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1 

Terjemahan 

  

No. Terjemahan Hal. 

1.  H.R. Bukharȋ 

"Hajjaj bin Manhal menceritakan kepada kami, telah menceritakan 

kepada kami Syu’bah. ‘Alqamah bin Martsad memberitahukan saya, 

saya telah mendengar Sa’ad bin ‘Ubaidah Dari Abu Abd al-Rahman 

Dari Utsman bin Affan ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Orang 

yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar al-

Qur`an dan mengajarkannya." 

1 

2.  H.R. Bukharȋ 

“Abu Na’im telah menceritakan kepada kami, Sofyan menceritakan 

kepada kami Dari ‘Alqamah bin Martsad memberitahukan saya, Dari 

Abu Abd al-Rahman Dari Utsman bin Affan ia berkata: Rasulullah 

saw bersabda:  Sesungguhnya yang paling utama di antara kalian 

adalah seorang yang belajar al-Qur`an dan mengajarkannya." 

1 

3.  Q.S. al-Ḫijr/15: 9 

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’ân, dan    

Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” 

1 

4.  Q S. al-Mâ’idah/5: 44 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitâb Taurat di dalamnya 

(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitâb itu 

diputuskan perkara orang-orang YaHûdi oleh nabi-nabi yang 

menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan 

pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan 

memelihara Kitâb-kitâb Allah dan mereka menjadi saksi 

terhadapnya”. 

2 

5.  Q.S. al-Qamar/54: 17, 22, 32 dan 40 

“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur’ân untuk pelajaran. 

Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?” 

6 

6.  Q.S. al-‘Alaq/6: 1-5 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia Dari segumpal Dârah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya 

7 

7.  Q.S. Nuh/71: 13-14 

”Mengapa kamu tidak mengharapkan akan kebesaran Allah. Padahal 

Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tahapan/ 

tingkatan kejadian”. 

10 
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8.  Q.S. al-Ḫajj/22: 5 

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (Dari 

kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan 

kamu Dari tanah, kemudian Dari setetes mani, kemudian Dari 

segumpal Dârah, kemudian Dari segumpal daging yang sempurna 

kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada 

kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki 

sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan 

kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu 

sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang 

diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya 

sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang 

dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, 

kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi 

itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-

tumbuhan yang indah” 

10 

9.  Q.S. ar-Rûm/30: 54 

”Allah, Dialah yang menciptakan kamu Dari keadaan lemah, 

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu 

menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu 

lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang 

dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 

Kuasa”. 

11 

10.  Q.S.An-Naḫl/16: 78 

’Dan Allah mengeluarkan kamu Dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. 

12 

11.  Q.S.Al-Mu’minûn/23: 78 

”Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, 

pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. 

12 

12.  Q.S.As-Sajdah/32: 9 

”Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 

(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”. 

12 

13.  Q.S.Al-Mulk/67: 23 

Katakanlah: "Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu 

bersyukur”. 

12 

14.  Q.S. al-Hadid/57: 20 13 
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”Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah 

permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-

megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya 

harta dan anak”, 

15.  Terjemahan teks arab  

“Sungguh apa yang saya lakukan di bidang tafsîr dan yang lainnya  

Dari karya ilmiah yang cukup banyak semata-mata untuk 

memberikan  kemudahan dengan bahasa yang jelas dan ungkapan-

ungkapan yang tidak rumit. Dan saya sangat berbahagia bahwa 

masyarakat telah menerima kedua tafsîr yang terdahulu: Al-Munȋr 

dan Al-Wajȋz, karena mereka menemukan di dalam kedua kitâb itu 

apa-apa yang memantapkan keinginan mereka dan apa-apa yang 

menyenangkan diri mereka”. 

19 

16.  Q.S. al-Qiyamah/75:16-19 

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Qur’an 

karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas 

tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dÂdamu) dan 

(membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai 

membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, 

sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya 

25 

17.  H.R. Bukharȋ 

“Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar 

al-Qur`an dan mengajarkannya." 

30 

18.  Q.S. al-Furqân/25: 33 

“Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepÂdamu 

(membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan 

kepÂdamu yang benar dan penjelasan yang paling baik”. 

52 

19.  Terjemahan teks arab 

“Ilmu yang membahas tentang tata cara melafazkan, petunjuk-

petunjuk dan hukum-hukum ifrad dan terkibnya, makna-makna yang 

dikandung oleh lafaz-lafaz murakkab dan ilmu-ilmu pelengkap dan 

mendukungnya”. 

54 

20.  Terjemahan teks arab 

“Ilmu yang membicarakan tentang turunnya ayat dan surah, kisah-

kisah, isyarat-isyarat tentang petunjuk turunnya ayat, urutan 

makiyyah dan madaniyyah, muhkam dan mutasyabihat, nasikh-

mansukh, khas dan ‘amm. Mutlaq dan muqayyad serta mujmal dan 

penafsirannya. 

54 

21.  Terjemahan teks arab 54 
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“Sebagai ilmu tentang turunannya ayat dan surah, kisah-kisah dan 

sebab-sebab diturunkan ayat tersebut, yakni meliputi sejarah tentang 

penyusunan ayat-ayat al-Qur’ân yang di turunkan di Mekkah dan 

Mandinah, Muhkamat dan Mutasyabihat, Nasikh dan Mansukhnya, 

khas dan ‘amm. Mutlaq dan Muqayyad serta Mujmal dan 

Mufassarnya, halal dan haram, janji dan siksaan, perintah dan 

larangan, dan Ibrah dan perumpamaannya” 

22.  Q.S. al-Qiyamah/75: 19 

“Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah 

penjelasannya.” 

60 

23.  Q.S. al-Nahl/16: 44 

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitâb-kitâb. Dan Kami 

turunkan kepÂdamu Al-Qur’ân, agar kamu menerangkan pada umat 

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 

memikirkan.” 

62 

24.  Q.S al-Aḫzâb/33: 21 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” 

63 

25.  Q.S al-Hasyr/59: 7 

“………Apa yang diberikan Rasul kepÂdamu, maka terimalah. Dan 

apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” 

63 

26.  H.R. Muslim 

“Abu Salamah ibn Abd al-Rahman dan Said ibn al-Musayyib 

keduanya berkata bahwa Abu Hurairah menceritakan bahwa ia 

mendengar Rasulullah saw. Berkata “Apa yang di larang atas kamu, 

jauhilah dan apa yang kuperintahkan, maka kerjakanlah samampu 

kalian. Sesungguhnya yang membinasakan ummat terdahulu adalah 

banyaknya pertanyaan mereka dan perselihihan mereka terhadap 

nabi-nabi mereka.” 

64 

27.  Q.S. Sad/38: 29 

Ini adalah sebuah kitâb yang Kami turunkan kepÂdamu penuh 

dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan 

supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. 

65 

28.  Q.S. al-Baqarah/2: 143 

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), 

umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 

manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 

kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu 

68 
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(sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa 

yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh 

(pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang 

yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-

nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang kepada manusia.” 

29.  H.R. Ibnu Majah 

“Dari Abu Sa’id dia berkat; Rasulullah saw. bersabda: “Seorang Nabi 

akan datang bersama dengan dua orang laki-laki, dan Nabi yang lain 

akan datang pula bersama dengan tiga orang, dan ada juga yang lebih 

banyak Dari itu atau lebih sedikit. Kemudian dikatakan kepadanya; 

“Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran Allah) kepada 

kaummu?” ia menjawab; “ya” maka kaumnya di panggil; “Apakah ia 

telah menyampaikannya kepada kalian?” mereka menjawab; “Tidak” 

maka di tanyakan (kepada Nabi tersebut); ”Siapakah yang menjadi 

saksi atas pernyataan itu?’ mereka (ummat Muhammad) menjawab; 

“Ya” Penanya bertanya; “Apa alasanmu tentang hal itu?” mereka 

menjawab; “Nabi kami telah memberitahukan kepada kami bahwa 

para Rasul telah menyampaikan(risalah Allah), dan kami pun 

mempercayainya.”Dan demikianlah Kami jadikan kalian ummat yang 

adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 

dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian.” 

67 

30.  Q.S al-Rahman/55: 29 

“Apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. 

Setiap waktu Dia dalam kesibukan.” 

67 

31.  Q.S. al-Nahl/16: 44 

keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitâb-kitâb. Dan Kami 

turunkan kepÂdamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat 

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 

memikirkan 

71 

32.  Terjemahan teks arab 

Sebagian ahl al-Zauq (mempunyai perasaan halus) berkata: bahwa 

terhadap al-Qur’ân telah turun dan akan selalu turun, maka akan terus 

turun walaupun telah berlalu dan akan selalu turun hingga hari 

kiamat. 

75 

33.  Q.S.al-Baqarah/2: 30 – 33 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

95 
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dan menumpahkan Dârah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Dan 

Dia mengajarkan kepada Âdam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!. Mereka menjawab: "Maha 

Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain Dari apa yang telah 

Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Allah berfirman: "Hai Âdam, 

beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". Maka setelah 

diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah 

berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepÂdamu, bahwa 

sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 

sembunyikan? 

34.  Q.S.Nuh/71: 1 - 9 

”Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan 

memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang 

kepadanya azab yang pedih". Nuh berkata: "Hai kaumku, 

sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan 

kepada kamu. (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-

Nya dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian 

dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang 

ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak 

dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui". Nuh berkata: "Ya 

Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. 

Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (Dari kebenaran). 

Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) 

agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari 

mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) 

dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan 

sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada 

iman) dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku 

(menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-

diam. 

98 

35.  Q.S. al-An’âm/6: 74 -79 

“Dan (ingatlah) di waktu Ibrāhȋm berkata kepada bapaknya, Aazar, 

"Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? 

Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang 

100 
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nyata". Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrāhȋm tanda-

tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (Kami 

memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika 

malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: 

"Inilah Tuhanku", tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: 

"Saya tidak suka kepada yang tenggelam". Kemudian tatkala dia 

melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi setelah 

bulan itu terbenam, dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak 

memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang 

sesat". Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: 

"Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". Maka tatkala matahari itu 

terbenam, dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri 

Dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan 

diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan 

cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk 

orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” 

36.  Q.S. Maryam/19: 42 -45 

“Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, 

mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak 

melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun. Wahai bapakku, 

sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan 

yang tidak datang kepÂdamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan 

menunjukkan kepÂdamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah 

kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada 

Tuhan Yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku 

khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab Dari Tuhan Yang Maha 

Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan" 

101 

37.  Q.S. Maryam/19: 46 -48 

“Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai 

Ibrāhȋm? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, 

dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". Berkata Ibrāhȋm: 

"Semoga keselamatan dilimpahkan kepÂdamu, aku akan 

memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia 

sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri Darimu dan 

Dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada 

Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa 

kepada Tuhanku" 

101 

38.  Q.S. Ibrāhȋm/14: 5 –9 

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa 

kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada 
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mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan 

memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah 

Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan sesungguhnya 

Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan 

Kami perintahkan kepadanya): "Keluarkanlah kaummu Dari gelap 

gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka 

kepada hari-hari Allah". Sesunguhnya pada yang demikian itu 

terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar 

dan banyak bersyukur. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada 

kaumnya: "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan 

kamu Dari (Fir´aun dan) pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa 

kamu dengan siksa yang pedih, mereka menyembelih anak-anak laki-

lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu; dan pada yang 

demikian itu ada cobaan yang besar Dari Tuhanmu". Dan (ingatlah 

juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepÂdamu, dan jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat 

pedih". Dan Musa berkata: "Jika kamu dan orang-orang yang ada di 

muka bumi semuanya mengingkari (nikmat Allah) maka 

sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Belumkah 

sampai kepÂdamu berita orang-orang sebelum kamu (yaitu) kaum 

Nuh, ´Ad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang 

mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada 

mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan 

tangannya ke mulutnya (karena kebencian), dan berkata: 

"Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh 

menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya kami benar-

benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang 

kamu ajak kami kepadanya" 

39.  Q.S. al-Baqarah/2: 67 – 71 

“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi 

betina". Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami 

buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar 

tidak menjadi salah seorang Dari orang-orang yang jahil". Mereka 

menjawab: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia 

menerangkan kepada kami; sapi betina apakah itu". Musa menjawab: 

"Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi 

betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka 

kerjakanlah apa yang diperintahkan kepÂdamu". Mereka berkata: 
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"Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan 

kepada kami apa warnanya". Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah 

berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang 

kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang 

memandangnya. Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu 

untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat 

sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami 

dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk 

memperoleh sapi itu)". Musa berkata: "Sesungguhnya Allah 

berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah 

dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi 

tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya". Mereka berkata: 

"Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang 

sebenarnya". Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja 

mereka tidak melaksanakan perintah itu” 

40.  Q.S. al-‘Alaq/96: 1 – 5 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia Dari segumpal Dârah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” 

106 

41.  Terjemahan teks arab 

Tafsîr al-Munȋr merupakan tafsîr yang lengkap, terbarukan, meliputi 

semua ilmu al-Qur’ân, menggabungkan antara al-Ma’qûl dan al-

Ma’tsûr, dengan ungkapan yang jelas dan mudah diterima oleh semua 

generasi, menampilkan pandangan-pandangan yang sehat dan 

menarik dan dapat memenuhi hajat semua lapisan masyarakat dalam 

bidang keilmuan. 

152 

42.  Terjemahan teks arab 

“Berasarkan kemampuan manusia dan keinginan mereka yang 

bermacam-macam dan latar belakang keilmuan mereka yang 

berbada-beda, sungguh Allah swt. telah memberikan kemudahan 

kepada saya untuk menafsirkan al-Qur’ân al-Karîm sebanyak tiga kali 

secara bertahap agar setiap orang bisa mengambil mana yang cocok 

menurut keinginan dan kemampuannya. Dan Alhamdulillah ini 

adalah tiga tafsîr yang berjenjang, dan sebagai tafsîr yang pertama 

kali untuk sajian bagi orang-orang di mana pun juga; yaitu: 

 At-Tafsîr al-Munȋr fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-

Manhaj (17 jilid) bagi orang-orang khusus memperdalam 

tafsîr. 
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 At-Tafsîr al-Wajȋz, bagi masyarakat umum. 

 At-Tafsîr al-Wasȋthh, bagi masyarakat menengah yang 

terdidik. (3 jilid) 

43.  Terjemahan teks arab 

(At-Tafsîr al-Wajȋz) Ini hanya terbatas pada penjelasan ayat secara 

global, sebab-sebab turnnya, dengan hadis Shaḫȋḫ kalau ada, dengan 

menghinDari Israiliyat, berpegang tegus dengan dengan kitâb-kitâb 

tafsîr klasik dan modern, dengan memperhatikan tafsîr bi al-Ma’qûl 

dan tafsîr bi al-Ma’sur dan ketentuan-ketentuan bahasa Arab, 

ketentuan-ketentuan syariah serta selalu mengikuti cara orang-orang 

terdahulu dalam masalah keyakinan agama” 

174 

 

44.  Terjemahan teks arab 

(At-Tafsîr al-Wajȋz) membatasi pada penjelasan maksud dari setiap 

ayat dengan ungkapan arti yang dikehendaki dan tidak berbelit-

belitdan tidak panjang lebar; memberikan penjelesan sebagian kata-

kata yang terlalu rumit, menyebutkan seba-sebab turunnya ayat itu di 

saat menjelaskannya” 

182 

45.  Q.S. al-An’âm/6: 109 

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, 

bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu jizat, pastilah 

mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-

mukjizat itu hanya berada di sisi Allah". Dan apakah yang 

memberitahukan kepÂdamu bahwa apabila mukjizat datang mereka 

tidak akan beriman? 

185 

46.  Q.S. al-Nahl/16: 91-92 

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai 

saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti 

seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah 

dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan 

sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan 

adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya Dari golongan 

yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. 

Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepÂdamu 

apa yang dahulu kamu perselisihkan itu 

185 

47.  Q.S. al-Anfâl/8: 44 

Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, 

ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada 

185 



 

 
 

412 

penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit 

pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu 

urusan yang mesti dilaksanakan. Dan hanyalah kepada Allahlah 

dikembalikan segala urusan 

48.  Q.S. Âli ‘Imrân/3:13 

Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang 

telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan 

(segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat 

(seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah 

menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-

orang yang mempunyai mata hati 

186 

49.  Q.S. Âli ‘Imrân/3: 167 

Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. 

Kepada mereka dikatakan: "Marilah berperang di jalan Allah atau 

pertahankanlah (dirimu)". Mereka berkata: "Sekiranya kami 

mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu". 

Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran Dari pada 

keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak 

terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam 

hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan 

187 

50.  H.R. Baihaqi 

Dari ibn Ishak, berkata: maka telah menceritakan kepada kami ibn 

Shihab al-Zuhri, dan Asim ibn Umar ibn Qatadah, dan Muhammad 

ibn Yahya ibn Hibban, dan ulama-ulama kami yang lain menceritakan 

tentang perang UHûd lalu ia menceritakan kisahnya, sambil berkata 

bahwa: pada suatu hari Rasulullah saw keluar bersama 10.000 

pasukan tentara Dari sahabatnya hingga sampai ke pinggiran 

Madinah dan pegunungan UHûd, lalu tiba-tiba menyendiri untuk 

berpaling Dari Nabi, Abdullah ibn Ubay seorang pemimpin munafik 

bersama dengan sepertiga manusia Dari pasukan tersebut, lalu pulang 

bersama pengikut Dari kelompoknya, mereka adalah orang-orang 

yang ragu dan orang-orang munafik. 

188 

51.  Q.S. al-Kahfi/18: 39 

Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki 

kebunmu "maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas 

kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan 

pertolongan Allah). Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit Darimu 

dalam hal harta dan keturunan 

188 

52.  H.R. Muslim 189 
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Dari Abu Musa bahwa para sahabat pernah menyertai Rasulullah 

shalallahu ‘alaihiwasallam, dan ketika para sahabat sedang menaiki 

jalan setapak di antara dua gunung, salah seorang Dari mereka setiap 

naik ke atas berseru; ‘Laa illaha illa Allah wallahu Akbar.’ (tidak ada 

ilah selan Allah yang maha Agung). Abu Musa berkata; lalu 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘sesungguhnya 

kalian tidak berseru kepada Dzat yang tuli dan jauh.’ Abu Musa 

berkata; kemudian beliau berseru; ‘Hai Abu Musa atau hai Abdullah 

ibn Qais, inginkah aku tunjukkan kepÂdamu salah satu 

perbendaharaan surga?’ Saya menjawab; ‘Apa itu ya Rasulullah?’ 

Rasulullah bersabda: La haula wala quwwata illa billah’ (Tiada daya 

dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah)” 

53.  Q.S. al-Qalam/68: 4 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung 

189 

54.  Q.S. al-Mu’minûn/23: 1-10 

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) 

orang-orang yang khusyu´ dalam sembahyangnya. dan orang-orang 

yang menjauhkan diri Dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada 

berguna. dan orang-orang yang menunaikan zakat. dan orang-orang 

yang menjaga kemaluannya. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau 

budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini 

tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka 

itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang 

memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. dan 

orang-orang yang memelihara sembahyangnya’ Mereka itulah orang-

orang yang akan mewarisi. 

189 

55.  H.R. an-Nasa’i 

Dari Abi Umran Dari Yazid ibn Babanus berkata: kami berkata 

kepada Aisya ra: wahai ummul Mu’minin bagaimana sebenarnya 

akhlak Rasulullah saw.? berkata Aisyah sesungguhnya akhlak 

Rasulullah adalah al-Qur’ân kemudian Aisyah membaca surah al-

Mu’minûn (قد أفلح المؤمنون) hingga ayat (والذين هم على صلواتهم يحافظون) 

begitulah akhlak Rasulullah saw. 

190 

56.  Q.S. al-An’âm/6: 138, 139 

Dan mereka mengatakan: "Inilah hewan ternak dan tanaman yang 

dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami 

kehendaki", menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang 

diharamkan menungganginya dan ada binatang ternak yang mereka 

tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata 

membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas 
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mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Dan mereka 

mengatakan: "Apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah 

khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami," dan jika 

yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-

sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka 

terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi 

Maha Mengetahui 

57.  Q.S. Muhammad/47: 32 

Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia 

Dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi 

mereka, mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah 

sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan (pahala) amal-amal 

mereka 

191 

58.  Q.S. al-Nahl/16: 90 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang Dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepÂdamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” 

191 

59.  Q.S. Hûd/11: 15 

Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, 

niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di 

dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan 

193 

60.  Q.S. Hûd/11: 16 

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka 

dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia 

dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan 

193 

61.  Q.S. al-An’âm/6: 68 

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-

ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka 

membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan 

kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama 

orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu) 

193 

62.  Q.S. al-Aḫzâb/33: 33 

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias 

dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan 

laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-

Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa 

Dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-

bersihnya. 

195 

63.  Q.S. Hûd/11:73 196 
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Para malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang 

ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, 

dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha 

Terpuji Maha Pemurah." 

64.  Q.S. Yûsuf /12: 53 

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas (Dari kesalahan), karena 

sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali 

nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku 

Maha Pengampun Maha Penyayang. 

197 

65.  Q.S. Yûsuf/12: 51 

Raja berkata (kepada wanita-wanita itu): "Bagaimana keadaanmu 

ketika kamu menggoda Yûsuf untuk menundukkan dirinya 

(kepÂdamu)?" Mereka berkata: Maha Sempurna Allah, kami tiada 

mengetahui stsuatu keburukan Daripadanya. Berkata isteri al-Aziz: 

"Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk 

menundukkan dirinya (kepadaku), dan sesungguhnya dia termasuk 

orang-orang yang benar." 

