih, niscaya Allah q akan menghapuskan 

kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam Surga yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya. Itulah kemenangan yang besar.
412

 

 

 ْ-0ِ�
ُ��ْ َ� َכَ<ُ	وْ َوא   َ#אَ� ِ��ْ א 7�َِ-אِ 5َא ;ُوَ
Yَِכ ;gََْ,אُب א
�5אِر Kَאِ
ِ�-ْ א َوَכ�0

 ْ�.ِ�َ
 ∪⊂⊆∩ 	ُ َوcَYْ�ِ אْ

”(Adapun) orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, 

mereka itulah para penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya. 

Dan (itulah) seburuk-buruk tempat kembali.” 

 

Maknanya adalah; adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan 

ayat-ayat Al-Qur’an, mereka itulah para penghuni Neraka Jahannam, 

mereka kekal di dalamnya.
413

 Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, 

karena di dalamnya terdapat segala keburukan, kesengsaraan dan siksaan.
414
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 َ47  S4 �ْ4ِ אَبgََ; ْ�.ِ S- �ْ4ََو ِ ِ َ-ْ#ِ� Oِ�ِ �:(ِ DٍEَ ْQ ُJEَIْ�َْذِن א��   4ِْ� ِ�א��

 ْ�IِHَ ْ�ٍءLَ ِFِّ�ُכ ُ  ∪⊆⊆∩ �ٌ َوא��

”Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan 

izin Allah (q). Barangsiapa yang beriman kepada Allah (q), 

niscaya Allah (q) akan memberikan petunjuk kepada hatinya. 

Dan Allah (q) Maha Mengetahui segala sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; tidak ada suatu musibah pun yang menimpa 

seseorang kecuali dengan izin Allah q. Barangsiapa yang beriman kepada 

Allah q, niscaya Allah q akan memberikan petunjuk kepada hatinya untuk 

bersabar dalam menerima musibah
415

 serta tidak berburuk sangka kepada 

Allah q. Dan Allah q Maha Mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang 

tersembunyi bagi Allah q.
416

 

 

Kesabaran terhadap musibah yang utama adalah pada hentakan 

pertama dari musibah tersebut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 


.� אَ  ْE ُ	  ِH ْ5 َ�  �.

َ وْ אْ[ُ  Dِ 4َ �ْ א'  
 

“Kesabaran itu pada hentakan yang pertama.”
417
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Tidak berburuk sangka kepada Allah q ketika terjadi suatu musibah 

merupakan salah satu amalan yang utama. Sebagaimana diriwayatkan dari 

‘Ubadah bin Shamit y, ia berkata; 

 

ُ E ��  gَ �Iِ ' א
�5  َ  ;َ ً̂ $ُ رَ  ن� )ِ   A َ� ِFَ א
ْ  يS ;َ  א��ِ  �� Eِ א 6َ -َ : אَل >َ �َ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 َ; ْ� eَ Fُ  َ� אَ : אَل ِaْ ْ- َ� ُوَ  א��ِ �ِ  אن َ  .ْ ِ� ْ- ~ٌ  ِ� ِJ  َאدٌ #َ $ِ و  ِ� �ْ  �َ ِE ْ� ِI ِJ  َ� رِ ;ُ : אَل ْ- ُ� 
 نُ �َ 1ْ ;َ  �ُ -ْ رِ ;ُ : אَل �َ  	ُ Eْ א
.� وَ  Dُ א�َ �َ 
�� אَ : אَل �َ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ -َ  َכ 
ِ ذَ  �ْ 4ِ  نُ �َ 1ْ ;َ 
' eَ �َ  ءٍ ْ� Lَ  ْ� ' �ِ א
َ Aَ  َ وَ  כَ אرَ Eَ  َ  א��َ  �ِ #ِ ��   َ َ: : אَل �َ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ -َ  َכ 
ِ ذَ  �ْ 4ِ 
 َ
 .Jِ �ِ  َכ 

 

”Bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi a dan bertanya, “Wahai 

Nabiyullah, amalan apakah yang paling utama?” Nabi a bersabda, “Iman 

kepada Allah q, membenarkan-Nya, dan berjilah di jalan-Nya.” Laki-laki 

tersebut berkata, “Aku ingin yang lebih ringan dari itu, wahai Rasulullah 

a.” Nabi a bersabda, “Baik hati dan sabar.” Laki-laki tersebut (kembali) 

berkata, “Aku ingin yang lebih ringan dari itu, wahai Rasulullah a.” Nabi 

a bersabda, “Janganlah engkau berburuk sangka kepada Allah q terhadap 

suatu (musibah) yang telah ditetapkan-Nya kepadamu.”
418

 

 

Setiap musibah yang menimpa seorang muslim akan menjadi 

penghapus dosa-dosanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Nabi a beliau bersabda;  

 

ى ذً  ;َ َ: وَ  نٍ Uَ  �َ َ: وَ  �ٍّ  1َ َ: وَ  gَ jٍ  وَ َ: وَ  I ُ�  ِ4 ْ�  َ6 .َ jٍِ ْ� �ُ א
ْ  jُ �ْ ِ. א -ُ 4َ 
ُ  	َ <�  כَ :� א )ِ #َ אכُ !َ -ُ  Dِ כَ �ْ ' א
!� �� �َ  �ٍّ  ?َ َ: وَ   .אهُ א-َ K َPَ  �ْ א 4ِ #َ �ِ  א��

 

”Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim baik berupa; 

kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, gangguan, kesusahan, hingga duri 

yang menusuknya, kecuali Allah q akan mengampuni dosa-dosanya 

dengannya.”
419
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 ْ�Nَِ;َو ِNَ;َو َ ُ��ْ �ْ �Aُא א�� �	
  َل �Aُא א

ُغ אْ
Oِ�َ ْ�Eِ�ُْن َ َ�
�ْ�ُ�ْ� �6Oِ�ََ�א IَHَ' َرُ��ْ  َ̂ Eَ

5َא אِْ ُ� ∩⊇⊄∪  
“Taatlah kepada Allah (q) dan taatlah kepada Rasul. 

Jika kalian berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul Kami 

hanyalah menyampaikan (amanat Kami) dengan jelas.” 

 

Maknanya adalah; taatlah kepada Allah q dan taatlah kepada Rasul. 

Jika kalian berpaling dari mentaati Allah q dan Rasul-Nya, sesungguhnya 

kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan amanat Kami dengan 

jelas.
420

 

 

 


Jَ ِ):� 1َُ� َوIَHَ' א��ِ אَ َ(ِ :َ ُ �� ْ�ُ54ِQْ�ُ
 ∪⊃⊆∩ نَ  Iْ�ََ�َ�َ�כ�Fِ אْ

”(Dia-lah) Allah (q) tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Dia. Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya orang-orang 

yang beriman bertawakkal.” 

 

Maknanya adalah; Dia-lah Allah q tidak ada sesembahan yang berhak 

untuk disembah selain Dia. Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya orang-

orang yang beriman bertawakkal menyerahkan semua urusan mereka.
421

 

Kadar keimanan seorang hamba mempengaruhi kuat dan lemahnya 

tawakkal kepada Allah q.
422
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 َ-7  ِ0�
א 
� َ� S-َ; ْ- ْ�5ُ4َWَ#א א ُכْ� َ�א0َ�ُْرو1ُْ� א ِ)ن� 4ِْ� ;َْزَوאِ$ُכْ� َو;َْوَ:ِدُכْ� Hَُ�و�

 ْ�>ُAْ َ وْ א َوَ ْ.َ<ُ,�ْ َوِ)ْن	ُ>ِlْ َא َو ْ�>ُ?َ َ  ∪⊇⊆∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� א Oِ�َن� א��

”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isteri 

kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka 

berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Dan jika kalian memaafkan, tidak 

memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah (q) 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

sebagian di antara isteri-isteri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi 

musuh bagi kalian yang akan menghalangi kalian dari jalan Allah q dan 

akan melemahkan semangat kalian dari ketaatan kepada Allah q
423

 

sehingga kalian tidak melakukan amal shalih,
424

 dan terkadang mereka 

menentang kalian dalam masalah agama dan dunia kalian, maka berhati-

hatilah kalian terhadap mereka, janganlah kalian mentaati mereka untuk 

bermaksiat kepada Allah q
425

 yang menjadikan kalian tertinggal dalam 

melakukan perbuatan kebaikan.
426

 Jika kalian memaafkan mereka atas sikap 

mereka terhadap kalian dan kalian tidak memarahi, tidak memukul, tidak 

membiarkan mereka kelaparan, dan tidak mencela mereka, maka 

sesungguhnya Allah q Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
427

 

 

Tidak semua isteri dan anak menjadi musuh bagi suaminya. Karena 

Allah q menggunakan kata “min” yang berarti sebagian dari mereka. 

Musuh adalah orang yang menghendaki kejelekan bagi orang lain. Oleh 

karena itu Allah q memberikan nasihat kepada para hamba-Nya agar 

membatasi kecintaan terhadap isteri dan anak di bawah kecintaan kepada 

Allah q dan Rasul-Nya. Allah q juga menganjurkan agar lebih 

mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana.
428
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Di antara bentuk “permusuhan” isteri dan anak kepada para suami 

adalah : (1) Mendorong untuk mencari rizki yang haram dan memakan harta 

orang lain dengan cara yang bathil.
429

 (2) Memutuskan hubungan 

silaturrahmi.
430

 (3) Meninggalkan shalat berjama’ah. (4) Melarang untuk 

bersedekah kepada fakir miskin. (5) Menghalangi berbakti kepada kedua 

orang tua.
431

 

 

 

 َ��6(ِ7  ْ�2ِHَ 	ٌ$َْ; 5َْ�ُهHِ ُ  ∪∋⊆∩ �ٌ ;4ََْ�אُ
ُכْ� َو;َْوَ:ُدُכْ� Dٌ5َ�ْ�ِ َوא��

”Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah 

(bagi kalian), dan di sisi Allah (q) (ada) pahala yang besar.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian 

hanyalah ujian bagi kalian yang dapat menyibukkan dan melupakan kalian 

dari perkara-perkara akhirat,
432

 serta terkadang kalian melakukan perkara 

yang haram demi mereka dan menjadikan kalian tidak menunaikan hak-hak 

Allah q,
433

 dan di sisi Allah q ada pahala yang besar, bagi orang-orang 

yang mendahulukan ketaatan kepada Allah q daripada ketaatan kepada 

selainnya.
434

 Maka utamakanlah untuk meraih apa yang di sisi Allah q, 

karena yang apa di sisi Allah q akan tetap kekal. Sedangkan apa yang di 

sisi kalian akan musnah.
435

 

 

Tidak mudah seseorang terlepas dari fitnah anak. Diriwayatkan dari 

Buraidah y, ia berkata; 

 

ُ gَ �I  א��ِ  لُ �ْ �ُ رَ  אنَ כَ   �ُ �ْ َ� ,ُ א
ْ وَ  �ُ َ� ,َ א
ْ  אءَ $َ  ذْ א )ِ �I َ�  َ- ْk Pُ ُE َ5 َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 َH َI ْ� ِ# َ� ��
 لُ �ْ �ُ رَ  َل Uَ 5َ �َ  אنِ 	َ A ُXْ -َ وَ  אنِ �َ ِ! �ْ -َ  אنِ 	َ �َ �ْ ;َ  אنِ َ. �ْ �ِ א �َ �َ #ِ �ْ H َIَ  مُ َ̂ א א

ُ gَ �I  א��ِ   �� J  ُBِ -ْ �َ -َ  �َ �ْ א �َ �َ #ُ nَ َA وَ א وَ �َ #ُ   َ� َ, َ� َI	E َِ 5ْ �ِ א
ْ  �َ �I َ�  ِ4 َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
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430
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431

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
432
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ُ  َق �َ gَ  אَل �َ  
َ )ِ  ُت 	ْ D { َ� َ5 َ2ٌ 5َ �ْ �ِ  �ْ כُ دُ َ: وْ ;َ وَ  �ْ כُ אُ
 �َ 4ْ א ;َ �َ �6 )ِ { א�� َ0َ ' 1 ْ- ِ� 
 �.
 .א�َ #ُ �ُ Aْ �َ رَ وَ  ْ�   َ� �� َ� ' َP ْA Tُ  َ� ِ� ْ- ِX	I ْ�  َ; gْ ُE َْ �َ  אنِ 	َ A ُXْ -َ وَ  אنِ �َ ِ! �ْ -َ  �ِ �ْ �� Eِ א

 

“Ketika Rasulullah a sedang berkhutbah, tiba-tiba datang Al-Hasan dan Al-

Husain j yang sedang mengenakan gamis merah, keduanya berjalan 

tertatih-tatih. Maka turunlah Rasulullah y dari mimbar(nya) dan 

menggendong keduanya dihadapan beliau. Kemudian Rasulullah a 

bersabda, “Benarlah firman Allah q, “Sesungguhnya harta dan anak-anak 

kalian adalah fitnah.” Ketika aku melihat dua anak ini berjalan dengan 

tertatih-tatih, maka aku tidak sabar sehingga aku putuskan pembicaraan 

(dalam khutbah)ku dan menggendong keduanya.”
436

 

 

Fitnah anak dapat menjadikan seorang bapak menjadi kikir, penakut, 

jahil, dan sedih. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Aswad bin Khalaf y, 

bahwa Nabi a bersabda; 

 


َ �َ א
ْ  ن� )ِ  َ�  َ4 ْE َk َI ٌD  َ4 ْ� َE َ5 ٌD  َ4 ْ� َ# َI ٌD  َ4 ْ, َU َ6 ٌD.  
 

“Sesungguhnya anak (menjadi penyebab); kikir, takut, jahil, dan sedih.”
437

 

 

Hendaknya seorang muslim senantiasa berlindung kepada Allah q 

dari berbagai fitnah yang menyesatkan. Berkata ‘Abdullah bin Mas’ud 

y;
438

 

 

 :َ َ-  ُ< ْ� 

َ  D،  َ� ِO �6 ُJِ 5َ �ْ <ِ א
ْ  �َ Hَُ;  ِ4ْ�ُذ ِ�َכ  �� #ُ 
�I אَ  �ْ כُ �ُ �َ ;َ  �� ُ ْ� cَ  َ; َ� ٌ�  َ- ْ	 ِ$ ُ�  ِ( َ
 '

َ  �ْ כِ 
َ وَ  ،Fٌ  َH َI ِ� ' ْ� َ5 ٍD �ِ �َ !ْ 4ُ  �َ 1ُ وَ  :� )ِ  �ٍ 
َ وَ وَ  Fٍ 1ْ ;َ وَ  אلٍ 4َ  َ� ُ< Fْ : َא �I
 ُ# ��  ِ( ِّ6 �ْ 
 َ; ُH ْ� ُ4ُ  �ْ 4ِ  َכ �ِ  ذ eِ �̂ ِت  ْ
 .�ِ �َ <ِ א
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“Janganlah seorang (di antara) kalian mengatakan, “Ya Allah, aku 

berlindung kepada-Mu dari fitnah (ujian).” Karena tidak ada seorang pun 

yang memiliki; harta, isteri, dan anak, kecuali ia telah diliputi dengan fitnah. 

Akan tetapi hendaklah ia ucapkanlah, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 

dari fitnah-fitnah yang menyesatkan.”
439

 

 

 

 ْ�Aُ�َ�َْوא �ْ�ُAْPَ�َ�ْ4َא א َ َ א Kَْ�ً	א א َو;�Aُ ْ�<ُ>ِ6َْْ א َو;�Nَِْ َ�א �ُ>�א א��   6ُْ<ِ�ُכ�ْ ِ[ّ

 S- �ْ4ََو ْ� ْ�,ُIِ>ْ�ُ
 ∪∌⊆∩ نَ َق h�َ Jِ�ِ>ْ6َ �fLُُوَ
Yَِכ 1ُُ� אْ

”Maka bertaqwalah kalian kepada Allah (q) sesuai kemampuan kalian, 

dengarlah, taatlah, dan infakkanlah (harta) yang baik untuk diri kalian. 

Barangsiapa yang dijaga dari (sifat) kikir (yang sangat), maka mereka 

itulah orang-orang yang beruntung.” 

 

Maknanya adalah; maka bertaqwalah kalian kepada Allah q sesuai 

kemampuan kalian, dengarlah, taatlah kepada Allah q serta Rasul-Nya, dan 

infakkanlah harta yang baik niscaya pahalanya untuk diri kalian sendiri.
440

 

Barangsiapa yang dijaga dari sifat kikir yang sangat dengan melaksanakan 

kewajiban yang telah Allah q tetapkan pada hartanya, maka mereka itulah 

orang-orang yang beruntung.
441
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440
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َ َ�ْ	nًא 5ً�َ�َא 
ُכ�ْ eَא-S  ِ)ْن ُ ْ>ِ	�nُא א��َ 	ْ>ِlْ-َُכْ� َو
َ Jُ>ْHِ  

ُ Lَُכ�ْ   ∪∠⊆∩ �ٌ ٌر �Iِ�َْ َوא��

”Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah (q) (dengan) pinjaman 

yang baik, niscaya Allah (q) akan melipat gandakannya (untuk) kalian 

serta akan mengampuni kalian. Dan Allah (q) Maha Mensyukuri 

lagi Maha Penyantun.” 

 

Maknanya adalah; jika kalian menginfakkan harta kalian di jalan 

Allah q dengan ikhlas dan dari harta yang halal, niscaya Allah q akan 

melipat gandakan pahalanya sepuluh kali lipat, tujuh ratus kali lipat, hingga 

kelipatan yang lebih banyak dari itu untuk kalian serta akan mengampuni 

dosa-dosa kalian.
442

 Dan Allah q Maha Mensyukuri dengan memberikan 

balasan terhadap amal shalih,
443

 infak yang sedikit dibalas dengan pahala 

yang banyak, lagi Maha Penyantun sehingga tidak menyegerakan hukuman 

terhadap manusia yang durhaka kepada-Nya.
444

 

 

 

 ْ-UِAَ
َ#אَدِة אْ �!
 ∪∇⊆∩ �ُ Uُ אْ
َ,ِכ�ْ Hَאِ
ُ� אْ
jِ�ْlَ َوא

”Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. 

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

 

Maknanya adalah; mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Yang 

Maha Perkasa yang tidak terkalahkan lagi Maha Bijaksana yang meletakkan 

sesuatu pada tempatnya,
445

 baik dalam dalam perkataan dan perbuatan-

Nya.
446

 

 

 

 

***** 
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×þ Üa@òŠí� 

 

 

SURAT ATH-THALAQ 
[Talak] 

Surat Ke-65 : 12 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Insan) 

 

 

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

   

 َ-7  �َ ِ5ّ
ُ>�ْ S-َ;7َ#א א
S�Eِ�5 ِ)َذא �INَْ>ُ�ُ� א ِIّPَ�َ َة َء ��Aِ
ِ ِ#�� َو;َْ�ُ.�א אْ ��Aِ
ِ ��1ُ
 ْ�$ُ	ِkُْ  :َ �َْر��ُכ َ ̀� ��1ُ 4ِْ� �ُُ��ْ َوא �ُ>�א א�� (ِ �َ$ْ	ُkْ-َ :ََْن -�  ِ ِ#�� َو; ْ� ِhْ �َ

 S4 Dٍ!َ�ِو� ِ�َ<א Dٍ5َ ِ�ّEَ َْכ ُ�ُ�وIْ ِ �- �ْ4ََو ِ ِ َ�َ>ْ� ��Aَ�َ :َ Jُ�َ>ْ6َ �َIَrَ ُ�ُ�وْ ُد א�� َد א��

َ ُ-ْ,ِ�ُث Aْ�ََ� َذِ
َכ ;4ًَْ	א َ ْ�ِرْي  
�FAَ א��َ ∩⊇∪  ��#ُIَ$ََ; �َlْIَ�َ َذאOِ�َ

א َذَوْي Hَْ�ٍل ٍف َو;Lَِْ#ُ�وْ Aْ�َ�ِ ��1ُُ	وْ َ�אِرُ��ْ ٍف ;َْو Aْ�َ�ِ ��1ُُ	وْ 4َْh�َِ�ُכ�ْ 
ِ َذِ
ُכْ� ُ-�ْ 5ُْכْ� َو;َِ��ْ 4ِّ  َ#אَدَة ِ�� �!
ِ َوאْ
َ�ْ�ِم ُ��א א Jِ�ِ �ُHَ 4َْ� َכאَن ُ-4ِQُْ� ِ�א��

Kِِ	 َو4َْ� -�  ْ̀ 
� א FْAَ�ْ-َ َ َوَ-ْ	ُزkْ4َ Jُ ∩⊄∪  :َ {ُ�ْ�َ �ْ4ِ Jُ�َْ	ً$א��ِ~ א��

ُ َ-ْ,jُ�ِ�َ َو4َْ� -�  َ َ�אِ
ُ� ;4َِْ	ِه َ�ْ� َ$FَAَ א�� ِ َ�ُ#َ� JُEُ�ْ�َ ِ)ن� א�� َ�َ�כ�IَHَ Fْ' א��


ُכLَ ِFّْ�ٍء َ�ْ�ًرאِ ∩⊂∪  �9
8ُِכْ� ِ)ِن Yِ-َ �َ6ِ �ْ4ِ zِ7ْ�َ� 4َِ� אْ
َ�ِ,�ْ  8ِْ� َوא

Lَْ; DُBَُ#ٍ	 و�  َ̂ Bَ ��#ُ ُ ��Aِ�َ �ْ�ُEْ َ�9 אْر

ْ� َ-ِ,eَْ� َو;ُوَ:ُت אْ[َْ�َ�אِل  ْ� 8ِ אَ
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� Iَ�ْ�َ �َAْeَُ#�� َوIُ$ََ; �- �ْ4َُ#�� ;َْن -�  FْAَ�ْ-َ َ  ∪⊇∩ Jُ 4ِْ� ;4َِْ	ِه -ُْ�ً	א��ِ~ א��


ْ�ُכْ� َو4َْ� -� َ(ِ Jُ
َUَ6َْ; ِ 
َ َذِ
َכ ;4َُْ	 א�� �ْ2ِAُْ-َو Jِ ِאYَ ِ�ّ�َ Jُ5ْHَ 	ْ َ ُ-َכّ<ِ Jُ ��ِ~ א��

وْ $ْ7ِ�ُכْ� َوَ:  eَُ ْ� وS ��1ُ 4ِْ� َ�ْ�ُ} َ�َכ5ُْ�ْ� 4ِّ ;َْ�ِכ�5ُْ  ∪∋∩ ;َْ$ً	א S��1ُ ر

 ْ�<ُ ِ�ّeَ�ُ
ِ ْ�<ُ>ِ6َْh�َ Fٍ�ْ�َ َوِ)ْن ُכ�� ;ُوَ:ِت ��#ِ�ْIَHَ א �َAْeَ-َ '���َ ��#ِ�ْIَHَ א

ُכْ� 7�َُ �ْ َ �َAْnَْن ;َْرOِ�َ ��#ُIَ�ْ�َ ْ�$ُُ; ��1ُ ��1ُوْ  َر	وْ َوْ;َ ِ�ُ	ُAْ�َ�ِ �ٍْف א 5َ�ْ�َُכ


Kُْ; Jَُ	ىَ �ُnِ	ْ�ُ�َ�َ �ْ ُ	ْ�َאAَ َ 5ْ�ُِ<ْ~ ُذوْ  ∪∌∩ َوِ)ْن
ِ  ِّ4 DٍAَ�َ �ْ4ََو Jِ�ِAَ�َ �ْ

 ��4ِ ~ْ>ِ5ْ�ُIْ�َ Jُ�ُِرْز Jِ�ْIَHَ 6َْ<ً�א ِ):� 4َ  7ُ�ِ�َر ُ � א��ُِIَّכ-ُ :َ ُ Wَ א1َא  W7َ אُه א��

ُ ٍ�ْHُ �َAْ�َ	 ْ�َ�َ S-�FُAَ א ْ� َ�ْ	َ-Hَ Tْ�َHَ Dٍْ� ;4َِْ	 َرّ�َِ#א َوَכhَّ-ِْ� 4ِّ  ∪∠∩ ْ�ً	א��

 ْ-�ِLَ 5َא1َא ِ�َ�אً�אEْ�َא,َ�َ JِIِ�ًُ�א و� َوُر S6 0َאً�אHَ 5َ�ْא1َא �0Hَא	ْכً ∩∇∪  Tْ�َ0َ�َא

ُ  ∪∩ َوَ�אَل ;4َِْ	1َא َوَכאَن HَאDُEَ�ِ ;4َِْ	1َא Kُْ�ً	א ً�א َ
ُ#ْ� 0َHَאً�א ��Hََ;  ْ-�ِLَ א��

 َ- َ 
ْ�ُכْ� ِذْכً	אَ� �5ُ4َWْ ;ُوِ
� אْ[َْ
Eَאِب א
�0ِ-ْ  7َ�א �ُ>�א א��َ(ِ ُ  ∪⊂⊆∩ א َ�ْ� ;Uَ6ََْل א��

5َאٍت ِ
ّ  �Iُ�ْْ ً: -� َرُ��ْ  ِ�ّEَ4ُ ِ א َو�Iُ�ِHَא َ� kْ�ُ ْ�5ُ4َWِ	َج א
�IَHَ ْ-0ِْ�ُכْ� Wَ-אِت א��
אِ
َ,אِت �4َِ  �.
ِ َوَ-gَ Fْ�َAْאِ
ً,א ِر َوS- �ْ4َ א
IُS2َ�אِت ِ)َ
' א
�S5ْ  א 4ِQْْ� ِ�א��

 S- ْي	ِ��5$َאٍت َ ْ JُIْKِ�ْ  ْ-�ِ
;ََ�ً�א َ�ْ� ;َْ�َ�َ�  #7َ َ� ِ��ْ 4ِْ� َ ْ,ِ�َ#א אْ[#َ6َْאُر Kَאِ


Jُ ِرْزً�אَ ُ ُ א
�0ِْي Eْ�َ ~َIَKََ� َ�َ�אَوאٍت و� אَ  ∪⊆⊆∩ א�� ْ[َْرِض IَXْ4ُِ#�� 4َِ� א��
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 ْ��ُIَAْ�َ
ُل אْ[ُ4َْ	 ��#ُ5َ�ْ�َ ِ �U5َ�َ-َW  �ْ�َ َ َ IَHَ' ُכLَ ِFّْ�ٍء َ�ِ�ْ-ٌ	 َو;َن� א�� ;َن� א��

  ∪⊅⊆∩ ;ََ�אَط ِ�ُכLَ ِFّْ�ٍء IْHًِ�א

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Wahai Nabi, apabila kalian mentalak isteri-isteri kalian maka 

hendaklah kalian talak mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

‘iddah mereka (dengan wajar), hitunglah (waktu) ‘iddah tersebut, dan 

bertaqwalah kalian kepada Allah (q), Rabb kalian. Janganlah kalian 

mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) keluar, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. 

Itulah hukum-hukum Allah (q). Barangsiapa yang melanggar hukum-

hukum Allah (q), maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya 

sendiri. Engkau tidak mengetahui mungkin sesudah itu Allah (q) 

mengadakan ketentuan baru. (2) Apabila mereka telah mendekati akhir 

’iddah mereka, maka ruju’lah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka 

dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 

antara kalian serta hendaklah kalian menegakkan kesaksian tersebut 

karena Allah (q). Demikianlah pengajaran tersebut diberikan kepada 

orang yang beriman kepada Allah (q) dan Hari Akhir. Barangsiapa 

bertaqwa kepada Allah (q), niscaya Dia akan membukakan jalan keluar 

baginya. (3) Dan Dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak ia 

sangka-sangka. Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah (q), niscaya 

Allah (q) akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah (q) (akan) 

mewujudkan urusan-Nya. Sesungguhnya Allah (q) telah menetapkan 

ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (4) Wanita-wanita yang tidak haidh lagi 

(menopause) di antara isteri-isteri kalian jika kalian ragu-ragu, maka masa 

‘iddah mereka adalah tiga bulan, begitu (pula) wanita yang belum haidh. 

Dan wanita-wanita yang hamil, masa ‘iddah mereka ialah sampai mereka 

melahirkan kandungannya. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah (q), 

niscaya Allah (q) akan menjadikan urusannya (menjadi) mudah. (5) Itulah 

perintah Allah (q) yang diturunkan-Nya kepada kalian. Barangsiapa yang 

bertaqwa kepada Allah (q), niscaya Dia akan menghapus kesalahan-

kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. (6) 
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Tempatkanlah mereka di mana kalian bertempat tinggal menurut 

kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka melahirkan, kemudian 

jika mereka menyusukan (anak-anak) kalian, maka berikanlah kepada 

mereka upahnya. Musyawarahkanlah di antara kalian (segala sesuatu) 

dengan baik dan jika kalian menemui kesulitan, maka (wanita) lain boleh 

menyusukan (anak tersebut). (7) Hendaklah orang yang mampu memberi 

nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah (q) kepadanya. 