197 

66.  Q.S. al-Baqarah/2: 89 

Dan setelah datang kepada mereka Al Quran Dari Allah yang 

membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya 

mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat 

kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada 

mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. 

Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu 

199 

67.  H.R. Ibn Abi Hatim 

Ibn Abi Hatim mengeluarkan Dari jalur Said atau Ikrimah Dari ibn 

Abbas bahwa sesungguhnya orang-orang YaHûdi golongan Dari Aus 

dan Khazraj mencari kemenangan atas bantuan dengan Rasulullah 

sebelum diutus,  namun ketika Nabi diutus oleh Allah swt. Dari 

kalangan bangsa Arab orang-orang YaHûdi ingkar dan mendustakan 

apa yang telah utarakan kepada Nabi sebelumnya, lalu Muaz ibn Jabal 

dan Basyar ibn al-Barra’i dan Daud ibn Salamah: Wahai orang-orang 

YaHûddi bertakwalah kamu kepada Allah dan menyerahkan dirilah 

kalian, dulu meminta bantuan kepada kami melalui Muhammad saw, 

sementara kami masih orang-orang musyrik, dan kalian telah 

mengabarkan kepada kami bahwa dia Muhammad akan diutus dan 

kalian juga telah menjelaskan sifat-sifat dan ciri-cirinya kepada kami, 

lalu berkata  Ibn Salam ibn Masykam salah seorang Dari Bani Nadir: 

sama sekali belum datang kepada kami sesuatupun apa yang kami 
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telah kenal dan bukan dia Muhammad yang kami ceritakan kepada 

kalian lalu turunlah ayat: ولما جاءهم كتاب من عند هللا 

68.  Q.S. Al-Baqarah/2: 115 

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu 

menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas 

(rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui 

200 

69.  H.R. Ath-Thabari 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad berkata: telah menceritakan 

kepada kami Abu Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami 

Abu Rabi al Siman, dadri Asim ibn Abdillah, Dari Abaidillah Dari 

Abdullah ibn Amir ibn Rubaiah Dari bapaknya berkata “Kami 

bersama Rasulullah saw pada suatu malam gelap gulita, lalu kami 

turun kesebuah rumah lalu salah seorang diantara kami mengambil 

batu-batu lalu dibuat masjid untuk ditempati shalat didalamnya, 

ketikan di pagi hari ternyata kami telah shalat tidak menghadap kiblat, 

lalu kami berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah  ternyata kita 

telah shalat tidak menghadap ke kiblat. maka Allah swt. menurunkan 

ayat : 

 ( وهلل المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا إن هللا واسع عليم ) 

201 

70.  Q.S. Al-Baqarah/2: 75 

Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepÂdamu, 

padahal segolongan Dari mereka mendengar firman Allah, lalu 

mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka 

mengetahui? 

201 

71.  H.R. Al-Wahidi 

Firman Allah swt, (أفتطمعون) Apakah kamu masih mengharapkan...- 

ibn Abbas dan Mukatil berkata: bahwa ayat tersebut turun kepada 70 

orang yang dipilih oleh Musa a.s. untuk berangkat bersamanya 

menuju Allah swt., ketika dalam perjalanan mereka mendengarkan 

kalam Allah swt., dan la memerintah dan Melaranag kemudian 

mereka kembali kepada kaumnya adapun orang-orang yang percaya 

ia menunaikan apa yang mercka dengar. dan berkatalah segolongan 

Dari mereka bahwa kami mendengar lafaz kalam Allah berkata: jika 

kalian sanggup mcngerjakan sesuatu ini maka kerjakanlah dan jika 

tidak maka jangan kerjakan. al-Wahidi berkata bahwa tidak ada 

masalah jika sebagian besar Dari pada para mufasir berpendapat 

bahwa ayat tersebut turun kepada orang-orang yang mau mengubah 

ayat-ayat Rajam dan sifat-sifat serta ciri ke Nabian Muhammad saw. 

201 

72.  Q.S. al-An' am/6: 54 202 
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Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang 

kepadamu, maka katakanlah: "Salaarun-alaikum. Tuhanmu taah 

menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasany a 

barang,siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran 

kejahilan, kemudian is bertobat setelah mengerjakarmya dan 

mengadakan .perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun Maha Penyayang. 

73.  Hadits  

Berkata Ikrimah: Menurut Jumhur bahwa ayat tersebut turun kepada 

orang-orang dilarang oleh Allah untuk mengusirnya, jika mereka 

melihat ketemu dengan maka mereka mengucapkan salam dan 

berkata: (segalah pujillana bagi Allah yang menjadikan kepada 

ummatku memulai kepada mereka dengan salam) dan dikatakan 

bahwa: turun kepada otan-orang yang membenarkan pendapat Abu 

Talib dalam mengusir kepada otang-otang lemah. 

202 

74.  Q.S. Âli ‘Imrân/3: 31 

Katakanlah : “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 

niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu,” Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Telah dikeluarkan oleh Ibn 

Abu Hatim Dari al-Hasan al-Basri berkata : sekelompok kaum 

menduga bahwa mereka mencintai Allah, sesungguhnya Allah ingin 

menjadikan pernyataan  mereka itu sebagai pembenar Dari apa yang 

mereka kerjakan, maka turunlah ayat tersebut. 

203 

75.  Hadits Abd al-Wahhab bin ‘Atha 

Telah menceritakan kepada kami Abdu al_Wahhab ibn Ata, berkata 

telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah al-Najih, bahwa 

sesungguhnya al-Hasan telah mendengarkan ia berkata : suatu kaum 

pada masa Rasulullah saw. berkata : sungguh kami mencintai Tuhan 

kami swt., maka Allah swt., menurunkan ayat , Terjemah : “Jika kamu 

(benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi 

dan mengampuni dosa-dosamu.” 

204 

76.  Hadits 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Ubi Ja'far, Dari 

Bapaknya, bahwa firman Allah, Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang 

mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang 

Engkau kehendaki” sampai “Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas 

segala sesuatu." Qatada berkata: disebutkan kepada kami bahwa 

sesungguhnya Rasulullah meminta doa kepada Allah swt, menjadikan 

kerajaan Rum dan Faris menjadi ,bagian Dari ummatnya, maka Allah 

menurunkan ayat ini: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
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77.  H.R. Bukharȋ dan Ibn Hibban 

Dari Abu Sa’ad ibn al-Mu’alla dia berkata; Suatu saat saya sedang 

melaksanakan shalat di masjid, tiba-tiba Rasulullah shalallahu alaihi 

wasallam memanggilku, namun saya tidak menjawab panggilannya 

hingga shalatku selesai. Setelah itu, saya menemui belisu dan berkata; 

“Wahai Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam, sesungguhnya pada 

waktu itu saya sedang shalat.” Beliau bersabda: “bukankah Allah 

‘azza wajalla telah beriman; ‘Hai orang-orang yang beriman, 

penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru 

kamu.” Beliau bersabda lagi: “Sungguh saya akan mengajarimu 

tentang surah yang paling agung yang terdapat di dalam al-Qur’ân 

sebelum kamu keluar Dari masjid.” Kemudian beliau memegang 

tanganku, dan saat beliau hendak keluar masjid, sayapun berkata; 

“Bukankah engkau berjanji; ‘Saya akan mengajarimu surah yang 

paling agung yang terdapat di dalam al-Qur’ân.’ Beliau menjawab; 

(Yaitu surah) Al-hamdu Lillahi Rabbil Alamin (Segala puji bagi 

Allah, Rabb semesta Alam), ia adalah al-Sab’u al-Matsani, dan al-

Qur’ân al-Azhim yang telah diwahyukan kepadaku. 
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78.  Hadits 

Dari Anas ibn Mâlik berkata: pada suatu hari dalam perjalanan lalu 

turun maka seorang sahabat laki-laki berjalan mendekat kepada Nabi 

lalu dia Nabi menoleh kepadanya maka ia berkata kepadanya 

bukankah aku akan menyampaikan spaling afdal al-Qur’ân? Lalu ia 

membaca al-Hamdu lillahi rabbil alamin. Abu Hatim berkata maksud 

Dari tulisan arab yang dimaksud adalah al-Qur’ân yang afdal khusus 

untukmu, karena tidak lah benar mengutamakan satu dengan yang 

lain Dari kalam Allah mustahil mengungguli satu dengan yang lain. 
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79.  H.R. Tirmidzi 

Dari Abu Hurairah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: 

“Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, 

sesungguhnya syetan tidak memasuki rumah yang dibacakan di 

dalamnya surah al-Baqarah.” Abu Isa berkata: Hadis ini hasan shahih. 
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80.  H.R. Ahmad 

Dari Jubair ibn Nufair ia berkata, saya mendengar An-Nawwas ibn 

Sam’an Al Kilabi berkata; Saya mendengar Nabi saw.bersabda: “al-

Qur’ân akan didatangkan pada hari kiamat bersama Ahlinya yang 

telah beramal dengannya, dan yang pertama kali adalah surah al-

Baqarah dan Âli ‘Imrân.” Kemudian Rasulullah saw. memberikan 

tiga pemisalan terkait dengan keduanya, aku tidak akan 

melupakannya setelah itu. Yakni: “Seperti dua tumpuk awan hitam 
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diantara keduanya terdapat cahaya, atau seperti dua kelompok burung 

yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya.” 

81.  H.R. Bukharȋ 

Aku mendengar Jabir bin Abdullah Al Anshari berkata, “ Seorang 

laki-laki datang dengan membawa dua unta yang baru saja diberinya 

minum saat malam sudah gelap-gulita. Laki-laki itu kemudian 

tinggalkan untanya dan ikut shalat bersama Mu’adz. Dalam shalatnya 

Mu’adz membaca surah al-Baqarah atau surah an-Nisâ’a’ sehingga 

laki-laki tersebut meninggalkan Mu’adz. Maka sampailah kepadanya 

berita bahwa Mu’adz mengecam tindakannya. Akhirnya laki-laki 

tersebut mendatangi Nabi saw. lalu bersabda: “Wahai Mu’adz, 

apakah kamu membuat fitnah?” Atau kata Beliau: “Apakah kamu 

menjadi pembuat fitnah?. Beliau ulangi perkataannya tersebut hingga 

tiga kali. “Mengapa kamu tidak membaca saja surah ‘Sabbihisma 

rabbika’, atau dengan ‘Wasysyamsi wa dluhaahaa’ atau ‘Wallaili idza 

yaghsyaa’ karena yang ikut shalat di belakangmu mungkin ada orang 

yang lanjut usia, orang yang lemah atau orang yang punya keperluan. 

“Perawi berkata, “Menurutku sampai inilah kalimat hadist ini.” Abu 

‘Abdullah berkata; hadist ini dikuatkan oleh Sa’id bin Masruq dan 

Mis’ar dan Asy Syaibani. Amru dan Ubaidullah binMiqsam dan Abu 

Az Zubair Dari Jabir bahwa dalam shalat Isya Mu’ad membaca surah 

al-Baqarah. Dan hadist ini dikuatkan oleh Al A’masy Dari Muharib.” 
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82.  H.R. Abu Daud  

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah 

menceritakan kepada kami Abu Awanah Dari Ibrāhȋm ibn 

Muhammad in al-Muntasyir Dari ayahnya Dari Habib ibn Salim Dari 

Nu’man ibn Basyir bahwa dalam shalat hari raya dan shalat jum’at, 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa membaca dengan : 

“Sabbihisma rabbikal a’la dan Hal ataaka hadiitsul ghaatsiyah.” Kata 

Nu’man: “Apabila (hari raya dengan shalat jum’at) bertepatan dalam 

satu hari, maka beliau juga membaca kedua surah tersebut. 
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83.  H.R. Muslim 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abu Syaib telah 

menceritakan kepada kami Abdah ibn Sulaiman Dari Sufyan Dari 

Mukhawal ibn Rasyid Dari Muslim al-Bathin Dari Sa’id ibn Jubair 

Dari Ibnu Abbas bahwa biasanya Nabi saw ketika mengerjakan shalat 

shubuh pada hari Jum’at, beliau membaca “Alif laam miim Tanziil” 

(surah As Sajadah) dan, “hal ataa ‘alal insaani hiinum minad dahri” 

(surah al-Insan). Dan dalam shalat Jum’at beliau membaca surah al-

Jumu’ah dan surah al-Munafiqun. 
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84.  Q.S. al-Baqarah/2: 255 

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang 

Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak 

mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 

bumi. Tiada yang dapat memberi syafa´at di sisi Allah tanpa izin-

Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di 

belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa Dari ilmu 

Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi 

langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, 

dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar 
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85.  H.R. Muslim 

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitâb Shahihnya, Dari Ubay bin 

Ka’ab bahwa Nabi saw. bersabda tentang keutamaan ayat al-Kursi 

yang maksudnya: Sungguh ayat al-Kursi itu adalah seagung-agung 

ayat Daripada Kitâb Allah swt. 
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86.  Q.S. al-Baqarah/2: 285 

Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya 

Dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya 

beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitâb-kitâb-Nya dan 

rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-

bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) Dari rasul-rasul-

Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". 

(Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada 

Engkaulah tempat kembali" 
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87.  Hadits 

Artinya: Ayat ini turun sesudah yang meyatakan (milik Allah lah 

segala yang di langit dan di bumi…..) di saat para sahabat mengira 

bahwa sikap cukup dengan niat saja. Maka Rasulullah saw. bersabda 

kepada mereka: Apakah kamu mau berucap seperti ucapan ahlu al-

Kitâb : Kami mendengar dan kami enggan ? Tapi kamu harus 

mengatakan : Kami mendengar dan kami patuh. 
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88.  Q.S. al-Baqarah/2: 286 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (Dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (Dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

okum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang 
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tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; 

dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 

kami terhadap kaum yang kafir” 

89.  Hadits 

Allah swt. berfirman setiap selesai firman-Nya disampaikan : 

“Sungguh engkau telah melaksanakan”. Jibril berkata kepada Nabi 

saw. “Berbahagialah dengan dua cahaya, sungguh hanya diberikan 

kepada-mu dan tidak diberikan kepada satupun Nabi sebelum kamu; 

itulah surah al-Fâtiḫah dan akhir-akhir ayat surah al-Baqarah, tidak 

satupun hurufnya engkau baca kecuali diberikan kepÂdamu 

keagungannya. 
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90.  Terjemahan teks arab 

“Perlu diketahui bahwa membaca al-Qur’ân dengan tartil hukumnya 

wajib, maka Dari itu diperlukan mempelajari ilmu tajwid dan 

mengetahui kaidah-kaidahnya melalui para guru yang membidangi, 

dan juga harus mengetahui dasar-dasar ilmu tajwid itu secara teori 

dan praktek sebagaimana yang telah disajikan oleh pengarang di akhir 

kitâb ini”. 

212 

91.  Terjemahan teks arab 

"Saya tidak menyangka dalam hidup saya mampu menulis satu 

kalimat-pun untuk menafsirkan ayat-ayat Allah swt yang diwahyukan 

kpada Nabi-Nya. Sebab tidak satupun orang yang berilmu (Alim) 

dapat menafsirkan al-Qur’ân sepenuhnya sesuai dengan kehendak 

Allah swt. Dan kehendak Allah dengan segala syariat-Nya tidak 

cukup dengan sekeDâr pejelasan. 
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92.  Terjemahan teks arab 

Artinya: Tafsîr al-Wasȋth ini kadang-kadang ditambah di dalamnya 

penafsiran sebagian ayat-ayat yang juga disebutkan di dalam tafsîr al-

Munȋr. Dan juga penjelasan maksud Dari kata-kata yang agak rumit, 

juga perbedaan posisi Asbâb an-Nuzûl pada setiap ayat. Tapi kadang-

kadang juga bersesuaian di antara ketiga tafsîr itu, sementara 

perbedaan hanya sekeDâr penyesuaian untuk mencocokkan 

pemahaman kata-kata maupun kalimat. Dan kadang-kadang juga 

menampilkan I’rab yang diperlukan untuk kejelasannya. Dan 

keistimewaan tafsîr ini adalah bentuk kesederhanaannya dan 

sekaligus kedalaman isinya dan adanya kata pengantar pada setiap 

kelompok ayat sebagai satu judul. 
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93.  Terjemahan teks arab 

Barangkali sebagian orang bertanya-tanya tentang kesamaan dan 

perbedaan di antara tiga tafsîr ini (al-Munȋr, al-Wajȋz dan al-
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Wasȋthh),  maka saya katakan: Ketiga tafsîr itu sama persis dalam 

penjelasan dalil-dalil terhadap ayat dengan cermat dan menyeluruh, 

dengan susunan kata yang sederhana dan lugas. Dan menampilkan 

Asbâb an-Nuzûl yang shahih lagi kuat, dalil-dalil penguatat terhadap 

terhadap sebagian ayat dan Hadits shahih, hubungan antar ayat-ayat 

dalam satu judul yang sdang ditafsîrkan, menghinDârkan Dari segala 

cerita dan riwayat israiliyat yang hampir tidak pernah tertinggal 

dalam tafsîr-tafsîr terdahulu. Selalu berpijak pada ketentuan tafsîr bi 

al-Ma’tsûr dan bi al-Ma’qûl serta berpegang teguh dengan bermacam 

metode tafsîr-tafsîr yang terdahulu. 

94.  Q.S. al-Baqarah/2: 8-10 

Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada 

Allah dan Hari kemudian," pada hal mereka itu sesungguhnya bukan 

orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-

orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri 

sedang mereka tidak saDâr. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu 

ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, 

disebabkan mereka berdusta. 

231 

95.  Q.S. al-Baqarah/2: 11-13 

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami 

orang-orang yang mengadakan perbaikan" 

Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat 

kerusakan, tetapi mereka tidak saDâr 

Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana 

orang-orang lain telah beriman". Mereka menjawab: "Akan 

berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah 

beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang 

bodoh; tetapi mereka tidak tahu 
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96.  Q.S. al-Baqarah/2: 14-16 

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 

mengatakan: "Kami telah beriman". Dan bila mereka kembali kepada 

syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami 

sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok" Allah akan 

(membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka 

terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang 

yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung 

perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk 
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97.  Q.S. al-Baqarah/2: 17-20 232 
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Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, 

maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya 

(yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, 

tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka 

akan kembali (ke jalan yang benar), atau seperti (orang-orang yang 

ditimpa) hujan lebat Dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; 

mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena 

(mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi 

orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar 

penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka 

berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka 

berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan 

pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa 

atas segala sesuatu. 

98.  Q.S. Al-Baqarah/2: 35-39 

Dan Kami berfirman: "Wahai Âdam tinggallah kamu dan istrimu d 

dalam surga, dan makanlah dengan nikmat sebagai makanan yang ada 

disana, sesukamu. tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu 

termasul orang-orang yang zalim.  Lalu setan memperdayakan 

keduanya Dari surga sehingga keduany, dikeluarkan Dari segala 

kenikmatan ketika keduanya disana (surga) dan Kam 

berfirman:"Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang 

lain dan bagi kamu ada tempat tinggal di bumi, dan kesenangan hidup 

sampai waktu yang ditentukan". 
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99.  Q.S. A1-A'raf/7: 20-21 

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya agar 

menampakkan aurat mereka yang (selama ini) tertutup dan setan 

berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu Dari mendekati pohon ini, 

agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang 

yang kekal (dalarn surga). Dan dia (setan) bersumpah kepada 

keduanya. "Sesungguhnya aku benar-benar termasuk para penasehat-

mu. 

233 

100.  Q.S. Fâthir/35: 6 

Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai 

musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya 

agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. 

233 

101.  Q.S. al-A’râf :7/23 

Keduanya berkata: "Ya Tuhanku, kami telah menzalimi diri kami 

sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi 

rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang rugi. 
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102.  Q.S. Baqarah/2: 224 

Jangahlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai 

penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan 

kedamaian antara manusia.  dan Allah Maha mendengar, Maha 

mengetahui. 

238 

103.  H.R. Muslim  

Dan Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Barangsiapa mengucapkan sumpah, kemudian 

dia melihat ada sesuatu yang lebih baik Dari yang dia ucapkan, 

hendaknya dia melakukan hal itu dengan membayar kafarah (denda) 

Dari sumpahnya." 
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104.  Q.S. al-Baqarah/2: 127-129 

Dan (ingatlah), ketika Ibrāhȋm meninggikan pondasi Baitullah 

bersama Ismail seraya berdoa : "Ya Tuhan kami terimalah amal kami, 

sungguh Engkau Maha Mendengar, Maha Mengetahui". Ya Tuhan 

kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepÂdamu dan Dari 

anak cucu kami (umat) yang berserah diri kepÂdamu dan 

tunjukkanlah kepada kami cara-cara  melakukan ibadah haji kami, 

dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 

Penerima tobat Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah ditengah 

mereka seorang Rasul Dari kalangan mereka sendiri, yang akan 

membacakan kepada mereka ayat-ayatMu, dan mengajarkan Kitâb 

(a-Qur'an) dan Al-Hikmah mereka. Sungguh Engkau Maha Perkasa, 

Maha Bijaksana. 
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105.  H.R. Ahmad 

Dari 'Irbadl ibn Sariyah berkata; Rasulullah saw. bcrsabda: "Saya 

adalah hamba Allah, penutup Dari para Nabi-Nabi, Sesungguhnya 

Âdam as. dahulu tergeletak di atas tanah penciptaannya, dan akan 

saya beritahukan kepada kalian permulaan itu, yaitu perihal seruan 

bapakku Ibrāhȋm, berita gembira Dari Isa as. tentang kedatanganku, 

ibuku mimpi yang telah melihatnya, dan juga mimpi ibu para Nabi. 