Allah (q) tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 

diberikan Allah (q) kepadanya. Allah (q) akan memberikan kelapangan 

sesudah kesempitan. (8) Berapa banyak (penduduk) negeri yang 

mendurhakai perintah Rabb mereka dan para Rasul-Nya, maka Kami hisab 

penduduk negeri tersebut dengan hisab yang keras, dan Kami siksa mereka 

dengan siksaan yang mengerikan. (9) Maka mereka merasakan akibat yang 

buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka adalah kerugian 

yang besar. (10) Allah (q) menyediakan bagi mereka siksaan yang keras, 

maka bertaqwalah kepada Allah (q) wahai orang-orang yang mempunyai 

akal, (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah (q) telah 

menurunkan peringatan kepada kalian. (11) (Dan mengutus) seorang Rasul 

yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah (q) yang menerangkan 

(bermacam-macam hukum) agar Dia mengeluarkan orang-orang yang 

beriman dan beramal shalih dari kegelapan menuju cahaya. Barangsiapa 

beriman kepada Allah (q) dan mengerjakan amal shalih, niscaya Allah (q) 

akan memasukkannya ke dalam Surga-surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya 

Allah (q) memberikan rizki yang baik kepadanya. (12) Allah (q) yang 

telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi yang (juga) seperti itu. (Allah 

q) menurunkan perkara di antaranya, agar kalian mengetahui bahwasanya 

Allah (q) Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah 

(q) benar-benar meliputi segala sesuatu.”
447

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
447

 QS. Ath-Thalaq : 1 - 12. 
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TAFSIR SURAT ATH-THALAQ 
 

 

 َ-7  �َ ِ5ّ
ْ>ُ�ُ� א �INَ َذא(ِ S�Eِ�5
ُ>�ْ S-َ;7َ#א א ِIّPَ�َ َة َء ��Aِ
ِ ِ#�� َو;َْ�ُ.�א אْ ��Aِ
ِ ��1ُ
 ْ�$ُ	ِkْ ُ :َ �َْر��ُכ َ ̀� ��1ُ 4ِْ� �ُُ��ْ َوא �ُ>�א א�� (ِ �َ$ْ	ُkْ-َ :ََْن -�  ِ ِ#�� َو; ْ� ِhْ �َ

 S4 Dٍ!َ�ِو� ِ�َ<א Dٍ5َ ِ�ّEَ َْכ ُ�ُ�وIْ ِ �- �ْ4ََو ِ ِ َ�َ>ْ� ��Aَ�َ ُJ�َ>ْ6َ �َIَrَ ُ�ُ�وْ ُد א��   َد א��

َ ُ-ْ,ِ�ُث Aْ�ََ� َذِ
َכ ;4ًَْ	א َ: َ ْ�ِرْي  
�FAَ א��َ ∩⊇∪  

”Wahai Nabi, apabila kalian mentalak isteri-isteri kalian maka hendaklah 

kalian talak mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah mereka 

(dengan wajar), hitunglah (waktu) ‘iddah tersebut, dan bertaqwalah kalian 

kepada Allah (q), Rabb kalian. Janganlah kalian mengeluarkan mereka 

dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar, kecuali 

mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah 

(q). Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah (q), maka 

sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. 

Engkau tidak mengetahui mungkin sesudah itu Allah (q) 

mengadakan ketentuan baru.” 

 

Maknanya adalah; wahai Nabi, apabila engkau dan orang-orang yang 

beriman hendak mentalak isteri-isteri kalian maka hendaklah kalian talak 

mereka pada waktu mereka dapat menghadapi ‘iddah mereka dengan 

wajar,
448

 yaitu di masa suci yang belum digauli atau saat hamil dengan 

kehamilan yang jelas, hitunglah waktu ‘iddah tersebut agar kalian 

mengetahui waktu ruju’ jika kalian ingin meruju’ mereka, nafkah mereka, 

serta tempat tinggal bagi mereka, dan bertaqwalah kalian kepada Allah q, 

Rabb kalian.
449

 Janganlah kalian mengeluarkan para isteri yang telah ditalak 

dari rumah-rumah yang mereka tinggal di dalamnya hingga masa ’iddah 

mereka selesai dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang jelas, seperti; melakukan zina atau 

mencela para penghuni rumah yang tinggal bersamanya dengan kata-kata 

yang keji. Itulah hukum-hukum Allah q. Barangsiapa yang melanggar 

hukum-hukum Allah q, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap 

dirinya sendiri. Engkau tidak mengetahui mungkin sesudah talak tersebut 

                                                 
448

 ’Iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari menikah setelah wafatnya 

suami atau perpisahan dengan suami. 
449

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 



  

154

Allah q mengadakan ketentuan baru, sehingga engkau kembali meruju’ 

isterimu tersebut
450

 jika talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak satu atau 

talak dua.
451

 

 

Khitab ayat ini ditujukan kepada Rasulullah a dengan bentuk jama’ 

(thallaqtum), untuk memuliakan Rasulullah a dan untuk menunjukkan 

bahwa ayat ini ditujukan kepada Rasulullah a dan umatnya.
452

 Talak 

merupakan perbuatan yang membanggakan bagi iblis dan setan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ’Abdillah p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 


َ J  َ4 ْ5 ِUُ 5ْ 4ِ  �ْ א1ُ 6َ دْ hَ �َ  אهُ א-َ 	َ َ�  ُ} B ��  َ- ْE َAُ  אءِ �َ ' א
ْ  Lَ ُJ  َH َI	I ْ� cَ  َ- eَ ُ�  َH ِْ �ْ )ِ  ن� )ِ  ًD 
 َ; ْH َ2 ُ� ُ# ْ�  ِ� ْ� َ5 ًD  َ- ِ� �ْ ُلُ �ْ >ُ �َ �َ  �ْ 1ُ �ُ �َ ;َ  ء  َ� َA ْI Tُ  َ4َ  لُ �ْ >ُ �َ א �َ 0َ כَ א وَ 0َ כ gَ 5َ א ْA Tَ 

 Lَ ْ� ًY َ� אَل א  ُB ��  َ- ِ� �ْ َُ א  َ 4َ  لُ �ْ >ُ �َ �َ  �ْ 1ُ �ُ �َ ;َ  ء	כْ  ُ� ُJ  َ� �� َ� ' �	 ْ� Tُ  َ� ْ� َ5 ُJ  َو َ� ْ� َ� 
 .A َ�  َ; ْ6 Tَْ 6ِ  لُ �ْ >ُ -َ وَ  J  ِ4 ْ5 ُJِ �ْ 6ِ �ْ �ُ �َ  אَل �َ  Jِ  ِ ;َ 	َ א4ْ 

 

”Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia 

mengutus pasukannya. Yang paling dekat kedudukan kepadanya adalah 

yang paling besar fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka 

datang dan berkata, ”Aku telah melakukan ini dan itu. Lalu iblis berkata, 

”Kamu belum melakukan apa-apa.” Kemudian salah seorang dari mereka 

datang dan berkata, ”Aku tidak meninggalkan (manusia), sehingga aku bisa 

memisahkannya dengan isterinya.” Kemudian iblis mendekatinya dan 

berkata. ”Kamu memang hebat.”
453

 

 

Talak ditinjau berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu; talak 

sunni dan talak bid’i. Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 


َ )ِ  هُ �ْ �ُ َ� �َ وَ  ِق َ̂ א
�P  אمَ כَ �ْ ;َ  אءُ #َ >َ <ُ א
ْ  K َ0َ א ;َ 5َ #ُ 1َ  �ْ 4ِ وَ  َN ' َ̂ �5 �ُ  ِق ٍD 
 وْ אَ  ،אعٍ �َ $ِ  	ِ �ْ ?َ  �ْ 4ِ  ةً 	َ א1ِ א P �I َ< َ# َNَ -َ  نْ ;َ  Dِ �5 א
�S  ُق َ̂ H ٍD،  َ� َPَ �ْ �ِ  ِق َ̂ Nَ وَ 

                                                 
450

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
451

 Tafsirul Jalalain, 558. 
452

 Husnul Uswah, Muhammad Shiddiq Hasan Khan. 
453

 HR. Muslim Juz 4 : 2813. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 7 : 3261. 
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 ،zِ �ْ ,َ א
ْ  אلِ �َ  ْ� א �ِ #َ >َ P �Iَ -َ  نْ ;َ  �َ E ْ� َH ُD  ُ1ِ א
ْ وَ  ،א#َ Iَ �ْ �َ  אنَ Eَ �َ אْ�  �ِ  �َ ً̂ א4ِ �َ 
 .َ:  مْ ;َ  I Tَْ �َ �َ ;َ  ْي رِ �ْ  -َ َ: وَ  Jِ �ْ א �ِ #َ Aُ א  َ� ْ�  َ$ ِ4	N ُ# ٍَ  ْ� �ِ  وْ ;َ 

 

“Dari ayat ini, para fuqaha’ mengambil hukum talak. Dan mereka membagi 

talak (menjadi dua); talak yang sunnah dan talak yang bid’ah. Talak sunnah 

adalah (suami) mentalak isterinya (ketika) suci dan belum dijima’i, atau 

(ketika) hamil yang jelas kehamilannya. Adapun talak bid’ah adalah (suami) 

mentalak isterinya ketika isterinya sedang haidh atau ketika suci tetapi 

sudah dijima’i dan ia tidak mengetahui apakah isterinya telah hamil atau 

tidak.”
454

 

 

Talak bid’i adalah talak yang menyelisihi syari’at. Talak semacam ini 

hukumnya haram, pelakunya berdosa, meskipun demikian talaknya tetap 

jatuh.
455

 Diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Umar p, bahwa ia mentalak 

isterinya dalam keadaan haidh. Lalu ’Umar y mengadukannya kepada Nabi 

a, maka Nabi a bersabda; 

 

�� ِ)ْن َ#ُPْ َ '���َ  ُB	 Pْ َ ��ُB zَ�ْ,ِ َ ��ُBُ#	َ  אِ
ُ�ْ�ِ�ْכ#َ  Bُ��  4ُْ	ُه Iْ�َُ�َ	אِ$Aَْ#א
 ٍ�Aْ�َ אَء ;4ََْ�َכLَ  َْوِ)ن  Lَ �c�َ-َ َْن; �َAْ�َ ~َ�INَ אَء  �ْ�ِ�
ُة א ��Aِ
ُ ;َ4ََ	  Iْ�ِ�ََכ אْ א��

 �IPَ ُ َ�אءُ ;َْن ِ5ّ

َ#א אَ ~َ 

 

”Perintahkan agar ia meruju’nya, kemudian menahannya hingga suci, lalu 

haidh, kemudian suci lagi. Setelah itu jika ia menghendaki, ia boleh 

menahannya (tetap menjadi isterinya) atau mentalaknya sebelum jima’ 

dengannya. Itulah (masa) ‘iddahnya yang diperintahkan Allah untuk 

mentalak isteri.”
456

 

 

Wanita yang telah dijima’i oleh suaminya, lalu dijatuhi talak dan ia 

masih mengalami haidh, maka ‘iddahnya adalah dengan tiga kali haidh. 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

DَBَ ُ�ُ	وْ  َ̂ Bَ ��#ِ�ِ>ُ6َْh�ِ �َ.ْ��	َ�َ-َ אُت<َ�IPَ�ُ
 ءٍ َوאْ

                                                 
454

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/378. 
455

 Al-Mughni, 7/366. 
456

 Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4954 dan Muslim Juz 2 : 1471. 
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“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru’ (haidh).”
457

 

 

Di antara hikmah disyari’atkannya ’iddah bagi wanita adalah: (1) 

untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta di dalam hati suami yang 

telah mentalak isterinya sehingga diharapkan dengan demikian ia akan 

meruju’ kembali isterinya, dan (2) agar diketahui kosongnya rahim isteri 

yang telah ditalak dari benih suami yang telah mentalaknya.
458

 

 

ٍف Aْ�َ�ِ ��1ُُ	وْ ٍف ;َْو َ�אِرُ��ْ Aْ�َ�ِ ��1ُُ	وْ Oِ�ََذא 4َْh�َ ��#ُIَ$ََ; �َlْIَ�َِ�ُכ�ْ 
ِ َذِ
ُכْ� ُ-�ْ 5ُْכْ� َو;َِ��ْ א َذَوْي Hَْ�ٍل 4ِّ َو;Lَِْ#ُ�وْ  َ#אَدَة ِ�� �!
  J�ِ �ُHَِ ُ��א א

 ِ� �ُ4ِQْ-ُ َو4َْ� -� 4َْ� َכאَن 	ِKِ ْ̀ ِ َوאْ
َ�ْ�ِم א 
� א�� FْAَ�ْ-َ َ  ∪⊅∩ kْ4َ Jَُ	ً$א��ِ~ א��

”Apabila mereka telah mendekati akhir ’iddah mereka, maka ruju’lah 

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik 

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian 

dan hendaklah kalian menegakkan kesaksian tersebut karena Allah (q). 

Demikianlah pengajaran tersebut diberikan kepada orang yang beriman 

kepada Allah (q) dan Hari Akhir. Barangsiapa bertaqwa kepada Allah 

(q), niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” 

 

Maknanya adalah; apabila mereka telah mendekati akhir ’iddah 

mereka, maka ruju’lah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan 

baik tanpa adanya celaan dan permusuhan terhadap mereka dan diajurkan 

untuk dipersaksikan
459

 dengan dua orang saksi laki-laki muslim yang 

mukallaf (baligh dan berakal) serta ‘adil (tidak tampak kefasikan darinya) di 

antara kalian dalam ruju’ dan perpisahan dengan isteri kalian untuk 

menghindari persengketaan di antara kedua belah pihak serta hendaklah 

kalian menegakkan kesaksian tersebut karena Allah q, tanpa adanya 

tambahan dan pengurangan.
460

 Demikianlah pengajaran tersebut diberikan 

kepada orang yang beriman kepada Allah q dan Hari Akhir. Barangsiapa 

bertaqwa kepada Allah q, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar 

baginya dari segala macam kesulitan di dunia dan akhirat.
461

 

                                                 
457

 QS. Al-Baqarah : 228. 
458

 Taisirul Karimir Rahman, 1032. 
459

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
460

 Taisirul Karimir Rahman, 1032. 
461

 Tafsirul Jalalain, 558. 
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ِ َ�ُ#َ� JEُ�ْ�َُ  َ�َ�כ�Fْ َوَ-ْ	ُزjُ�ِ�َ,ْ-َ :َ {ُ�ْ�َ �ْ4ِ Jُ�ْ َو4َْ� -�    IَHَ' א��


ُכLَ ِFّْ�ٍء َ�ْ�ًرאِ ُ َ َ�אِ
ُ� ;4َِْ	ِه َ�ْ� َ$FَAَ א��  ∪⊃∩ ِ)ن� א��

”Dan Dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. 

Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah (q), niscaya Allah (q) 

akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah (q) (akan) mewujudkan 

urusan-Nya. Sesungguhnya Allah (q) telah menetapkan ketentuan 

bagi tiap-tiap sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; dan Dia akan memberinya rizki dari arah yang 

tidak pernah ia menduganya. Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah 

q dalam urusan-urusannya, niscaya Allah q akan mencukupkannya.
462

 

Sesungguhnya Allah q akan mewujudkan urusan-Nya terhadap para 

makhluk-Nya sesuai apa yang dikehendaki-Nya.
463

 Sesungguhnya Allah q 

telah menetapkan ketentuan waktu bagi tiap-tiap sesuatu, yang tidak akan 

ditambah dan tidak akan dikurangi.
464

 

 

 

 �9
ُ ُ#�� 8ُِכْ� ِ)ِن אْرَ Yِ-َ �َ6ِ �ْ4ِ zِ7 ْEْ�َ� 4َِ� אْ
َ�ِ,�ْ  8ِْ� َوא ��Aِ�َ �ْ�ُ  
Lَْ; DُBَُ#ٍ	 و�  َ̂ Bَ �9

ْ� َ-ِ,eَْ� َو;ُوَ:ُت אْ[َْ�َ�אِل ;ََ$Iُُ#��  8ِْ� אَ  


� Iَ�ْ�َ �َAْeَُ#�� َو4َْ� -� ;َْن -�  FْAَ�ْ-َ َ   ∪⊇∩ Jُ 4ِْ� ;4َِْ	ِه -ُْ�ً	א��ِ~ א��

“Wanita-wanita yang tidak haidh lagi (menopause) di antara isteri-isteri 

kalian jika kalian ragu-ragu, maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan, 

begitu (pula) wanita yang belum haidh. Dan wanita-wanita yang hamil, 

masa ‘iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. 

Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah (q), niscaya Allah (q) 

akan menjadikan urusannya (menjadi) mudah.” 

 

 

 

 

                                                 
462

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
463

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/381. 
464

 Taisirul Karimir Rahman, 1033. 
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Maknanya adalah; wanita-wanita yang tidak haidh lagi karena usianya 

yang sudah tua (menopause) di antara isteri-isteri kalian jika kalian ragu-

ragu tentang masa ‘iddahnya, maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan, 

begitu pula wanita yang belum haidh. Dan wanita-wanita yang hamil, masa 

‘iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Barangsiapa 

yang bertaqwa kepada Allah q, niscaya Allah q akan mempermudah 

urusannya baik di dunia maupun di akhirat.
465

 

 

‘Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat 

bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 َ�-ْ0ِ�
;َْرLَْ; DَAَ�َُ#ٍ	  -َُ�َ���ْ�َن 5ْ4ُِכْ� َوَ-0َُرْوَن ;َْزَوאً$א َ-َ�َ	��ْ.َ� 6َْh�ُِ<ِ�ِ#��  َوא
 َHאَو	ً!ْ 

 

”Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya 

(ber’iddah selama) empat bulan sepuluh (hari).”
466

 

 

Adapun ‘iddah bagi wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan, 

baik itu wanita yang dicerai atau wanita yang ditinggal mati oleh 

suaminya.
467

 Diriwayatkan dari Abu Salamah y, ia berkata; 

 


َ )ِ  Fٌ $ُ رَ  אءَ $َ  ْ� ' ِ�  َH �E َ 1ُ  �ْ ُ� ;َ وَ  אٍس	َ -ْ 	ةَ   َ$ ِ
� �ِ  ْ� 5ِ �ُ �ْ ;َ  אَل >َ �َ  هُ �َ cٌ  ِH ْ5 א

َ  �َ �ْ Aِ �َ رْ hَ �ِ  א#َ $ِ وْ زَ  �َ Aْ �َ  ْت �َ 
َ وَ  ةٍ ;َ 	َ א4ْ  ْ� َI ًD  َ� َ< אَل  ْ� ُ�  َH �E אٍس  ِKW ِ	  َ]ْא َ$ َI ْ� ِ� 
 ُ� ْI Tُ  َ; َ6 אلِ �َ �ْ אْ[َ  ِت وَ: ;ُ وَ {א  َ; َ$ ُI ُ# ��  َ; ْن  َ- eَ ْA َ�  َ� ْ� َI ُ# ��  { َ� אَل  َ; �ُ ْ� 
א Eً -ْ 	ِ כُ  Jُ 4َ َ̂ ?ُ  אٍس Fَ  ْ� ُ�  َH �E َ� رْ I َ� َD  َ� َhَ א َ� �َ � ;َ K �ْ  َ- ْA ِ5ِ ;َ  �ِ �ْ  �َ א 4َ 6َ ;َ  ةَ 	َ -ْ 	َ 1ُ 
 ِ( َ
' E َIْ �َ  َ� 1ِ وَ  I ِ� �� ِDَ ْ� אْ[َ  E ْ� َA َDَ �ُ  جِ وْ زَ  Tْ  َ� َ� Fَ א
َ >َ א �َ #َ 
ُ I َ� َD  َ- �ْ َhَ َ�  مِّ ' ;ُ 
 َ� َ� nَ َA Tْ  َ� ْA َ�  َ4 ْ� ِ  ِJ  ِ� َh ْر َ� ِA ْ� َ�  َ
 ْ� َI ًD  َ� ُk ِP َE Tْ  َ� َh ْ6 ِא��ِ  لُ �ْ �ُ א رَ #َ ,ُ כ  gَ �I '

 ُ  .א#َ F  ِ� ْ� َ� ْ�  َK َP َEِ א�ِ 5َ א
��  �ْ ُ� ;َ  אنَ כَ وَ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  א��
                                                 

465
 Tafsirul Baghawi, 4/418. 

466
 QS. Al-Baqarah : 234. 

467
 Husnul Uswah, Muhammad Shiddiq Hasan Khan. 
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“Seorang laki-laki datang menemui Ibnu ‘Abbas p, sedangkan Abu 

Hurairah y (ketika itu sedang) duduk di sisinya. Maka laki-laki tersebut 

bertanya, “Berikanlah fatwa kepadaku tentang (‘iddah) seorang wanita yang 

melahirkan setelah empat puluh (hari ditinggal mati) oleh suaminya?” Ibnu 

‘Abbas p berkata, “(‘Iddah wanita tersebut adalah) akhir (‘iddah 

terpanjang) dari dua waktu itu.” Aku mengatakan, “(Menurut)ku, “Wanita-

wanita yang hamil, masa ‘iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan 

kandungannya.” Abu Hurairah y berkata, “Aku sependapat dengan 

keponakanku, yaitu Abu Salamah y.” Kemudian Ibnu ‘Abbas p mengutus 

pelayannya (yang bernama) Kuraib kepada Ummu Salamah i untuk 

menanyakan (masalah tersebut kepada)nya. Ummu Salamah i menjawab, 

“Suami Subai’ah Al-Aslamiyah terbunuh ketika ia sedang hamil, ia 

melahirkan setelah empat puluh (hari) kematian suaminya (tersebut). 

Kemudian ia dilamar lalu Rasulullah a menikahkannya. Dan Abu Sanabil 

adalah termasuk orang yang (ikut) melamarnya.”
468

 

 

 

 ِ

ْ�ُכْ� َو4َْ� -� َذَ(ِ Jُ
َUَ6َْ; ِ َ ُ- َכ ;4َُْ	 א�� Yَאِ Jِ ��ِ~ א�� ِ�ّ�َ Jُ5ْHَ 	ْ   َכّ<ِ


Jُ ;َْ$ً	אَ �ْ2ِAُْ-َو ∩∈∪ 

”Itulah perintah Allah (q) yang diturunkan-Nya kepada kalian. 

Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah (q), 

niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya 

dan akan melipat gandakan pahala baginya.” 

 

Maknanya adalah; hukum tentang talak dan ‘iddah yang disebutkan di 

atas adalah perintah Allah q yang diturunkan-Nya kepada kalian. 

Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah q dengan menjalankan perintah-

perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, niscaya Dia akan 

menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala 

baginya, dengan memasukkannya ke dalam Surga.
469

 

 

 

 

                                                 
468

 HR. Bukhari Juz 4 : 4626, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1485. 
469

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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وْ eَ7 ْ$ِ�ُכْ� َوَ: ُ  ْ� وS ��1ُ 4ِْ� َ�ْ�ُ} َ�َכ5ُْ�ْ� 4ِّ ;َْ�ِכ�5ُْ  Sر ْ�<ُ ِ�ّeَ�ُ
א ��1ُ ِ
 ْ�<ُ>ِ6َْh�َ Fٍ�ْ�َ َوِ)ْن ُכ�� ;ُوَ:ِت ��#ِ�ْIَHَ ِ#�ْIَHَ א ��#ُIَ�ْ�َ �َAْeَ-َ '���َ ��  


ُכْ� 7�َ ُ�ْ َ �َAْnَْن ;َْرOِ�َ ْ�$ُُ; ��1ُ ْو	وْ َر��1ُ َوْ;َ ِ�ُ	ُAْ�َ�ِ �ٍْف א 5َ�ْ�َُכ  

 ْKُ; Jُ
َ �ُnِ	ْ�ُ�َ�َ �ْ ُ	ْ�َאAَ َ ىَوِ)ْن	َ ∩∉∪ 

”Tempatkanlah mereka di mana kalian bertempat tinggal menurut 

kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka melahirkan, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kalian, maka berikanlah 

kepada mereka upahnya. Musyawarahkanlah di antara kalian 

(segala sesuatu) dengan baik dan jika kalian menemui kesulitan, 

maka (wanita) lain boleh menyusukan (anak tersebut).” 

 

Maknanya adalah; tempatkanlah para isteri yang telah kalian talak 

raj’i
470

 selama dalam masa ‘iddah di mana kalian bertempat tinggal menurut 

kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan hati mereka. Jika isteri-isteri yang telah ditalak bain kubra 

sedang hamil,
471

 maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka 

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kalian, maka 

berikanlah kepada mereka upah penyusuannya. Musyawarahkanlah di antara 

kalian segala sesuatu dengan baik dan jika kalian menemui kesulitan, maka 

wanita lain boleh menyusukan anak tersebut.
472

 

 

Isteri yang telah ditalak raj’i oleh suaminya menjalani masa ‘iddahnya 

di rumah suaminya. Para ulama’ telah bersepakat bahwa isteri yang ditalak 

raj’i tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.
473

 Diriwayatkan 

dari Fathimah binti Qa’is i ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

                                                 
470

 Talak raj’i adalah talak yang dengannya suami masih berhak untuk meruju’ isterinya 

pada masa ’iddah, tanpa mengulangi akad nikah yang baru. 
471

 Talak bain kubra adalah talak yang suami tidak berhak ruju’ kepada isterinya yang telah 

ditalak tersebut, kecuali setelah isterinya menikah lagi dengan laki-laki lain dengan 

pernikahan syar’i (bukan nikah tahlil), dan keduanya telah terjadi jima’, lalu suaminya yang 

kedua tersebut mentalaknya atau suaminya meninggal dunia. Setelah isteri tersebut 

menyelesaikan masa ’iddahnya, maka mantan suaminya yang pertama boleh menikahi isteri 

tersebut. 
472

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
473

 Syarh Shahih Muslim, 10/335. 
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 ِ( �6 َ� �5

ِ 5َ כْ א
�S وَ  Dُ >َ <َ א א ' ْI َ� ْ	 َ; ِאنَ א כَ ذَ )ِ  ة  ِ
 َU ْو ِ$ َ# َH א َI ْ� َ# �	
 .A ُDَ $ْ א א

 

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah untuk isteri, jika suami 

(masih memiliki hak) ruju’ kepadanya.”
474

 

 

Sedangkan isteri yang telah ditalak bain kubra (talak tiga) oleh 

suaminya, maka ia menghabiskan masa ’iddah di rumah keluarganya, 

karena ia tidak halal bagi suaminya. Tidak ada hak nafkah dan tempat 

tinggal untuknya, kecuali jika ia dalam keadaan hamil. Berkata Syaikh 

’Abdullah bin ’Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 5; 

 

 �ْ א 
َ א، H �� ِ  َ# َ4ِ  ْ� ' �ِ 5َ כْ  �ُ َ: وَ  Dٌ >َ <َ א 6َ #َ 
َ  cَ �ْ א، 
َ א � �َ  א�ً َ̂ P �I َ< َD  َNَ �ُ א
ْ  ن� ;َ 
 .ً̂ א4ِ �َ  �ْ כُ  َ 

 

“Wanita yang ditalak tiga tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal 

ketika dalam masa ‘iddah, selama ia tidak (dalam keadaan) hamil.”
475

 

 

 


5ْ�ُِ<ْ~ ُذوْ ِ  ِّ4 DٍAَ�َ ��4ِ ~ْ>ِ5ْ�ُIْ�َ Jُ�ُِرْز Jِ�ْIَHَ َو4َْ� ُ�ِ�َر Jِ�ِAَ�َ �ْ7  ُ   Wَ אُه א��

ُ 6َْ<ً�א � א��ُِIّ7ِ):� 4َ  َ: ُ-َכ  S- 	ٍ�ْHُ �َAْ�َ ُ  ∪∠∩ ْ�ً	אWَ א1َא َ�َ�ْ�FُAَ א��

”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 

Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah 

dari harta yang diberikan Allah (q) kepadanya. Allah (q) 

tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan 

apa yang diberikan Allah (q) kepadanya. Allah (q) 

akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” 

 

Maknanya adalah; hendaklah suami yang mampu memberi nafkah 

kepada isteri yang telah ditalaknya menurut kemampuannya. Dan suami 

yang miskin yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari 

harta yang diberikan Allah q kepadanya. Allah q tidak membebani 

seseorang untuk memberikan nafkah melainkan sesuai dengan apa yang 

                                                 
474

 HR. Nasa’i Juz 6 : 3403. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 2334. 
475

 Taisirul ‘Allam, 663. 
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diberikan Allah q kepadanya.
476

 Allah q akan memberikan kelapangan dan 

kecukupan sesudah kesempitan dan kekurangan.
477

 

 

 

 ِّ4 �ِْ-َّhَوَכ ْ-�ِLَ 5َא1َא ِ�َ�אً�אEْ�َא,َ�َ JِIِ�َُرّ�َِ#א َوُر 	4َِْ; �ْHَ Tْ�َHَ Dٍ-َ	ْ�َ �ْ ً�א

5َ�ْא1َא 0َHَאً�א S6 و�  �0Hَא	ْכً ∩∇∪  

”Berapa banyak (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Rabb 

mereka dan para Rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri tersebut 

dengan hisab yang keras, dan Kami siksa mereka dengan 

siksaan yang mengerikan.” 

 

Maknanya adalah; berapa banyak penduduk negeri yang melampaui 

batas serta enggan untuk mengikuti perintah Allah q dan para Rasul-

Nya,
478

 maka Kami hisab amalan penduduk negeri tersebut di dunia dengan 

hisab yang berat,
479

 dan Kami siksa mereka di akhirat dengan siksaan 

Neraka yang mengerikan.
480

 

 

 

 ∪DُEَ ∩ ;4َِْ	1َא Kُْ�ً	א0َ�َאTْ�َ َوَ�אَل ;4َِْ	1َא َوَכאَن Hَא�ِ 

”Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, 

dan akibat perbuatan mereka adalah kerugian yang besar.” 

 

Maknanya adalah; maka mereka merasakan akibat yang buruk dari 

perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka adalah kerugian yang besar baik 

di dunia maupun di akhirat.
481

 

 

 

 

 

                                                 
476

 Tafsirul Baghawi, 4/418. 
477

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
478

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/384. 
479

 Tafsirul Baghawi, 4/421. 
480

 Taisirul Jalalain, 559. 
481

 Tafsirul Baghawi, 4/422. 
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 ْ-�ِLَ 0َאً�אHَ �ْ#ُ
َ ُ َ -َ ;��Hََ א��   אَ� �5ُ4َWْ ;ُوِ
� אْ[َْ
Eَאِب א
�0ِ-ْ  7ً�א َ�א �ُ>�א א��


ْ�ُכْ� ِذْכً	אَ(ِ ُ   ∪⊂⊆∩ َ�ْ� ;Uَ6ََْل א��

”Allah (q) menyediakan bagi mereka siksaan yang keras, maka 

bertaqwalah kepada Allah (q) wahai orang-orang yang mempunyai akal, 

(yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah (q) 

telah menurunkan peringatan kepada kalian.” 

 

Maknanya adalah; Allah q menyediakan bagi mereka siksaan Neraka 

Jahannam yang keras di akhirat, maka bertaqwalah kepada Allah q wahai 

orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. 

Sesungguhnya Allah q telah menurunkan Al-Qur’an kepada kalian.
482

 

 

 

5َאٍت ِ
ّ  �Iُ�ْْ ً: -� َرُ��ْ  ِ�ّEَ4ُ ِ   אَ� kْ ْ�5ُ4َWِ	َج א
�IَHَ ُ� ْ-0ِْ�ُכْ� Wَ-אِت א��
 ْ�S5
אِ
َ,אِت 4َِ� א
IُS2َ�אِت ِ)َ
' א �.
ِ َوَ-Fْ�َAْ ِر َوS- �ْ4َ َو�Iُ�ِHَא א 4ِQْْ� ِ�א��

 S- א,ً
  ;ََ�ً�א #7َ َ� ِ��ْ 4ِْ� َ ْ,ِ�َ#א אْ[#َ6َْאُر Kَאِ
ِ�-ْ  JُIْKِ�ْ �5$َאٍت َ ْ�ِ	ْي gَאِ


Jُ ِرْزً�אَ ُ  ∪⊆⊆∩ َ�ْ� ;َْ�َ�َ� א��

”(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat 

Allah (q) yang menerangkan (bermacam-macam hukum) agar Dia 

mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih dari 

kegelapan menuju cahaya. Barangsiapa beriman kepada Allah (q) 

dan mengerjakan amal shalih, niscaya Allah (q) akan memasukkannya 

ke dalam Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah (q) 

memberikan rizki yang baik kepadanya.” 

 

Maknanya adalah; dan mengutus seorang Rasul Muhammad a yang 

membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah q yang menerangkan 

bermacam-macam hukum agar Dia mengeluarkan orang-orang yang 

beriman dan beramal shalih dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. 

Barangsiapa beriman kepada Allah q dan mengerjakan amal shalih, niscaya 

                                                 
482

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/75. 
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Allah q akan memasukkannya ke dalam Surga-surga yang mengalir di 

bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 

Sesungguhnya Allah q memberikan rizki yang baik di Surga kepada orang 

yang beriman.
483

 

 

 

ُ א
�0ِْي אَ    4َِ� אْ[َْرِض Eْ�َ ~َIَKَ ��#ُIَXْ4َِ� َ�َ�אَوאٍت و�  ��
 ْ��ُIَAْ�َ
ُل אْ[ُ4َْ	 ��#ُ5َ�ْ�َ ِ �U5َ�َ-َW  ْ-�ِ�َ ْ�ٍءLَ ِFُّכ 'IَHَ َ   	ٌ ;َن� א��

َ َ�ْ� ;ََ�אَط ِ�ُכLَ ِFّْ�ٍء IْHًِ�א  ∪⊅⊆∩ َو;َن� א��

”Allah (q) yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi yang (juga) 

seperti itu. (Allah q) menurunkan perkara di antaranya, agar kalian 

mengetahui bahwasanya Allah (q) Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan 

sesungguhnya ilmu Allah (q) benar-benar meliputi segala sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; Allah q yang telah menciptakan tujuh lapis langit 

dan bumi yang juga seperti itu pula jumlahnya,
484

 yaitu tujuh lapis.
485

 Allah 

q menurunkan perkara berupa syari’at seperti; perintah serta larangan, dan 

hukum-hukum duniawi
486

 seperti; kehidupan dan kematian yang berada di 

antara langit dan bumi tersebut, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah 

q Maha Kuasa atas segala sesuatu,
487

 dan sesungguhnya ilmu Allah q 

benar-benar meliputi segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu pun yang keluar 

dari ilmu dan kekuasaan Allah q.
488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
483

 Zubdatut Tafsir, 750. 
484

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 959. 
485

 Zubdatut Tafsir, 750. 
486

 Taisirul Karimir Rahman, 1034. 
487

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
488

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/77. 
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Pada setiap lapisan bumi dan langit terdapat ketentuan Allah q. 

Berkata Qatadah 5;
489

 

 

 �ْ 4ِ  	ٌ 4ْ ;َ وَ  J  َK ْI ~ٌ  ِ4 ْ�  َK ْI ِ< ِJِ א8ِ �َ َ�  �ْ 4ِ  אءٍ �َ َ� وَ  nِ ِJ رْ ;َ  �ْ 4ِ  ٍض رْ ;َ  Fِّ כُ  ْ� �ِ 
  .eَ�َאJ8ِِ  �ْ 4ِ  אءٌ eَ �َ وَ  هِ 	ِ 4ْ ;َ 

 

“Pada setiap bumi dari bumi-bumi (ciptaan)-Nya dan langit dan langit-langit 

(ciptaan)-Nya, (terdapat); makhluk dari makhluk (ciptaan)-Nya, perkara dari 

perkara (ciptaan)-Nya, dan ketetapan dari ketetapan-Nya.”
490

 

 

Tujuan dari penciptaan langit, bumi, dan apa saja yang ada di antara 

keduanya, serta dengan diturunkannya syari’at adalah agar manusia 

mengenal dan menyembah Allah q.
491

 

 

 

 

 

***** 
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 Beliau adalah seorang Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 117 H. 
490

 Tafsirul Baghawi, 4/422. 
491

 Taisirul Karimir Rahman, 1034. 
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âî‹znÜa@òŠí� 

 

 

SURAT AT-TAHRIM 
[Mengharamkan] 

Surat Ke-66 : 12 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Hujurat) 

 

 

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

   

ُم 4َ  7-َ  ِ	ّ,َ ُ �َ
ِ S�Eِ�5

َכ َ S-َ;7  �ْlِ�َEَْ#א אَ ُ ُ  ;�F�ََ א�� ْ4َ	nَאَت ;َْزَوאِ$َכ َوא��

ُ 4َْ�َ:ُכْ� َو1َُ�  ∪⊆∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� َ?ُ<�ْ  
ُכْ� َ ِ,Dَ�I ;َْ-َ�א6ُِכْ� َوא��َ ُ َ�ْ� َ�َ	َض א��

 ْ�IِAَ

' zِAْ�َ ;َْزَوאِ$Jِ َ�ِ�-ْ  ∪⊅∩ �ُ ُ� אْ
َ,ِכ�ْ אَْ(ِ S�Eِ�5
א َوِ)ْذ ;ََ�	� א ��Iَ�َ אXً

1ََhא  �E6َ א ��Iَ�َ zٍAْ�َ �ْHَ َض	َHَْ;َو JُeَAْ�َ َف �	Hَ Jِ�ْIَHَ ُ hَْت Jِ�ِ َو;rََْ#َ	ُه א�� �E6َ

 ْ�IِAَ
6َِhَ� אْ �E6َ ََכ 0َ1َא َ�אَلhEَ6َْ; �ْ4َ Tْ
ِ  �7َ ِ)ْن َ ُ��ْ  ∪⊃∩ 	ُ ُ� אْ
Jِ�ِ ْ�Eِkَ َ�אَ 
' א��َ(ِ

 ْ�Iُ�ُ Tْlَgَ �ْ<َ�َ ْ-	ِEْ$ِ1َُ� 4َْ�َ:ُه َو َ Fُ ُ�ُכَ�א َوِ)ْن َ 2َא1ََ	א Oِ�َ Jِ�ْIَHَن� א��

 ْ�5ِ4ِQْ�ُ
Hََ�' َر�JُS ِ)ْن  ∪⊇∩ 	ٌ 8َِכAْ�َ Dَُ� َذِ
َכ rَِ#�ْ َ� َوאْ
9َ�َ َوgَאِ
fُ אْ

 S- ُכ�� ;َْن<َ�INَ َْز; Jُ
َ�ِEْ ِّ4 א	ً�ْKَ َوאً$א S4 َ�אٍتIِ�ْ4ُ 5َ4ِאٍت َ�א6َِ�אٍت  َ 5ُْכ��Qْ7 אٍتEَ8ِ

Eَאٍت و� Hَ7אِ�َ�אٍت َ�  ِ�ّBَ 0ِ-ْ  7-َ  ∪∋∩ ;َْ�َכאًرא8َِ,אٍت�
;6َُْ<َ�ُכْ�  Wא ُ��ْ َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א

 ْ�Iِ1َْ;ُכْ� 6َאًرא َوُ��ْ َو Dٌ8َِכ َ̂ ٌظ Lَِ�אٌد َ: ُد1َא א
�5אُس َوאْ
ِ,َ�אَرُة IَHَْ�َ#א 4َ َ̂ ?ِ
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 ْ�.ُAْ-َ َ4 َ א َ: َ� َכَ<ُ	وْ ;َ-Sَ#א א
�0ِ-ْ  7-َ  ∪∌∩ نَ َن 4َא ُ-4َQُْ	وْ ;4َََ	1ُْ� َوَ-ْ<�IُAَْ  7َن א��

 ْ�Iُ�َAْ َ �ْ�ُ5ْْوَن 4َא ُכUَ�ْ ُ َ�ْ�َم ِ)�6َ�א
א َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א
�0ِ-ْ  7-َ  ∪∠∩ نَ َ 0ِ�َAُْروא אْ

 ْ� ُ ْ��ُW  ِ��א '
َ(ِ  �6 Dً�َ�ْ َ ْ�.ُ S- ُכْ� ;َْنSَر� '�َHَ אِ ُכْ� ً�אYَ َ	 5ْHَُכْ� َ�ّ�ِ َכّ<ِ
ُ א
��Eِ�5  َو-IَKِ�ُُْכْ� �5$َאٍت َ ْ�ِ	ْي  4ِْ� َ ْ,ِ�َ#א אْ[#َ6َْאُر َ-ْ�َم َ: ُ-Uِkْي א��

 ْ-0ِ�
َن َر��5َא ُ
�ْ ِ#ْ� َ-ُ>�ْ ِ#ْ� َوh�َِْ-َ�א6ِ ُرAَ�ْ-َ �ْ1ُ' َ�ْ�َ� ;َْ-ِ�-ْ א �5ُ4َW �َ ْ�6ُ JُAَ4َْ َوא

;َ-Sَ#א א
S�Eِ�5  7-َ  ∪∇∩ 	ٌ َر6َא َوאْ?ِ<ْ	 َ
5َא ِ)�6َכ IَHَ' ُכLَ ِFّْ�ٍء َ�ِ�-ْ ;َْ ِ�ْ� َ
5َא �6ُْ 

אَر َوאْ
5َ�ُאِ�ِ>�ْ  َ� َوאْ?IَHَ �ْIُْ�ِ#ْ� َوhْ4ََوא1ُْ� َ$َ#�5ُ� َوcَYْ�ِ َ$א1ِِ� אْ
ُכ<�

 ْ�.ِ�َ
ُ  ∪∩ 	ُ אْ 
ّ  nََ	َب א��ِ ً̂ Xَ4َ ْ-0ِ�I ْ�6ُ ;ََت	وא א4َْ	ٍح و� َ� َכَ<ُ ْ�ُ
ٍط א4َْ	;ََت 

َכא6ََ�א َ ْ,EَHِ �ْ4ِ �ِ-ْ�َEْHَ Tَאِد6َא gَאِ
َ,ْ�ِ� kَ�َא6ََ�א1َُ�א 5ِlُْ- �ْIَ�ََ�א #ُ5ْHََ�א 4َِ� 

ِ Yً�ْLَא َوِ��ْ  א�IِKِْ א�� ��
َ̂ א
�5אَر 4ََ� א Kُאْد Fَ َ� ∩⊇⊃∪  ُ 
ّ َوnََ	َب א��ِ ً̂ Xَ4َ ْ-0ِ�I �َ

 �ْ
�5ُ4َW  �ْ5ِא א4َْ	;ََت ِ�ْ	Hَْ�َن ِ)ْذ َ�אَ
Tْ َرّبِ אْ�ِ� ِ  5ْHَِ�َכ َ�ْ�ً�א ِ�� אْ
َ�Dِ�5 َو6َّ�ِ

 �ْ5ِ َو4َْ	َ-َ� אTَ5َ�ْ  ∪⊆⊆∩ �َ 4َِ� אْ
َ>ْ�ِم א
�2אِ
ِ��ْ  ْ�ِ �ْ4ِ	Hَْ�َن َوJِIِ�َHَ َو6َّ�ِ

 �ْ�ِ�
Tْ�َ ِ�َכIَِ�אِت وْ Jِ 4ِْ� ر5َkْ>َ5َ�َ Sא ِ��ْ  ;َْ�َ.Tْ5َ َ�ْ	َ$َ#א Hِْ�َ	אَن א ��gَ5َ�ِא َو

 ∪⊅⊆∩ �َ َرّ�َِ#א َوُכJِEِ�ُ َوَכאTْ6َ 4َِ� אْ
َ>א6ِِ��ْ 
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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah (q) 

halalkan bagimu, karena engkau ingin menyenangkan isteri-isterimu. Dan 

Allah (q) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (2) Sungguh Allah (q) 

telah mewajibkan kepada kalian untuk membebaskan diri dari sumpah 

kalian. Allah (q) adalah Pelindung kalian dan Dia Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana. (3) Ingatlah ketika Nabi (a) membicarakan secara 

rahasia kepada salah seorang isterinya (tentang) suatu peristiwa. Maka 

ketika ia menceritakan peristiwa itu (kepada isteri yang lainnya) dan Allah 

(q) memberitahukan hal itu kepada Nabi a, lalu Nabi q memberitahukan 

sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi (a) 

memberitahukan pembicaraan tersebut, ia bertanya, “Siapakah yang telah 

memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi (a) menjawab, “Yang telah 

memberitahukan kepadaku adalah (Allah q) Yang Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (4) Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah (q), maka 

sungguh hati kalian berdua telah condong (untuk menerima kebenaran), 

dan jika kalian berdua saling membantu (untuk) menyusahkan Nabi (a), 

maka sesungguhnya Allah (q) adalah Pelindungnya, Jibril (j), orang-

orang mukmin yang baik, dan selain itu para Malaikat merupakan 

penolongnya (pula). (5) Jika Nabi (a) menceraikan kalian, boleh jadi 

Rabb-nya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik 

daripada kalian, yang muslimah, yang mukminah, yang taat, yang 

bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda maupun 

yang gadis. (6) Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian 

dan keluarga kalian dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu, penjaganya para Malaikat yang kasar dan keras, yang tidak 

mendurhakai Allah (q) terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (7) Wahai 

orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan alasan pada hari ini. 

Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan menurut apa yang kalian 

kerjakan. (8) Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian 

kepada Allah (q) dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian 

akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke 

dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika 

Allah (q) tidak menghinakan Nabi (a) dan orang-orang yang beriman 

bersamanya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di 

sebelah kanan mereka, mereka mengatakan, “Wahai Rabb kami, 

sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (9) Wahai Nabi, 

perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bersikap 



  

169

keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka Jahannam dan 

itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. (10) Allah (q) membuat isteri 

(Nabi) Nuh dan isteri (Nabi) Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang 

kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang 

shalih di antara hamba-hamba Kami, lalu kedua isteri tersebut berkhianat
 

kepada kedua suaminya, namun suaminya itu tidak dapat membantu mereka 

sedikit pun dari (siksa) Allah (q), dan dikatakan (kepada keduanya), 

“Masuklah kalian berdua ke dalam Neraka bersama orang-orang yang 

masuk (Neraka).” (11) Dan Allah (q) membuat isteri fir’aun perumpamaan 

bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, “Wahai Rabb-ku, 

bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu di Surga dan 

selamatkanlah aku dari fir’aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku 

dari kaum yang zhalim. (12) Dan Maryam binti ’Imran yang memelihara 

kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh 

(ciptaan) Kami, ia membenarkan kalimat Rabb-nya dan Kitab-kitab-Nya, 

serta ia termasuk orang-orang yang taat.”
492

 

 

 

 

 

Ayat-ayat awal dalam Surat At-Tahrim ini turun berkenaan dengan 

kejadian Nabi a yang mengharamkan meminum madu di rumah Zainab 

binti Jahsy i.
493

 Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari ’Aisyah i; 

 

ُ E ��  gَ �Iِ א
�5  ن� ;َ   jَ  ِ� ْ5 Tِ  َ$ ْ, tٍ 5َ -ْ زَ  �َ H ْ5ِ  ُ} כُ �ْ -َ  אنَ כَ  �َ �I َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 �E Sِ א א
K Fَ  َH َI ْ� َ# �5َ א دَ 5َ �ْ -� ;َ  نْ ;َ  Dُ َ. <ْ �َ א وَ Tُ  َ; َ6 �ْ אgَ �َ �َ  �َ ً̂ َ� א H ْ5 َ� َ1 َHِ  ُب 	َ !ْ -َ وَ 

 gَ �I ُ  	َ �ْ א�ِ I Tَ  َ4 َlْ כَ ;َ  	ٍ �ْ א�ِ f  َ4 َlَ -ْ رَ  َכ �I َ�  َ� ْI َ� ُ< Fْ  ِ( ِ6ّ �ْ  َ; ِ$ ُ�  ِ4 ْ5 َ� وَ  H َI ْ� ِJَ  ' א��
 َ� َ� َK Fَ  َH َI ِ( ' ْ� َ� ُ1א �َ �َ א َ< َ

َ  َכ 
ِ ذَ  Tْ א ُJ  َ� َ< אَل  :َ َ�  Fْ  Lَ ِ	 ْ� Tُ  َH �َ ً̂ ِH  ْ5 َ� 

َ وَ  jَ  ِ� ْ5 Tِ  َ$ ْ, tٍ 5ِ -ْ زَ  ْ�  َ; ُH ْ� َد  َ
 ُJ  َ� َ5 َU َ
 Tْ } َ- َ; �5 #ُ -� א
א 4َ  مُ 	ِّ ,َ  ُ  �َ 
ِ  �E Sِ א א
 َ; َ� �F  ُ 
ِ  }' א��ِ 
َ א )ِ �َ �ْ �ُ  َ  نْ )ِ } {َכ 
َ  א�� َA ِ8א َ! َD  َو ْ� َ> .َ َD } ََ� א ;َ ذْ )ِ و �	�5  
 S�E א
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 QS. At-Tahrim : 1 - 12. 
493

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/387. 
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 ِ( َ
 َ� ' ْA zِ  َ; ْא$ِ وَ ز ِJ  َ� ِ� ْ- َXא{  ِ
 َ< ْ� ِ
 ِJ  َ� Fَ  Lَ ِ	 ْ� Tُ  َH �َ ً̂ َو  َ
 ْ�  َ; ُH ْ� َد  َ
 ُJ  َو َ� ْ� 
 َ� َI ْ> Tُ  َ� َ̂  ُ  ْk ِE ِ	 0َ �ِ  ْي ِ
 .א�ً �َ ;َ  َכ 

 

“Bahwa Nabi a pernah menginap di rumah Zainab binti Jahsy i dan 

meminum madu di sana.
494

 Aku dan Hafshah p bersepakat bahwa siapa 

pun di antara kami yang di datangi oleh Nabi a, maka akan mengatakan, 

“Sungguh aku mencium darimu bau maghafir,
495

 engkau pasti telah 

memakan buah maghafir.” Lalu Nabi a mendatangi salah seorang dari 

keduanya (yaitu; Hafshah i), kemudian (Hafshah i) mengatakan yang 

demikian itu. Nabi a lalu bersabda, “Tidak, bahkan aku telah meminum 

madu di rumah Zainab binti Jahsy i, dan aku sekali-kali tidak akan 

mengulanginya lagi.” Maka turunlah (ayat), “Wahai Nabi, mengapa engkau 

mengharamkan apa yang Allah (q) halalkan bagimu.” ”Jika engkau 

berdua bertaubat kepada Allah (q),” (ini berkenaan) dengan ‘Aisyah dan 

Hafshah p. “Ingatlah ketika Nabi (a) membicarakan secara rahasia 

kepada salah seorang isterinya (tentang) suatu peristiwa,” (ini berkenaan) 

dengan ucapan (Nabi a), ”Bahkan aku telah memakan madu, dan sekali-

kali aku tidak akan mengulanginya lagi. Sungguh aku telah bersumpah, 

maka janganlah engkau ceritakan peristiwa ini kepada siapa pun.”
496
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 Zainab binti Jahsy i adalah Ummul Mukminin yang dinikahi oleh Nabi a setelah 

diceraikan oleh anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah y pada tahun 5 H. Di antara 

keutamaannya adalah bahwa ia dinikahkan langsung oleh Allah p dari atas tujuh lapis 

langit dan ia juga merupakan wanita yang suka bersedekah. Zainab binti Jahsy i wafat 

pada tahun 20 H. 
495

 Maghafir adalah bentuk jamak dari maghfur, yaitu getah pohon yang mengeluarkan 

aroma yang tidak sedap. 
496

 HR. Bukhari Juz 6 : 6313, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 2 : 1474, Nasa’i Juz 6 : 3421, 

dan Abu Dawud : 3714. 
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TAFSIR SURAT AT-TAHRIM 
 

 

ُم 4َ  7-َ  ِ	ّ,َ ُ �َ
ِ S�Eِ�5

َכ َ S-َ;7  �ْlِ�َEَْ#א אَ ُ   ْ4َ	nَאَت ;َْزَوאِ$َכ  ;�F�ََ א��

 ْ�>ُ?َ ُ  ∪⊆∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� َوא��

”Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah (q) 

halalkan bagimu, karena engkau ingin menyenangkan isteri-isterimu. 

Dan Allah (q) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

Maknanya adalah; wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa 

yang Allah q halalkan bagimu, yaitu engkau mengharamkan untuk 

meminum madu,
497

 karena engkau ingin menyenangkan isteri-isterimu. Dan 

Allah q Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Dia telah mengampunimu 

atas perbuatan pengharaman tersebut.
498

 Ini menunjukkan bahwa Allah q 

telah mengampuni Nabi a dan menyayanginya.
499 

 

 


ُכ�ْ َ ُ ُ 4َْ�َ:ُכ�ْ َ ِ,Dَ�I ;َ-ْ  َ�ْ� َ�َ	َض א��   َ�א6ُِכْ� َوא��

 ْ�IِAَ
 ∪⊅∩ �ُ ُ� אْ
َ,ِכ�ْ َو1َُ� אْ

”Sungguh Allah (q) telah mewajibkan kepada kalian untuk membebaskan 

diri dari sumpah kalian. Allah (q) adalah Pelindung kalian 

dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

 

Maknanya adalah; sungguh Allah q telah mewajibkan kepada kalian 

untuk membebaskan diri dari sumpah kalian dengan membayar kaffarah 

sumpah. Allah q adalah Pelindung dan Penolong kalian dalam semua 

urusan kalian
500

 dan Dia Maha Mengetahui tentang apa yang baik bagi 

kalian lagi Maha Bijaksana dalam perkataan dan  perbuatan-Nya.
501
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 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/80. 
498

 Tafsirul Jalalain, 560. 
499

 Taisirul Karimir Rahman, 1035. 
500

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/81. 
501

 Zubdatut Tafsir, 751. 
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Barangsiapa yang mengharamkan sesuatu yang halal baginya –selain 

isterinya- kemudian ia melanggarnya, maka ia harus membayar kaffarah 

sumpah.
502

 Apabila yang diharamkan adalah isterinya, maka tergantung 

kepada niatnya; jika niatnya adalah talak maka jatuh talak, dan jika niatnya 

adalah zhihar
503

 maka jatuh zhihar.
504

 Seorang yang mengharamkan 

isterinya dengan niat zhihar, maka ia wajib membayar kaffarah zhihar.
505

 

 

Adapun kaffarah sumpah antara lain adalah; (1) Memberi makan 

sepuluh orang miskin, dengan makanan yang biasa diberikan untuk 

keluarganya. Ukuran makanan tersebut adalah berdasarkan ’urf (kebiasaan) 

daerah tersebut.
506

 (2) Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, 

dengan pakaian yang dapat menutup aurat ketika shalat. (3) Memerdekakan 

hamba sahaya, yang muslim. (4) Jika seorang tidak mampu melakukan salah 

satu dari ketiga hal di atas, maka kaffarahnya dengan berpuasa tiga hari.
507

 

 

 

 ِ��َ Jِ$َِْزَوא; zِAْ�َ '
َ(ِ S�Eِ�5
hَْت J�ِِ -ْ َوِ)ْذ ;ََ�	� א �E6َ א ��Iَ�َ אXً  
 �ْHَ َض	َHَْ;َو JُeَAْ�َ َف �	Hَ Jِ�ْIَHَ ُ 1ََhא J�ِِ َو;rََْ#َ	ُه א�� �E6َ א ��Iَ�َ zٍAْ�َ  

 ْ�IِAَ
6َِhَ� אْ �E6َ ََכ 0َ1َא َ�אَلhEَ6َْ; �ْ4َ Tْ
 ∪⊃∩ 	ُ ُ� אْ
�Eِkَْ َ�אَ

”Ingatlah ketika Nabi (a) membicarakan secara rahasia kepada salah 

seorang isterinya (tentang) suatu peristiwa. Maka ketika ia menceritakan 

peristiwa itu (kepada isteri yang lainnya) dan Allah (q) memberitahukan 

hal itu kepada Nabi (a), lalu Nabi (a) memberitahukan sebagian 

dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi (a) 

memberitahukan pembicaraan tersebut, ia bertanya, “Siapakah yang 

telah memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi (a) menjawab, 

“Yang telah memberitahukan kepadaku adalah (Allah q) 

Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 

                                                 
502

 Taisirul Karimir Rahman, 1035. 
503

 Zhihar adalah mengharamkan isteri untuk digauli. 
504

 Tafsirul Baghawi, 4/425. 
505

 Kaffarah zhihar adalah; (1) memerdekakan budak, atau (2) berpuasa dua bulan berturut-

turut, atau (3) memberi makan enam puluh orang miskin. Hal ini sebagaimana yang telah 

ditetapkan oleh Allah q dalam QS. Al-Mujadilah : 3 - 4. 
506

 Majmu’ah Al-Fatawa, Ibnu Taimiyyah. 
507

 QS. Al-Ma’idah : 89. 
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Maknanya adalah; ingatlah ketika Nabi a membicarakan secara 

rahasia kepada isterinya Hafshah i tentang pengharaman bagi beliau untuk 

meminun madu dan beliau memerintahkan kepada Hafshah i agar tidak 

menceritakan kepada siapa pun, namun Hafshah i menceritakan rahasia 

tersebut kepada ‘Aisyah i. Maka ketika Hafshah i menceritakan 

peristiwa itu kepada ‘Aisyah i dan Allah q memberitahukan hal itu 

kepada Nabi a, lalu Nabi a memberitahukan kepada Hafshah i sebagian 

dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi a 

memberitahukan pembicaraan tersebut, Hafshah i bertanya, “Siapakah 

yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi a menjawab, “Yang 

telah memberitahukan kepadaku adalah Allah q Yang Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal, yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-

Nya.
508

 

 

 

ِ َ�َ>ْ� �Iُ�ُ Tْlَgَْ  �7َ ِ)ْن َ ُ��ْ    ُ�ُכَ�א َوِ)ْن َ 2َא1ََ	א Oِ�َ Jِ�ْIَHَن� א��َ ِ)َ
' א��

 ْ-	ِEْ$ِ�5ِ4ِْ 1َُ� 4َْ�َ:ُه َوQْ�ُ
   ∪⊇∩ 	ٌ 8َِכAْ�َ Dَُ� َذِ
َכ rَِ#�ْ َ� َوאْ
Fُ 9َ�َ َوgَאِ
fُ אْ

“Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah (q), maka sungguh hati kalian 

berdua telah condong (untuk menerima kebenaran), dan jika kalian berdua 

saling membantu (untuk) menyusahkan Nabi (a), maka sesungguhnya Allah 

(q) adalah Pelindungnya, Jibril (j), orang-orang mukmin yang baik, 

dan selain itu para Malaikat merupakan penolongnya (pula).” 
  