Telah menceritakan kepada kami Abu al 'Ala yaitu al-Hasan bin 

Sawwar berkata; telah menceritakan kepada kami Laits Dari 

Mu'awiyah Dari Sa'id bin Suwaid Dari Abdul Ala bin Hilal al-Sulami 

Dari ibn Sariyah berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: 

"Saya adalah hamba Allah dan penutup para Nabi."Lalu menyebutkan 

sama dengannya dan menambahkan redaksi, "Ibu Rasulullah saw. 

melihat cahaya terang ketika melahirkannya saw., yang menyinari 

istana-istana Syam." 
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106.  Q.S. al-Baqarah/2: 272 279 
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Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 

tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang 

dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan 

(di jalan allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan 

janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari 

keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, 

niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu 

sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan) 

107.  Hadits 

Artinya: 

Sa’id ibn Jubair menyebutkan bahwa turunnya ayat ini ketika orang-

orang mslim sedang memberikan sedekah kepada orang fakir Dari ahl 

zimmah bukan Dari kamu muslimin. Rasulullah bersabda: Janganlah 

kalian memberikan sedekah kecuali orang-orang yang seagama 

dengan kalian. 
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108.  QS al-Baqarah/2:273 

Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan 

Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak 

tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dan 

minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, 

mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja 

harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. 

241 

109.  H.R. Dâr al-Quthni 

Dari Abi Hurairah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 

bersabda: "Tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang kuat dan 

berbadan sehat." 

242 

110.  Q.S. al-Kahfi/18: 107-108 

Sesungguhnya orang yang beriman dan megerjakan kebajikan, 

mereka disediakan surga Firdaus menjadi tempat tinggal, mereka 

kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah Dari sana. 
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111.  H.R. Bukharȋ 

Dan Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah, 

menegakkan shalat, berpuasa bulan ramadhan, maka sudah pasti 

Allah akan memasukkannya kedalam surga, baik apakah dia berjihad 

di jalan Allah atau dia hanya duduk tinggal di tempat di mana dia 

dilahirkan". Mereka bertanya. "Wahai Rasulullah, apakah tidak 

sebaiknya kami sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang?" 

Beliau bersabda: "Sesungguhnya di surga itu ada seratus derajat 
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 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

kedudukan yang Allah menyediakannya buat para mujahid di jalan 

Allah dimana jarak antara dua derajat seperti jarak antara langit dan 

bumi. Untuk itu bila kalian minta kepada Allah maka mintalah surga 

firdaus karena dia adalah tengahnya surga dan yang paling tinggi. 

Aku pemah diperlihatkan bahwa di atas firdaus itu adalah 

singgasanannya Allah yang Maha Pemurah dimana Darinya mengalir 

sungai-sungai surga". Berkata Muhammad bin Fulaih Dari bapaknya: 

"Diatasnya adalah singgasana Allah Yang Maha Pemurah." 

112.  H.R. Ahmad 

Dari Mahmud ibn Labid bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

"Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan Dari kalian adalah 

syirik kecil."Mereka bertanya: Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? 

Rasulullah saw. menjawab: "Riya, Allah berfirman kepada mereka 

pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal 

mereka: Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan di dunia 

lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka?"  
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113.  Q. S. al-Baqarah /2: 25  

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan 

berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang 

mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki 

buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah 

yang pernah diberikan kepada kami dahulu". Mereka diberi buah-

buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri 

yang suci dan mereka kekal di dalamnya 

245 

114.  Hadits 

Al-Hasan dan Qatadah berkata: Tatkala Allah swt. menyebut Lalat 

dan Laba-laba di dalam kitâb-Nya dan menjadikan perumpamaan 

bagi orang-orang Musyrik, orang-orang YaHûdi mentertawakan 

seraya berucap: “Apa (lagi) yang serupa Dari firman Allah?” Maka 

turunlah ayat ini : "Sesungguhnya Allah tiada segan membuat 

perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah Dari itu. 

Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa 

perumpamaan itu benar Dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir 

mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk 

perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang 

disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang 

yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah 

kecuali orang-orang yang fasik. (yaitu) orang-orang yang melanggar 

perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa 
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yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk 

menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka 

itulah orang-orang yang rugi” 

115.  Q.S. al-Balad/90: 5 dan 6 

Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun 

yang berkuasa atasnya. Dan mengatakan: "Aku telah menghabiskan 

harta yang banyak" 

251 

116.  Q.S. al-Balad/90: 5 

Diriwayatkan bahwa ayat ini: {(  َٞر َعلَۡيه  أََحد  Apakah (أَيَۡحَسُب أَن لَّن يَۡقد 

manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun yang 

berkuasa atasnya?} Hal itu diturunkan terhadap Abu Al-Asyadd Ibn 

Kaladah Al-Jamahi, yang tertipu oleh kekuatann fisikya. Ibn Abbas 

berkata: Abu Al-Ashdin biasa berkata: Saya menghabiskan banyak 

uang untuk permusuhan terhadap Muhammad, padahal dia itu adalah 

seorang pembohong. 

251 

117.  Q.S. al-Balad/90: 6 

Muqatil berkata: ayat ini diturunkan terhadap Al-Harits bin Amir bin 

Naufal, dia orang berdosa (bersalah), lalu dia menghadap Nabi saw. 

minta kejelasan dirinya. Nabi memerintahkan agar dia membayar 

tebusan untuk kebebasan dirinya. Dia (al-Harits) berkata: Uang saya 

telah hilang sebagai tebusan dan biaya, sejak saya masuk agama 

Muhammad. 

251 

118.  Terjemahan teks arab 

Saya akan berusaha semampu mungkin menjadikan sebagai Tafsîr 

Maudhuiy: yaitu menampilkan masing-masing ayat al-Qur’ân dalam 

satu judul, seperti: Jihad, Sangsi, Warisan, Hukum-hukum 

perkawinan, Riba dan Khamar. Dan saya juga akan menjelaskan apa-

apa yang disebutkan dalam al-Qur’ân Dari kisah-kisah para Nabi Dari 

Âdam, Ibrāhȋm dan lainya, kisah Fir’aun dan Musa, kisah al-Qur’ân 

di antara kitâb-kitâb samawi lainnya. Dan saya tidak akan 

menyebutkan riwayat Ma’tsur untuk menjelaskan kisah itu kecuali 

apa-apa yang sesuai dengan hukum agama dan bisa diterima menurut 

disiplin ilmu serta masuk akal. Dan saya juga memperkuat penafsiran 

ayat-ayat dengan Hadits-Hadits shahih yang lazim dipakai. 

255 

119.  Q.S. al-Isrâ/17: 88 

Katakanlah: “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk 

membuat yang serupa (dengan) al-Qur’ân ini, mereka tidak akan 

dapat  membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling 

membantu satu sama lain”. 

258 

120.  Q.S. al-Nahl/16: 44 258 
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Dan kami turunkan al-Zikra (al-Qur’ân) kepÂdamu, agar engkau 

menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka 

dan agar mereka memikirkan. 

121.  Terjemahan teks arab 

Metode atau langkah bahasan saya terpokus pada apa-apa yang 

berikut ini: 

1. Pembagian ayat-ayat al-Qur’ân dalam satuan kelompok 

dengan judul yang jelas. 

2. Menjelaskan apa yang terkandung dalam setiap surah secara 

global. 

3. Menjelaskan bahasa-bahasa (kata atau alimat). 

4. Menampilkan Asbâb an-Nuzûl terhadap ayat-ayat yang 

paling shahih (kuat) dan menyingkirkan yang lemah, serta 

mengeritisi cerita-cerita para Nabi dan peristiwa besar 

dalam Islam seperti perang BaDâr, perang UHûd Dari kitâb-

kitâb sejarah yang kredibel. 

5. Penafsiran dan penjelasannya. 

6. Kesimpulan hukum-hukum Dari ayat-ayat. 

7. Menyampaikan Balaghah(keindahan kata) dan I’rab 

sebagian Dari ayat-ayat untuk membantu kejelasan arti bagi 

yang memerlukan dan menghinDari Dari istilah-istilah 

yang bisa membingungkan dalam penafsiran. 

262 

8.  Q.S. al-Baqarah/2: 219 

Mereka bertanya kepÂdamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

“Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar Dari manfaatnya”. Dan 

mereka bertanya kepÂdamu apa yang mereka nafkahkan. 

Katakanlah: “Yang lebih Dari keperluan.” Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepÂdamu supaya kamu berfikir, 

268 

9.  Q.S. al-Maidah/5: 90 

wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum-

minuman keras/khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk 

perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan. 

269 

10.  Q.S. al-Taubah/9:16 

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), 

padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara 

kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya 
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dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

11.  Q.S. al-’Ankabût/29: 1-3 

Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan 

dibiarkan hanya dengan mengatakan: “Kami telah beriman”, dan 

mereka tidak diuji?. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-

orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. 

271 

12.  Q. S. Âli ‘Imrân/3: 118 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman 

orang-orang yang diluar kalanganmu (seagamamu) sebagai teman-

teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya 

menyusahkanmu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh 

telah nyata kebencian Dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi 

di hati mereka lebih jahat lagi. Sungguh, telah Kami terangkan 

kepÂdamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. 

271 

13.  Q.S. al-Taubah/9: 56-59 

Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, 

bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; namun mereka 

bukanlah golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut 

(kepÂdamu). sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, 

gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi lari 

kesana dengansecepat-cepatnya. Dan diantara mereka ada yang 

mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi bagian 

mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian tiba-tiba 

marah. Dan sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang 

diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya dan berkata: 

“Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan 

kepada kami sebahagian Dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami 

adalah orang-orang yang berharap kepada Allah”. 

271 

14.  Q.S. al-Baqarah/2:14 

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, 

mereka berkata: “kami telah beriman.” Tetapi apabila mereka 

kembali kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka 

berkata: “sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah berolok-

olok”. 

272 

15.  Q.S. at-Taubah/9:17-18 

Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan mesjid Allah, 

padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu 

sisa-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya 

yang memakmurkan mesjid Allah hanyalah orang-orang yang 
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beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) mendirikan 

shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali 

kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang 

yang mendapat petunjuk. 

16.  Q.S. Âli ‘Imrân/3: 118 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman 

orang-orang yang diluar kalanganmu (seagamamu) sebagai teman-

teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya 

menyusahkanmu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh 

telah nyata kebencian Dari  mulut mereka, dan apa yang tersembunyi 

di hati mereka lebih jahat lagi. Sungguh, telah Kami terangkan 

kepÂdamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. 

273 

17.  Q.S. al-Taubah/9 53-55 

Katakanlah (Muhammad) Nafkahkanlah hartamu baik dengan 

sukarela ataupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan 

diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Dan 

yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena 

ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan 

shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) 

mereka, melainkan dengan terpaksa. Maka janganlah harta benda dan 

anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah 

dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa 

mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan mati dalam keadaan 

kafir. 