Maknanya adalah; jika kalian berdua wahai ‘Aisyah dan Hafshah p 

bertaubat kepada Allah q, maka sungguh hati kalian berdua telah condong 

untuk menerima kebenaran, dan jika kalian berdua saling membantu untuk 

menyusahkan Nabi a karena kecemburuan kalian yang berlebihan serta 

kalian menyebarkan rahasia beliau,
509

 maka sesungguhnya Allah q adalah 

Pelindung Nabi a, Jibril j, orang-orang mukmin yang baik –seperti; Abu 

Bakar dan ‘Umar p,- dan selain itu para Malaikat merupakan penolongnya 

pula.
510
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 Taisirul Karimir Rahman, 1035. 
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 Husnul Uswah, Muhammad Shiddiq Hasan Khan. 
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 Zubdatut Tafsir, 752. 
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 S- ُכ�� ;َْن<َ�INَ ْن(ِ JُSَر� '�َHَ ِّ4 א	ً�ْKَ َْزَوאً$א; Jُ
َ�ِEْ S4 َ�אٍتIِ�ْ4ُ 5َ4ِאٍت 5ُْכ��Qْ

Eَאٍت و� Eَ8ِ7אٍت Hَאِ�َ�אٍت َ� 7َ�א6َِ�אٍت  َ  ِ�ّBَ َْ�َכאًرא8َِ,אٍت; ∩∈∪ 

”Jika Nabi (a) menceraikan kalian, boleh jadi Rabb-nya akan memberi 

ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kalian, yang 

muslimah, yang mukminah, yang taat, yang bertaubat, yang (banyak) 

ibadah, yang berpuasa, yang janda maupun yang gadis.” 

 

Maknanya adalah; jika Nabi a sampai menceraikan kalian wahai para 

isteri Nabi, boleh jadi Rabb-nya akan memberi ganti kepadanya dengan 

isteri yang lebih baik daripada kalian, yang muslimah, yang mukminah, 

yang taat kepada Allah q, yang bertaubat, yang banyak ibadah, yang 

banyak berpuasa, yang janda maupun yang gadis. Akan tetapi Nabi a tidak 

menceraikan isteri-isterinya, sehingga merekalah isteri-isteri beliau di dunia 

dan di akhirat kelak.
511

 

 

 

 َ-7  ْ-0ِ�
ُد1َא א
�5אُس ُכْ� 6َאًرא َوُ��ْ ;6َُْ<َ�ُכْ� َو;W  ْ�Iِ1َْא ُ��ْ َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א
ٌظ Lَِ�אٌد َ: َ-Aُْ.�ْ َوאْ
ِ,َ�אَرُة  َ̂ ?ِ Dٌ8َِכ َ̂ َ IَHَ َ4ْ�َ#א 4َ ;4َََ	1ُْ�  7َن א��

 ْ�IُAَ>ْ-َوْ َو	4َُQْ-ُ نَ َن 4َא ∩∉∪ 

”Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga 

kalian dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, 

penjaganya para Malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai 

Allah (q) terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri 

kalian dan keluarga kalian dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu, dengan cara kalian melaksanakan ketaatan kepada Allah 

q serta menghindari kemaksiatan kepada-Nya dan ajarilah keluarga kalian 

ilmu agama,
512

 penjaganya para Malaikat Zabaniyah yang kasar dan keras 

serta tidak memiliki rasa belas kasihan,
513

 yang mereka tidak mendurhakai 

                                                 
511

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
512

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/391. 
513

 Tafsirul Baghawi, 4/430. 
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Allah q terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mereka 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka dengan tidak 

mengakhirkan dan tidak mendahului perintah tersebut.
514

 

 

Cara untuk menyelamatkan keluarga dari api Neraka adalah dengan 

mendidik dan mengajarkan kepada mereka ilmu agama, agar mereka dapat 

melaksanakan perintah Allah q. Berkata ‘Ali (bin Abi Thalib) y;
515

 

 

 �ْ H ِّI ُ� ْ� ُ1َ وَ  �ْ 1ُ �ْ �ُ دِّ ;َ 

 

“Didiklah mereka dan ajarilah mereka (ilmu agama).”
516

 

 

Bahkan terkadang isteri dan anak perlu dipaksa untuk melaksanakan 

perintah Allah q. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5; 

 

 א��ِ  	ِ H َI َ; ' ْ4َ  �ْ 1ِ אرِ Eَ $ْ )ِ ، وَ �ْ #ِ �ِ �ْ A ِIْ  َ وَ  �ْ #ِ Eِ -ْ دِ hْ �َ ، �ِ دِ َ: وْ אْ[َ وَ  Fِ 1ْ אْ[َ  Dُ א-َ �َ وِ 

 

“Menjaga isteri dan anak-anak (adalah dengan cara) mendidik mereka, 

mengajari mereka, dan memaksa mereka untuk melaksanakan perintah 

Allah q.”
517

 

 

Sehingga di antara kewajiban para bapak adalah mengajarkan kepada 

isteri dan anaknya agama dan adab Islam. Berkata Ibnu Jarir 5; 

 

ْ-َ� َوאْ
kَْ�َ	 َو4َא َ: -Jُ5ْHَ '5َlْ�َ�ُْ 4َِ� אْ[ََدِب  ِ�ّ
َ� ;َْوَ:َد6َא א ِIّAَُ6 5َ�ْא ;َْنIَAَ�َ  
 

“Kewajiban kami (para bapak) adalah mengajarkan kepada anak-anak kami 

agama dan kebaikan, serta adab (Islam) yang mereka butuhkan.”
518

 

 

 

 

 

                                                 
514

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/86. 
515

 Beliau adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang wafat tahun 40 H di Kufah. 
516

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/391. 
517

 Taisirul Karimir Rahman, 1036. 
518
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Dan di antara perkara agama yang perlu diajarkan kepada anak-anak 

adalah masalah shalat. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib, 

dari bapaknya, dari kakeknya y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �ْ 1ُ א وَ #َ �ْ H َIَ  �ْ 1ُ �ْ ُ� 	ِ אnْ ، وَ �َ �ْ E َ�  �ِ ِ5ْ َ�  אءُ 5َ �ْ ;َ  �ْ 1ُ وَ  ةِ َ̂ א
.� �ِ  �ْ כُ دَ َ: وْ א ;َ وْ 	ُ 4ُ 
�ُ �َ ، وَ �َ �ْ   �ِ ِ5	H ْ! ََ  אءُ 5َ �ْ ;َ   .�ِ א$ِ eَ �َ � א
ْ �ِ  �ْ #ُ 5َ �ْ א �َ �ْ ّ	ِ

 

“Perintahkanlah anak-anak kalian (untuk melaksanakan) shalat ketika telah 

berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (untuk melaksanakan shalat 

setelah mencapai usia sepuluh tahun (jika mereka enggan untuk 

melaksanakan shalat), serta pisahkanlah tempat tidur mereka.”
519

 

 

 

 َ-7  ْ-0ِ�
  א אْ
َ�ْ�مَ א َ: َ 0ِ�َAُْروَ� َכَ<ُ	وْ ;َ-Sَ#א א

 ∪∠∩ نَ 4َא ُכْ  ْ�Iُ�َAْ َ �ْ�ُ5ْ�Uَْونَ ِ)�6َ�א ُ  

”Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan alasan 

pada hari ini. Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan 

menurut apa yang kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; dikatakan kepada orang-orang kafir pada Hari 

Kiamat, “Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian mencari-cari alasan 

pada hari ini,
520

 karena pada hari ini alasan kalian sudah tidak berlaku lagi. 

Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan menurut apa yang kalian 

kerjakan ketika di dunia dahulu.”
521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
519

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 495, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 298. 
520

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
521

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/86. 
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 َ-7  ْ-0ِ�
ِ َ W  �6 Dً�َ�ُْ��ْ א ُ �ْ َ� S-َ; ْ�5ُ4َWَ#א א   ً�א Hََ�' َر�Sُכ�ْ ُ.�ْ ِ)َ
' א��
 S- ْي ;َْن	ِ�ُכْ� �5$َאٍت َ ْIَKِ�ُْ-אِ ُכْ� َوYَ َ	 5ْHَُכْ� َ�ّ�ِ   َ#א אْ[#َ6َْאرُ 4ِْ� َ ْ,�ِ  َכّ<ِ

 ْ-0ِ�
ُ א
��Eِ�5 َوא ِ#ْ� ُرJُ ْ-�ِ-َْ; �َ�ْ�َ 'Aَ�ْ-َ �ْ1ُ �6ُْ א �5ُ4َW �َ َA4َْ َ-ْ�َم َ: ُ-Uِkْي א��
  َر6َא َوאْ?ِ<ْ	 َ
5َאَن َر��5َא ;َْ ِ�ْ� َ
5َא �6ُْ ُ
�ْ َوh�َِْ-َ�א#ِ6ِْ� َ-ُ>�ْ 

 ∪∇∩ 	ٌ ِ)�6َכ IَHَ' ُכLَ ِFّْ�ٍء َ�ِ�-ْ 

”Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah (q) 

dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapuskan 

kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam Surga yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah (q) tidak 

menghinakan Nabi (a) dan orang-orang yang beriman bersamanya, 

sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan 

mereka, mereka mengatakan, “Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi 

kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya  

Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah 

kalian kepada Allah q dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian 

akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke 

dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada Hari Kiamat 

Allah q tidak menghinakan Nabi a dan orang-orang yang beriman 

bersamanya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah 

kanan mereka –sesuai dengan amalan mereka ketika di dunia- agar mereka 

dapat berjalan di atas shirath dan tidak terjatuh ke dalam Neraka 

Jahannam,
522

 mereka mengatakan ketika mereka melihat cahaya orang-

orang munafik padam, “Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami 

cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.”
523

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
522

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
523

 Zubdatut Tafsir, 753. 
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Cara melakukan taubat nashuha adalah : 

 


�� אَ  ْ� َ� ُD  �5
א ' H َI َ4َ  مُ �َ 5ْ -َ وَ  	ِ אnِ ,َ � א
ْ �ِ  jِ 6ْ א
I َ�  َH ِ�  �0َ >ْ -َ  نْ ;َ  �َ 1ُ  حُ �ْ ُ. א
 �َ َI �َ  ِ4 ْ5 ُJ  ِ� ْ
 نْ )ِ  �� E ِF،  ُBَ >ْ �َ ْ� �ُ � א
ْ �ِ  A Fَْ <ْ  -َ َ:  نْ ' ;َ H َIَ  مُ A ِUْ -َ وَ  ّ�ِ אnِ �َ � א

َ )ِ  هُ دS رَ  ّ�ِ 4ِ دَ ْ:َ  ~S ,َ א
ْ  אنَ כَ  ْ� ِJ  ِ� َP ِ	 ْ- ِ< ِJ. 

 

“Taubat nashuha adalah seorang; (1) menghentikan dosa seketika itu juga, 

(2) menyesali (dosa) yang telah dilakukan di masa lalu, (3) bertekad untuk 

tidak melakukan (dosa tersebut) di waktu yang akan datang. (4) Kemudian 

jika (dosanya berkaitan dengan) hak anak Adam, (maka) ia harus 

mengembalikannya dengan cara (yang berlaku).”
524

 

 

Seorang yang telah benar-benar bertaubat dari dosanya, maka ia 

seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari 

‘Abdullah (bin Mas’ud) y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 


َ  jَ 6ْ  ذَ َ:  �ْ �َ ، כَ jِ 6ْ א
jُ  ِ4 َ�  �0 א8ِ �� 
אَ  ُJ. 

 

“Orang yang telah bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak 

mempunyai dosa.”
525

 

 

Hendaknya seorang muslim membiasakan membaca doa ketika 

berjalan menuju ke masjid, karena doa tersebut merupakan permohonan 

agar diberikan cahaya oleh Allah q. Doanya adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
524

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/392. 
525

 HR. Ibnu Majah : 4250. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Ibni Majah Juz 10 : 3427. 
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ِ  A Fَْ א$ْ  �� #ُ 
�I אَ  �ْ  ِ� �ْ  َ� ْI ِE �ْ  ُ6 ْ� ًא وَ ر ِ� �ْ  ِ
 ْ� �ِ א وَ رً �ْ A �ْ  ُ6ِ �ْ َ�  ْ� �ِ א وَ رً �ْ 6ُ  ْ� א6ِ َ� 
 �ْ Hَ א وَ رً �ْ H ْ�  َ- ِ� ْ� ِ5 �ْ  ُ6َ א وَ رً �ْ 6ُ  ْ� �ِ ,ْ  َ  �ْ 4ِ א وَ رً �ْ 6ُ  ْ� �ِ �ْ �َ  �ْ 4ِ א وَ رً �ْ 6ُ  ْي 	ِ َ. �َ 

 Lِ َ� ِ
 ْ� ِ� <ْ A Fْ  ِ� �ْ  َ6َ א$ْ א وَ رً �ْ K ْI ِ> �ْ  ُ6َ  �ْ 4ِ א وَ رً �ْ 6ُ  ي� �َ -َ  �ِ �ْ �َ  �ْ 4ِ א وَ رً �ْ 6ُ  ْ� א
 אرً �ْ 6ُ  ْ� 
ِ  �ْ H ِ2ْ ;َ א وَ رً �ْ 6ُ 

 

“Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku ada cahaya, di lisanku ada cahaya, 

di pendengaranku ada cahaya, di penglihatanku ada cahaya, di atasku ada 

cahaya, di bawahku ada cahaya, di kananku ada cahaya, di kiriku ada 

cahaya, di depanku ada cahaya, di belakangku ada cahaya, jadikanlah 

pada jiwaku ada cahaya, dan besarkanlah cahaya untukku.”
526

 

 

 

  َ� َوאْ?IَHَ �ْIُْ�ِ#�ْ אَر َوאْ
5َ�ُאِ�ِ>�ْ ;َ-Sَ#א א
S�Eِ�5 َ$א1ِِ� אْ
ُכ<�  7-َ 

 ْ�.ِ�َ
 ∪∩ 	ُ َوhْ4ََوא1ُْ� َ$َ#�5ُ� َوcَYْ�ِ אْ

”Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, 

serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah 

Neraka Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.” 

 

Maknanya adalah; wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dengan 

senjata dan orang-orang munafik dengan hujjah,
527

 serta bersikap keraslah 

terhadap mereka ketika di dunia. Tempat mereka di akhirat adalah Neraka 

Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.
528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
526

 HR. Muslim Juz 1 : 763. 
527

 Tafsirul Jalalain, 561. 
528

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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 ّ
ِ ً̂ Xَ4َ ُ ٍط َכא6ََ�א َ ْ,Tَ א4َْ	;ََت ُ
�ْ ٍح و� َ� َכَ<ُ	وא א4َْ	;ََت nَ ْ-0ِ�I ْ�6َُ	َب א��
ِ Yً�ْLَא  EَHِ �ْ4ِ �ِ-ْ�َEْHَאِد6َא gَאِ
َ,ْ�ِ� kَ�َא6ََ�א1َُ�א 5ِlُْ- �ْIَ�ََ�א #ُ5ْHََ�א 4َِ� א��

א�IِKِْ ِ��ْ وَ  ��
َ̂ א
�5אَر 4ََ� א Kُאْد Fَ َ� ∩⊇⊃∪ 

”Allah (q) membuat isteri (Nabi) Nuh dan isteri (Nabi) Luth sebagai 

perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah 

pengawasan dua orang hamba yang shalih di antara hamba-hamba Kami, 

lalu kedua isteri tersebut berkhianat
 
kepada kedua suaminya, namun 

suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah 

(q), dan dikatakan (kepada keduanya), “Masuklah kalian berdua ke dalam 

Neraka bersama orang-orang yang masuk (Neraka).” 

 

Maknanya adalah; Allah q membuat isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi 

Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di 

dalam pernikahan dua orang hamba yang shalih di antara hamba-hamba 

Kami
529

 –yaitu; Nabi Nuh dan Nabi Luth j,- lalu kedua isteri tersebut 

berkhianat
 
kepada kedua suaminya dalam masalah agama, namun suaminya 

itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah q, dan 

dikatakan kepada keduanya kelak di akhirat,
530

 “Masuklah kalian berdua ke 

dalam Neraka bersama orang-orang kafir yang masuk Neraka dari kalangan 

kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Luth.”
531

 

 

Isteri Nabi Nuh bernama Wahilah dan isteri Nabi Luth bernama 

Wa’ilah.
532

 Para mufassirin telah bersepakat bahwa semua isteri para Nabi 

tidak ada yang berzina.
533

 Adapun pengkhianatan yang dilakukan oleh 

isterinya Nabi Nuh adalah ia mengatakan kepada kaumnya Nabi Nuh bahwa 

Nabi Nuh j gila. Sedangkan pengkhianatan yang dilakukan oleh isterinya 

Nabi Luth adalah memberitahu kaumnya Nabi Luth tentang tamu laki-laki 

Nabi Luth j.
534
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 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
530
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531
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532
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534
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 ُ 
ّ َوnََ	َب א��ِ ً̂ Xَ4َ  ْ-0ِ�I َْ�نHَ	ْ�ِ ;ََت	�5ُ4َא א4َْW �َ  
 �ْ
5ِْ�  ِ)ْذ َ�אَ
Tْ َرّبِ אْ�ِ� ِ   ْ�ِ �ْ4ِ	Hَْ�نَ  5ْHَِ�َכ َ�ْ�ً�א ِ�� אْ
َ�Dِ�5 َو6َّ�ِ

 ِJIِ�َHَ5ِْ�  َو  ∪⊆⊆∩ �َ 4َِ� אْ
َ>ْ�ِم א
�2אِ
ِ��ْ  َو6َّ�ِ

”Dan Allah (q) membuat isteri fir’aun perumpamaan bagi orang-orang 

yang beriman, ketika ia berkata, “Wahai Rabb-ku, bangunkanlah untukku 

sebuah rumah di sisi-Mu di Surga dan selamatkanlah aku dari fir’aun dan 

perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.” 

 

Maknanya adalah; dan Allah q membuat isteri fir’aun yang bernama 

Asiyah binti Muzahim perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika 

ia disiksa oleh fir’aun ia berkata,
535

 “Wahai Rabb-ku, bangunkanlah 

untukku sebuah rumah di sisi-Mu di Surga dan selamatkanlah aku dari 

fir’aun dan perbuatan buruknya yang dilakukan kepadaku, serta 

selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim yang mengikutinya.”
536

 

 

Ketika Nabi Musa j dengan mukjizatnya menang dalam 

pertandingan sihir fir’aun, maka saat itu Asiyah beriman kepada Nabi Musa 

j. Setelah fir’aun mengetahui keimanan Asiyah, maka fir’aun pun 

menyiksanya dengan mengikat kedua tangan dan kakinya pada empat buah 

pasak, lalu menghadapkannya pada terik matahari yang sangat menyengat. 

Asiyah i berdoa memohon agar dibangunkan rumah di Surga, maka Allah 

q memperlihatkan kepadanya rumahnya di Surga.
537

 Kemudian Allah q 

mencabut ruhnya dan menempatkannya di dalam Surga.
538
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 �ْ�ِ�
5َ�ِא وْ Jِ 4ِْ� رTْ5َ.َ�َْ; S َ�ْ	َ$َ#א 5َkْ>َ5َ�َא ِ��ْ  َو4َْ	َ-َ� אHِ Tَ5َ�ْْ�َ	אَن א

 Tْ6ََوَכא JِEِ�َُ�אِت َرّ�َِ#א َوُכIِِ�َכ Tْ�َ ��gَא6ِِ��ْ  َو<َ
 ∪⊅⊆∩ �َ 4َِ� אْ

”Dan Maryam binti ’Imran yang memelihara kehormatannya, maka 

Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, 

ia membenarkan kalimat Rabb-nya dan Kitab-kitab-Nya, 

serta ia termasuk orang-orang yang taat.” 

 

Maknanya adalah; dan Maryam binti ’Imran yang memelihara 

kehormatannya, maka Kami memerintahkan kepada Jibril j –dalam 

wujud manusia sempurna- agar meniupkan melalui kerah baju Maryam ruh 

ciptaan Kami, lalu masuk ke dalam rahimnya, maka ia pun mengandung Isa 

j,
539

 Maryam membenarkan kalimat Rabb-nya dan Kitab-kitab-Nya yang 

telah diturunkan kepada para Nabi, seperti; Shuhuf Nabi Ibrahim, kitab Nabi 

Musa, dan kitab Nabi Isa j anaknya,
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 serta ia termasuk orang-orang 

yang taat kepada Allah q.
541

 

 

Asiyah binti Muzahim dan Maryam binti Imran i merupakan salah 

satu wanita yang sempurna keimanannya. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Musa y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 نَ �ْ Hَ 	ْ �ِ  ةُ ;َ 	َ אW  ْ� ُD  ْ4ِ� :� )ِ  אءِ َ� א
Fْ  ِ4 َ�  ِ5ّ �ُ כْ -َ  �ْ 
َ وَ  	ٌ �ْ Xِ כَ  אلِ $َ א
	ِّ  �َ Fَ  ِ4 �َ כَ 
' H َIَ  �ِ -ْ 	ِ א
eْ ِF  �X <َ כَ  אءَ َ� ' א
D  َH َI ِ5َّ !َ אeْ Fَ  َH ِ8 �َ  ن� )ِ وَ  אنَ 	َ �ْ Tُ  ِH 5ْ �ِ  �ُ -َ 	ْ 4َ وَ 
  .אمِ Aَ א
�P  	ِ א8ِ َ� 

 

“Orang-orang yang sempurna (keimanannya) dari kalangan laki-laki 

banyak. Sedangkan di kalangan wanita tidak ada yang sempurna 

(keimanannya), kecuali Asiyah isteri fir’aun dan Maryan binti Imran. 

Sesungguhnya keutamaan ‘Aisyah i di atas para wanita (yang lainnya 

adalah) seperti keutamaan tsarid (daging yang dibungkus dengan gandum) 

di atas semua makanan.”
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 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/394. 
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 Husnul Uswah, Muhammad Shiddiq Hasan Khan. 
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 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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 HR. Bukhari Juz 3 : 3230, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2431. 
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Dengan kesempurnaan iman, keduanya menjadi salah satu wanita 

penghuni Surga yang paling utama. Diriwayatkan dari Ibnu ’Abbas p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ; ْ� eَ Fُ  ِ6 �َ ِ1ْ ;َ  אء ِF  ْ
 �ٍ �� ,َ D  ِ� ْ5 Tُ  ُ4ُ �َ אNِ �َ وَ  �ٍ  ُD  ِ� ْ5 Tُ  ُK َ� ْ- ِI�D  َK ِ� ْ- َِ �5 �َ א
ُ  َ� nِ رَ  אنَ 	َ �ْ D  ِHُ 5َ א�ْ  �ُ -َ 	ْ 4َ وَ  نَ �ْ Hَ 	ْ �ِ  ةُ ;َ 	َ א4ْ  �ٍ א�ِ W َ� ُD  ِ� ْ5 Tُ  ُ4 َUِ� وَ   �� #ُ H ْ5َ  א��
 َ; ْ$ َ� ِA ْ� َ�. 

 

“Seutama-utama wanita penghuni Surga (adalah); Khadijah binti 

Khuwailid, Fathimah binti Muhammad a, Asiyah binti Muzahim isteri 

fir’aun, dan Maryam binti ’Imran i.”
543

 

 

Pada ketiga ayat terakhir di atas disebutkan tentang tiga jenis wanita, 

yaitu: (1) wanita kafir yang mempunyai hubungan dengan orang shalih, (2) 

wanita shalihah yang mempunyai hubungan laki-laki kafir, dan (3) gadis 

wanita yang tidak memiliki hubungan dengan laki-laki shalih maupun laki-

laki kafir. Bagi wanita yang pertama hubungannya tidak memberikan 

manfaat kepadanya. Bagi wanita yang kedua hubungannya tidak 

memberikan mudharat kepadanya. Dan wanita yang ketiga tidak mendapat 

mudharat karena memang tidak memiliki hubungan dengan siapa pun.
544

 

 

Hubungan kekeluargaan, kekerabatan, atau hubungan apapun antara 

orang yang beriman dengan orang kafir tidak akan bermanfaat bagi orang 

kafir pada Hari Kiamat, karena hubungan tersebut akan terputus pada Hari 

Kiamat.
545

 

 

 

 

 

***** 
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 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya, Thabrani, dan Hakim Juz 2 : 3836. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1135. 
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 Tamtsilul Qur’an, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 
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 At-Tafsirul Qayyim, 496. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Adhwaul Bayan fi Idhahil Qur’an bil Qur’an, Muhammad Al-Amin 

bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakani Asy-Syinqithi. 

3. Aisarut Tafasir li Kalamil ‘Aliyil Kabir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 

4. Al-Fawa’idul Muntaqah min Syarhi Shahihil Muslim, Sulthan bin 

‘Abdullah Al-Amri. 

5. Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah, Ahmad bin ’Ali bin Hajar Al-

‘Asqalani. 

6. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad 

Al-Anshari Al-Qurthubi.  

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

Mughirah Al-Bukhari. 

8. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

9. Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

10. Al-Wajiz fi ’Aqidatis Salafish Shalih, ’Abdullah bin ’Abdul Hamid Al-

Atsari. 

11. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz, ’Abdul ’Azhim bin 

Badawi Al-Khalafi. 

12. Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri 

13. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

14. At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 

15. At-Tafsirul Qayyim lil Imam Ibnil Qayyim, Muhammad Uwais An-

Nadwi. 

16. Dhau-ul Munir ‘alat Tafsir, ‘Ali Al-Ahmad Al-Muhammad Ash-Shahi.  
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17. Fiqhus Sunnah lin Nisa’ wa ma Yajibu an Ta’rifahu Kullu 

Muslimatin minal Ahkam, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

18. Hadyu Muhammad a fi ’ibadatihi, wa mu’amalatihi, wa akhlaqihi, 

Ahmad bin ’Utsaman Al-Mazyad. 

19. Husnul Uswah bima Tsabata Minallahi wa Rasulihi fin Niswah, 

Muhammad Shiddiq Hasan Khan. 

20. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil Kiram, Muhammad 

‘Abdurrahim. 

21. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

22. Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, ‘Abdullah bin Muhammad bin 

‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. 

23. Makarimul Akhlaq, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

24. Mukhtashar Tafsiril Baghawi, ’Abdullah bin Ahmad bin ’Ali Az-Zaid. 

25. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim bin ‘Abdullah 

At-Tuwaijiri. 

26. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

27. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah Muhammad bin ’Abdillah 

Al-Hakim An-Naisaburi. 

28. Nida-atur Rahman li Ahlil Iman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 

29. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-

A’immah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

30. Shahih Ibni Hibban, Ibnu Hibban. 

31. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

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

33. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

34. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

35. Sittuna Qishshatan Rawahan Nabi a wash Shahabah, Muhammad 

bin Hamid ‘Abdul Wahab. 
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36. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Amru Al-

Azdi As-Sijistani. 

37. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i. 

38. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah Ibnu Majah 

Al-Qazwini. 

39. Syarh Tsalatsatil Ushul, Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin. 

40. Syarhul ‘Aqidah Al-Wasithiyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah, 

Sa’id bin ’Ali bin Wahf Al-Qahthani. 

41. Tafsir Ibni ‘Abbas: Al-Musamma Shahifah ’Ali bin Abi Thalhah ‘an 

Ibni ‘Abbas fi Tafsiril Qur’anil Karim, Rasyid ‘Abdul Mun’in Ar-

Rajal. 

42. Tafsir Ibni Mas’ud: Jam’u wa Tahqiq wa Dirasah, Muhammad 

Ahmad Isawi. 

43. Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil, Abu Muhammad Husain bin 

Mas’ud Al-Baghawi. 

44. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 

Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

45. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Isma’il bin Amr bin Katsir Ad-

Dimasyqi. 

46. Taisirul ‘Allam Syarh ‘Umdatil Ahkam, ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman 

Ibnu Shalih Alu Bassam.  

47. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ‘Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa’di. 

48. Tamtsilul Qur’an, Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abi 

Bakar Ad-Dimasyqi Al-Qayyim Al-Jauziyah 

49. ‘Uddatush Shabirin wa Dzakhiratusy Syakirin, Syamsuddin Abu 

‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dimasyqi Al-Qayyim Al-

Jauziyah. 

50. Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir, Muhammad Sulaiman ‘Abdullah 

Al-Asyqar. 