273 

18.  . Q.S. Taha/20: 131  

Dan janganlah kamu tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan 

yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan-golongan Dari 

mereka, (sebagai) bunga kehidupan dunia agar Kami uji mereka 

dengan (kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih 

kekal. 

273 

19.  Q.S. al-Mu’minûn/23: 55-56 

Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-

anak yang kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami segera 

memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya 

mereka tidak menyaDarinya. 

273 

20.  H.R. Ahmad, Bukharȋ dan Tirmidzi 

“Sampaikanlah ajaran Dari-ku walaupun hanya sedikit” (Hadits 

dikeluarkan oleh Ahmad, Bukharȋ dan Tarmizi Dari Abdullah bin 

‘Amr bin al-‘Ash ra.) 

287 

21.  Terjemahan teks arab 289 
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“Dengan adanya perbedaan dalam qiraat Al-Qur’ân, akan muncul 

perbedaan pendapat ulama dalam masalah hukum”. 

22.  H.R. Tirmidzi dan al-Anbariy 

“Pelajarilah bahasa arab dan ajarkanlah ia pada orang-orang “ 

302 

23.  Hadits 

“Pelajarilah dengan sungguh-sungguh bahasa Arab itu karena bahasa 

Arab itu adalah bagian Dari agama-mu”. 

302 

24.  Hadits 

“Seandainya ilmu nahwu jatuh (tidak dipelajari), maka akan jatuh 

juga pemahaman al-Qur’ân dan pemahaman Hadits, dan seandainya 

pemahaman al-Qur’ân dan Hadits jatuh, maka jatuhlah agama Islam“ 

302 

25.  Hadits 

Adapun orang yang mengandalkan suatu ilmu pengetahuan dan ilmu 

Fiqh sedangkan ia bodoh dengan ilmu Nahwu dan bahasa Arab, maka 

haram baginya berfatwa tentang agama Allah dan juga haram bagi 

orang-orang Islam meminta fatwa kepadanya 

303 

26.  Hadits 

“Sesungguhnya al-Qur’ân dengan lafal dan susunan bahasa Arabnya 

mempunyai kekhususan tersendiri yang tidak ada kesamaannya sama 

sekali terutama Dari sisi ungkapan kata dan Dari sisi maksud yang 

terkandung. Karena itu seandainya ditafsîrkan atau diterjemahkan, 

maka tafsîr atau terjemah itu tidak sepenuhnya bisa tepat dengan 

maksud kandungannya. Adapun menampilkan Al-Qur’ân dengan 

lafadz yang menjelaskan makna Al-Qur’ân, ini tidaklah mungkin bisa 

dilakukan. Oleh karena itu para pemimpin Agama berpendapat tidak 

boleh membaca Al-Qur’ân tanpa bahasa arab, walaupun dia mampu 

atau pun tidak mampu membaca arabnya. karena yang demikian itu 

akan mengeluarkan al-Qur’ân Dari Al-Qur’ân yang diturunkan 

sebenarnya. Tetapi boleh menterjemahkannya sebagaimana boleh 

juga menafsikannya; namun tidak boleh dianggap membaca al-

Qur’ân dengan lafal-lafal tafsîr sekalipun lebih mendekati bahasanya 

dibandingan dengan terjemah dengan menggunakan bahasa lainnya. 

303 

27.  Terjemahan teks arab 

Artinya: “Yang kelima, keenam, dan ketujuh adalah ilmu Balaghah 

yang mencakup tiga komponen ilmu (Ma’ani, Bayan, dan Badi’). 

Ilmu Bayan berfungsi sebagai instrument untuk mengetahui 

karakteristik struktur kalimat Dari sisi pemberian makna. Ilmu Bayan 

berfungsi sebagai instrument untuk mengetahui karakteristik suatu 

struktur kalimat dalam hal perbedaan bentuk sisi kejelasan atau 

ketidak jelasan tunjukannya. Sedangkan ilmu Badi’ berfungsi sebagai 
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instrument untuk mengenal bentuk-bentuk keindahan suatu 

ungkapan. Ketiga komponen ilmu ini termasuk bagian yang paling 

basic yang harus dikuasai oleh seorang mufassir, karena keberadaan 

seorang mufasir yang dituntut untuk memperhatikan sisi kei’jazan al-

Qur’ân. Hal itu tidak akan terwujud kecuali dia menguasai ketiga 

komponen ilmu ini 

28.  Terjemahan teks arab 

“Sesungguhnya ilmu yang paling sarat dengan noktah-noktah rahasia 

yang rumit di tempuh, paling padat dengan kandungan rahasia yang 

pelik, yang membuat watak dan otak manusia kewalahan untuk 

memahaminya adalah ilmu tafsîr, yakni ilmu yang sangat sulit untuk 

dijangkau dan diselidiki oleh orang yang berstatus alim sekalipun. 

Dan tidak akan mampu untuk menyelam kekedalaman hakekat 

pemahaman tersebut kecuali seseorang yang memiliki kompetensi 

dan kredibilitas dalam dua spesifik ilmu yang berkaitan dengan al-

Qur’ân, yaitu ilmu Ma’ani dan ilmu Bayan”. 

306 

29.  Q.S. al-Baqarah/2: 151 

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) 

Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu 

dan mengajarkan kepadamu Al Kitâb dan Al-Hikmah, serta 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui 

318 

30.  Q.S. Âli ‘Imrân/3: 164 

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang 

beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul Dari 

golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-

ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada 

mereka Al Kitâb dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum 

(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan 

yang nyata. 

318 

31.  Q.S. al-Jumu’ah/62: 2 

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul 

di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, 

mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitâb dan Hikmah (As 

Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata 

318 

32.  Q.S. al-Baqarah/2: 129 

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul Dari kalangan 

mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, 

dan mengajarkan kepada mereka Al Kitâb (Al Quran) dan Al-Hikmah 
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1. Nama Lengkap    : Muhammad Yamin Mukhtar 

(As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah 

yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 

33.  Q.S. Asy-Syams/91: 2 

Dan bulan apabila mengiringinya 

327 

34.  Q.S. Yûnus/10 :16 

Katakanlah: "Jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak 

membacakannya kepÂdamu dan Allah tidak (pula) 

memberitahukannya kepÂdamu". Sesungguhnya aku telah tinggal 

bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak 

memikirkannya 

327 

35.  Q.S. al-Qashash/28: 59 

Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia 

mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat 

Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan 

kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan 

kezaliman 

328 

36.  Q.S. at-Talaq/65 : 11 

 (Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepÂdamu ayat-

ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia 

mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh Dari 

kegelapan kepada cahaya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah 

dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan 

memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 

Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya 

328 

37.  Q.S. al-Bayyinah/98: 2 

(yaitu) seorang Rasul Dari Allah (Muhammad) yang membacakan 

lembaran-lembaran yang disucikan (Al Quran) 

328 

38.  Q.S. Yûnus/10: 61 

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu 

ayat Dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, 

melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. 

Tidak luput Dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah 

(atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak 

(pula) yang lebih besar Dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam 

kitâb yang nyata (Lauh Mahfuzh) 

328 

39.  Q.S. al-Qashash/28: 45 

Tetapi Kami telah mengadakan beberapa generasi, dan berlalulah atas 

mereka masa yang panjang, dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama 
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penduduk Mad-yan dengan membacakan ayat-ayat Kami kepada 

mereka, tetapi Kami telah mengutus rasul-rasul 

40.  Q.S. al-‘Ankabut/29: 48 

Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu 

Kitâbpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitâb dengan tangan 

kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-

benar ragulah orang yang mengingkari(mu) 

328 

41.  Q.S. ar-Ra’d/13: 30 

Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang 

sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu 

membacakan kepada mereka (Al Quran) yang Kami wahyukan 

kepÂdamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan Yang Maha 

Pemurah. Katakanlah: "Dialah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia; 

hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku 

bertaubat" 

328 

42.  Q.S. Al-Baqarah/2: 102 

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada 

masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman 

itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak 

mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir 

(mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan 

apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu 

Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) 

kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami 

hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka 

mereka mempelajari Dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir 

itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan 

isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan 

sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka 

mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan 

tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini 

bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitâb Allah) dengan sihir itu, 

tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan 

mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui 

329 

43.  Q.S. Al-Kahf/18: 83 

Mereka akan bertanya kepÂdamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. 

Katakanlah: "Aku akan bacakan kepÂdamu cerita tantangnya" 

329 

44.  Q.S. an-Naml/27: 92 

Dan supaya aku membacakan Al Quran (kepada manusia). Maka 

barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah 
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mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang 

sesat maka katakanlah: "Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah 

salah seorang pemberi peringatan" 

45.  Q.S. Al-An’âm/6: 151 

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu 

oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 

dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan 

janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepÂdamu dan kepada 

mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang 

keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan 

janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". 

Demikian itu yang diperintahkan kepÂdamu supaya kamu 

memahami(nya) 

329 

46.  Q.S. Al-Baqarah/2: 113 

Dan orang-orang YaHûdi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak 

mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang Nasrani berkata: 

"Orang-orang YaHûdi tidak mempunyai sesuatu pegangan," padahal 

mereka (sama-sama) membaca Al Kitâb. Demikian pula orang-orang 

yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka 

Allah akan mengadili diantara mereka pada hari Kiamat, tentang apa-

apa yang mereka berselisih padanya 

329 

47.  Q.S. Âli ‘Imrân/3: 113 

Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitâb itu ada golongan yang 

berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu 

di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang) 

330 

48.  Q.S. al-Haj/22: 72 

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang 

terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka 

orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-

orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka. 

Katakanlah: "Apakah akan aku kabarkan kepÂdamu yang lebih buruk 

Daripada itu, yaitu neraka?" Allah telah mengancamkannya kepada 

orang-orang yang kafir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya 

tempat kembali 

330 

49.  Q.S. Fâthir/35: 29 

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitâb Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian Dari rezeki yang 

Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

330 
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terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

merugi 

50.  Q.S. az-Zumar/39: 71 

Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-

rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu 

dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-

penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepÂdamu rasul-rasul di 

antaramu yang membacakan kepÂdamu ayat-ayat Tuhanmu dan 

memperingatkan kepÂdamu akan pertemuan dengan hari ini?" 

Mereka menjawab: "Benar (telah datang)". Tetapi telah pasti berlaku 

ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir 

330 

51.  Q.S. Al-Baqarah/2: 44 

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang 

kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca 

Al Kitâb (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir 

330 

52.  Q.S. Al-Qashash/28: 3 

Kami membacakan kepÂdamu sebagian Dari kisah Musa dan Fir´aun 

dengan benar untuk orang-orang yang beriman 

330 

53.  Q.S. Hûd/11: 17 

Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada 

mempunyai bukti yang nyata (Al Quran) Dari Tuhannya, dan diikuti 

pula oleh seorang saksi (Muhammad) Dari Allah dan sebelum Al 

Quran itu telah ada Kitâb Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? 

Mereka itu beriman kepada Al Quran. Dan barangsiapa di antara 

mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir 

kepada Al Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya, 

karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Quran itu. 

Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar Dari Tuhanmu, tetapi 

kebanyakan manusia tidak beriman 

330 

54.  Q.S. Al-Baqarah/2: 121 

Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitâb kepadanya, mereka 

membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman 

kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka 

itulah orang-orang yang rugi 

331 

55.  Q.S. Âli ‘Imrân/3: 58 

58. Demikianlah (kisah Isa), Kami membacakannya kepada kamu 

sebagian Dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al 

Quran yang penuh hikmah 

331 

56.  Q.S. Al-Baqarah/2: 252 331 
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Itu adalah ayat-ayat Dari Allah, Kami bacakan kepÂdamu dengan hak 

(benar) dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara 

nabi-nabi yang diutus 

57.  Q.S. Âli ‘Imrân/3: 108 

Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepÂdamu dengan 

benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-

hamba-Nya 

331 

58.  Q.S. al-Jâsiyah/45: 5 

Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepÂdamu 

dengan sebenarnya; maka dengan perkataan manakah lagi mereka 

akan beriman sesudah (kalam) Allah dan keterangan-keterangan-Nya 

331 

59.  Q.S. Al-‘Ankabut/29: 45 

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepÂdamu, yaitu Al Kitâb (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah Dari 

(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya Dari 

ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan 

331 

60.  Q.S. al-Kahf/18: 27 

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepÂdamu, yaitu kitâb 

Tuhanmu (Al Quran). Tidak ada (seorangpun) yang dapat merubah 

kalimat-kalimat-Nya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat 

berlindung selain Dari pada-Nya 

331 

61.  Q.S. al-Maidah/5: 27 

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Âdam (Habil dan 

Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya 

mempersembahkan korban, maka diterima Dari salah seorang Dari 

mereka berdua (Habil) dan tidak diterima Dari yang lain (Qabil). Ia 

berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: 

"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) Dari orang-orang 

yang bertakwa" 

331 

62.  Q.S. al-A’râf/6: 175 

Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan 

kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitâb), 

kemudian dia melepaskan diri Dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti 

oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-

orang yang sesat 

331 

63.  Q.S. Yûnus/10: 71 

Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu 

dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu 

332 
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tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepÂdamu) dengan ayat-ayat 

Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah 

keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk 

membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu 

dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu 

memberi tangguh kepadaku 

64.  Q.S. asy-Syu’ara/26 : 69 

Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrāhȋm 

332 

65.  Q.S. Âli ‘Imrân/3: 93 

Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan 

yang diharamkan oleh Israil (Ya´qub) untuk dirinya sendiri sebelum 

Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada 

makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah 

Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar" 

332 

66.  Q.S. Al-Anfâl/8: 2 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila 

disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan 

ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya 

kepada Tuhanlah mereka bertawakkal 

332 

67.  Q.S. An-Nisâ’/4: 127 

Dan mereka minta fatwa kepÂdamu tentang para wanita. Katakanlah: 

"Allah memberi fatwa kepÂdamu tentang mereka, dan apa yang 

dibacakan kepÂdamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang 

para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa 

yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka 

dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah 

menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara 

adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya 

332 

68.  Q.S. al-Maidah/5: 1 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepÂdamu. 

(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya 

332 

69.  Q.S. al-Haj/22: 30 

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-

apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya 

di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang 

ternak, terkecuali yang diterangkan kepÂdamu keharamannya, maka 

332 
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jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah 

perkataan-perkataan dusta. 

70.  Q.S. al-Isrâ/17:107 

Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman 

(sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi 

pengetahuan sebelumnya apabila Al Quran dibacakan kepada 

mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud 

333 

71.  Q.S. al-Qashash/28: 53 

Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka 

berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya; Al Quran itu 

adalah suatu kebenaran Dari Tuhan kami, sesungguhnya kami 

sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkan(nya) 

333 

72.  Q.S. al-’Ankabût/29: 51 

Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah 

menurunkan kepÂdamu Al Kitâb (Al Quran) sedang dia dibacakan 

kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat 

yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman 

333 

73.  Q.S. al-Aḫzâb/33: 34 

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu Dari ayat-ayat Allah 

dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Lembut lagi Maha Mengetahui 

333 

74.  Q.S. al-Anfâl/8: 31 

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka 

berkata: "Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat yang 

seperti ini), kalau kami menhendaki niscaya kami dapat membacakan 

yang seperti ini, (Al Quran) ini tidak lain hanyalah dongeng-

dongengan orang-orang purbakala" 

333 

75.  Q.S. Yûnus/10: 15 

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, 

orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami 

berkata: "Datangkanlah Al Quran yang lain Dari ini atau gantilah 

dia". Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya Dari pihak 

diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan 

kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku 

kepada siksa hari yang besar (kiamat)" 

333 

76.  Q.S. Maryam/19: 58 

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, 

yaitu para nabi Dari keturunan Âdam, dan Dari orang-orang yang 

Kami angkat bersama Nuh, dan Dari keturunan Ibrāhȋm dan Israil, 

dan Dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami 

333 
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pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada 

mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis 

77.  Q.S. Maryam/19: 73  

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang 

(maksudnya), niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-

orang yang beriman: "Manakah di antara kedua golongan (kafir dan 

mukmin) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat 

pertemuan(nya)? 

334 

78.  Q.S. al-Haj/22: 72 

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang 

terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka 

orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-

orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka. 

Katakanlah: "Apakah akan aku kabarkan kepÂdamu yang lebih buruk 

Daripada itu, yaitu neraka?" Allah telah mengancamkannya kepada 

orang-orang yang kafir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya 

tempat kembali 

334 

79.  Q.S. Saba’/34: 43 

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, 

mereka berkata: "Orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang 

ingin menghalangi kamu Dari apa yang disembah oleh bapak-

bapakmu", dan mereka berkata: "(Al Quran) ini tidak lain hanyalah 

kebohongan yang diada-adakan saja". Dan orang-orang kafir berkata 

terhadap kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka: "Ini 

tidak lain hanyalah sihir yang nyata" 

334 

80.  Q.S. al-Jâsiyah/45: 6 

Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepÂdamu 

dengan sebenarnya; maka dengan perkataan manakah lagi mereka 

akan beriman sesudah (kalam) Allah dan keterangan-keterangan-Nya. 

334 

81.  Q.S. al-Jâsiyah/45:  25 

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, 

tidak ada bantahan mereka selain Dari mengatakan: "Datangkanlah 

nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar" 

334 

82.  Q.S. al-Jâsiyah/45: 31 

Dan adapun orang-orang yang kafir (kepada mereka dikatakan): 

"Maka apakah belum ada ayat-ayat-Ku yang dibacakan kepÂdamu 

lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat 

dosa? 

334 

83.  Q.S. al-Ahqâf/46: 7 334 
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Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang 

menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran 

ketika kebenaran itu datang kepada mereka: "Ini adalah sihir yang 

nyata" 

84.  Q.S. al-Mu’minûn/23: 66  

Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada 

kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang 

335 

85.  Q.S. al-Mu’minûn/23:  105 

Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepÂdamu sekalian, tetapi 

kamu selalu mendustakannya 

335 

86.  Q.S. Nun/68: 15 

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini 

adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala" 

335 

87.  Q.S. al-Mutaffifin/83: 13 

yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu 

adalah dongengan orang-orang yang dahulu 

335 

88.  Q.S. Luqmân/31: 7 

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling 

dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, 

seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar 

gembiralah dia dengan azab yang pedih 

335 

89.  Q.S. al-Isrâ/17: 106 

Dan Al-Qur’ân itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur 

agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan 

Kami menurunkannya bagian demi bagian. 

345 

90.  Q.S. an-Nisâ’’/4: 164 

Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami 

kisahkan tentang mereka kepÂdamu dahulu, dan rasul-rasul yang 

tidak Kami kisahkan tentang mereka kepÂdamu. Dan Allah telah 

berbicara kepada Musa dengan langsung. 

345 

91.  Q.S. al-A’râf/7: 143 

Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu 

yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) 

kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri 

Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan 

berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah 

ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) 

niscaya kamu dapat melihat-Ku". Tatkala Tuhannya menampakkan 

diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan 

Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa saDâr kembali, dia 

345 
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3. Agama    : Islam 

berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku 

orang yang pertama-tama beriman" 

92.  Q.S. asy-Sura/42: 51 

Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-

kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang 

tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu 

diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. 

Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. 

345 

93.  Q.S. al-Baqarah/2: 4 

Dan mereka yang beriman kepada Kitâb (Al Quran) yang telah 

diturunkan kepÂdamu dan Kitâb-kitâb yang telah diturunkan 

sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. 

346 

94.  Q.S. al-A’la/87: 18-19 

Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitâb-kitâb yang 

dahulu. (yaitu) Kitâb-kitâb Ibrāhȋm dan Musa 

346 

95.  Terjemahan teks arab 

Wahyu itu sebagai al-Qur’ân apabila kita menjadikannya untuk 

dibaca, dan sebagai sebuah Kitâb apabila kita menjadikannya untuk 

ditulis. Sebagai bacaan mengharuskan adanya orang yang menghapal, 

dan sebagai tulisan tidak mengharuskan adanya orang yang 

menghapal. Maka bagi seseorang di saat ia membaca sebuah Kitâb 

tidak ada keharusan untuk menghapal. Dari itu al-Qur’ân mempunyai 

dua pendekatan Dari beberapa pendekatan Tilawah: (1) dihafal untuk 

disimpan di dada, dan (2) ditulis untuk di simpan di kertas, sekira-kira 

anda dapat membacanya kapanpun jua. 

346 

96.  Q.S. Thahâ/20: 25-28 

Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan 

mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan Dari 

lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. 

347 

97.  Q.S. al-Qashash/28: 34 

Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka 

utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan 

(perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan 

mendustakanku" 

348 

98.  Q.S. Thahâ/20: 29-32 

dan jadikanlah untukku seorang pembantu Dari keluargaku,  (yaitu) 

Harun, sauDâraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan 

jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku. 

348 

99.  Q.S. Thahâ/20: 36-37 387 
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Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, 

hai Musa". Dan sesungguhnya Kami telah memberi nikmat 

kepÂdamu pada kali yang lain. 

100.  Terjemahan ayat-ayat Tazkiyah: 

Q.S. Asy-Syams/91: 9 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu 

349 

101.  Q.S. An-Nisâ’’/4: 49  

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya 

bersih?. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-

Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun 

349 

102.  Q.S. an-Nûr/24: 21 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah 

syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan 

perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena 

kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak 

seorangpun Dari kamu bersih (Dari perbuatan-perbuatan keji dan 

mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang 

dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui 

350 

103.  Q.S. An-Najm/53: 32 

(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan 

keji yang selain Dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya 

Tuhanmu maha luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui 

(tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu Dari tanah dan 

ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu 

mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang 

orang yang bertakwa 

350 

104.  Q.S. Al-Baqarah/2: 151 

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepÂdamu) Kami telah mengutus kepÂdamu Rasul diantara kamu 

yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan 

kamu dan mengajarkan kepÂdamu Al Kitâb dan Al-Hikmah, serta 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui 

350 

105.  Q.S. Al-Baqarah/2: 129 

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul Dari kalangan 

mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, 

dan mengajarkan kepada mereka Al Kitâb (Al Quran) dan Al-Hikmah 

(As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah 

yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana 

350 
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106.  Q.S. Al-Baqarah/2: 174 

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah 

diturunkan Allah, yaitu Al Kitâb dan menjualnya dengan harga yang 

sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak 

menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan 

berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan 

mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih 

350 

107.  Q.S. Âli ‘Imrân/3: 77 

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah 

dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu 

tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan 

berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka 

pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi 

mereka azab yang pedih 

350 

108.  Q.S. Âli ‘Imrân/3:  164 

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang 

beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul Dari 

golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-

ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada 

mereka Al Kitâb dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum 

(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan 

yang nyata 

351 

109.  Q.S. al-Jumu’ah/62: 2 

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul 

di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, 

mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitâb dan Hikmah (As 

Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata 

351 

110.  Q.S. At-Taubah/9: 104 

103. Ambillah zakat Dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 

351 

111.  Q.S. Toha/20: 76 

(yaitu) surga ́ Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka 

kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih 

(Dari kekafiran dan kemaksiatan) 

351 

112.  Q.S. Fâthir/35: 18 

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan 

jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk 

351 
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memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun 

meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya 

yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut 

kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan 

mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan 

dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya 

sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu) 

113.  Q.S. an-Naziat/79: 18 

Dan katakanlah (kepada Fir´aun): "Adakah keinginan bagimu untuk 

membersihkan diri (Dari kesesatan)" 

351 

114.  Q.S. al-a’la/87: 14 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan 

beriman) 

351 

115.  Q.S. Al-Lail/92: 18 

Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya 

351 

116.  Q.S. an-Nûr/24: 21 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah 

syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan 

perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena 

kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak 

seorangpun Dari kamu bersih (Dari perbuatan-perbuatan keji dan 

mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang 

dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui 

354 

117.  Hadits diriwayatkan Dari Ali ni Abi Thalib ra 

Diriwayatkan Dari Ali ni Abi Thalib ra. bahwa dia berkata: Manusia 

itu terdir Dari tiga kelompok; orang alim yang selalu ta’at kepada 

tuhannya, orang yang selalu belajar untuk kesuksesan hidup dan 

orang yang bebas mengikuti arus kehidupan. Kemudian Ali bin Abu 

Thalib berkata lagi: Ilmu itu lebih baik Daripada harta, karena ilmu 

menjaga anda sedangkan harta anda yang menjaganya; ilmu itu selalu 

betambah dengan disebarluaskan, sedangkan harta akan berkurang 

dengan diinfakkan. Orang-orang yang berilmu abadi bersama dengan 

abadinya zaman sekalipun dirinya sudah tidak ada lagi, perumpamaan 

mereka seperti kenangan di hati yang selalu ada.   

354 

118.  Q.S. Al-Anbiyâ/21: 7 

bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu 

tidak mengetahui. 

355 

119.  Q.S. Yûnus/10: 94 355 
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Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang 

apa yang Kami turunkan kepÂdamu, maka tanyakanlah kepada 

orang-orang yang membaca kitâb sebelum kamu.. 

120.  Q.S. az-Zukhruf/43: 45 

Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus 

sebelum kamu: "Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk 

disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?" 

355 

121.  Terjemahan teks arab 

Ini adalah karena ilmu wajib harus disebarluaskan, maka siapa yang 

memiliki ilmu yang ia ketahui dan ia menyembunyikannya, Allah 

swt. akan mengekangnya dengan kekangannya Dari api neraka pada 

hari kiamat. Dan ilmu itu selalu bertambah dengan pembelajaran, 

tidak eperti harta yang bisa berkurang. Dan persisnya ilmu itu sebuah 

pelita yang dapat menyinari. 

355 

122.  Terjemahan teks arab 

Ilmu itu lebih baik Daripada harta, karena ilmu menjaga anda 

sedangkan harta anda yang menjaganya; ilmu itu selalu betambah 

dengan disebarluaskan, sedangkan harta akan berkurang dengan 

diinfakkan 

355 

123.  Q.S. al-Kahf/18: 81 

Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi 

mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya Dari anaknya 

itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya) 

355 

124.  Terjemahan teks arab 

Dalam Hadits yang diriwayatkan Ali ra. Harta berkurang dengan 

nafakah, sedangkan ilmu bertambah bila diberikan dengan orang lain. 

Kata “zaka” menunjukan sesuatu yang tumbuh subur dan selalu 

bertambah yang membawa kelayakan. Dan kalau dikaitkan dengan 

seseorang, maka artinya mengandung kesucian dan pujian. 

355 

125.  Terjemahan teks arab 

Ilmu itu bertambah dan berkembang dengan infaq. 

357 

126.  Q.S. at-Taubah/9: 128 

Sungguh telah datang kepÂdamu seorang Rasul Dari kaummu 

sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan 

(keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi 

penyayang terhadap orang-orang mukmin 

359 

127.  Q.S. an-Najm/53: 2 

kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru 

360 

128.  Q.S. an-Najm/53: 3 360 
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dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan 

hawa nafsunya 

129.  Q.S. an-Najm/53: 5 

yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat 

360 

130.  Q.S. an-Najm/53: 11  

Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya 

360 

131.  Q.S. an-Najm/53: 17 

Penglihatannya (muhammad) tidak berpaling Dari yang dilihatnya itu 

dan tidak (pula) melampauinya 

360 

132.  Q.S. al-Qalam/68: 4 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung 

360 

133.  Q.S. asy-Syarh/94: 1 

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dÂdamu? 

360 

134.  Q.S. asy-Syarh/94: 2 

dan Kami telah menghilangkan DaripÂdamu bebanmu 

360 

135.  Q.S. asy-Syarh/94: 4 

Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu 

361 

136.  Terjemahan ayat-ayat Ta’lȋm: 

Q.S. Al-Baqarah/2: 31 

Dan Dia mengajarkan kepada Âdam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemuka-kannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar! 

364 

137.  Q.S. ar-Rahmān/55: 2 

Yang telah mengajarkan al Quran 

364 

138.  Q.S. al-‘Alaq/96: 4; 5 

Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya 

364 

139.  Q.S. Al-Māi’dah/5: 110 

(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah 

nikmat-Ku kepÂdamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan 

kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di 

waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di 

waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan 

(ingatlah pula) diwaktu kamu membentuk Dari tanah (suatu bentuk) 

yang berupa burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup 

kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan 

seizin-Ku. Dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang 

buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak 

dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang 

364 
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4. Kebangsaan   : Indonesia 

mati Dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di 

waktu Aku menghalangi Bani Israil (Dari keinginan mereka 

membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka 

keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir diantara 

mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata" 

140.  Q.S. Al-Māi’dah/5: 4 

Mereka menanyakan kepÂdamu: "Apakah yang dihalalkan bagi 

mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan 

(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar 

dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa 

yang telah diajarkan Allah kepÂdamu. Maka makanlah Dari apa yang 

ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas 

itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya 

364 

141.  Q.S. Al-Baqarah/2: 32 

Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui 

selain Dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; 

sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana" 

364 

142.  Q.S. Yūsuf/12: 101 

Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan 

kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku 

sebahagian ta´bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. 

Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku 

dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang 

yang saleh 

364 

143.  Q.S. An-Nisā’/4: 113 

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepÂdamu, 

tentulah segolongan Dari mereka berkeinginan keras untuk 

menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya 

sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun 

kepÂdamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitâb dan 

hikmah kepÂdamu, dan telah mengajarkan kepÂdamu apa yang 

belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu 

365 

144.  Q.S. Al-Baqarah/2: 239 

Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil 

berjalan atau berkenDâraan. Kemudian apabila kamu telah aman, 

maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui 

365 
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145.  Q.S. Al-Māi’dah/5: 4 

Mereka menanyakan kepÂdamu: "Apakah yang dihalalkan bagi 

mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan 

(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar 

dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa 

yang telah diajarkan Allah kepÂdamu. Maka makanlah Dari apa yang 

ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas 

itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya 

365 

146.  Q.S. Tāhā/20: 71 

Berkata Fir´aun: "Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) 

sebelum aku memberi izin kepÂdamu sekalian. Sesungguhnya ia 

adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepÂdamu sekalian. 

Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu 

sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya 

aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan 

sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih 

pedih dan lebih kekal siksanya" 

365 

147.  Q.S. as-Shu’arā’/26: 49 

Fir´aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa 

sebelum aku memberi izin kepÂdamu? Sesungguhnya dia benar-

benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepÂdamu maka kamu 

nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); 

sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan 

bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya" 

365 

148.  Q.S. Yūsuf/12: 68 

Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, 

maka (cara yang mereka lakukan itu) tiadalah melepaskan mereka 

sedikitpun Dari takdir Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan 

pada diri Ya´qub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia 

mempunyai pengetahuan, karena Kami telah mengajarkan 

kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui 

365 

149.  Q.S. al-Kahfi/18: 65 

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba 

Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat Dari sisi Kami, dan 

yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu Dari sisi Kami 

366 

150.  Q.S. al-Anbiyā’/21: 80 

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, 

guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu 

bersyukur (kepada Allah) 

366 
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151.  Q.S. Yāsīn/36: 69 

Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan 

bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah 

pelajaran dan kitâb yang memberi penerangan 

366 

152.  Q.S. Yūsuf/12: 37 

Yûsuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan 

yang akan diberikan kepÂdamu melainkan aku telah dapat 

menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai 

kepÂdamu. Yang demikian itu adalah sebagian Dari apa yang 

diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah 

meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, 

sedang mereka ingkar kepada hari kemudian 

366 

153.  Q.S. Al-Baqarah/2: 251 

Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah 

dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah 

memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah 

meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang 

dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) 

sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah 

bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas 

semesta alam. 

366 

154.  Q.S. Al-Baqarah/2: 282 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun Daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi Dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan Dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 

366 
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lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, 

(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu 

155.  Q.S. an-Najm/53: 5 

yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat 

367 

156.  Q.S. ar-Rahmān/55: 4 

Mengajarnya pandai berbicara 

367 

157.  Q.S. Al-Kahfi/18: 66 

Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya 

kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu 

yang telah diajarkan kepÂdamu? 

367 

158.  Q.S. Ali ‘Imrān/3: 79 

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya 

Al Kitâb, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: 

"Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan 

penyembah Allah". Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu 

menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al 

Kitâb dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya 

367 

159.  Q.S. al-Hujurāt/49: 16 

Katakanlah: "Apakah kamu akan memberi-tahukan kepada Allah 

tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan 

apa yang di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu? 

367 

160.  Q.S. Al-Māi’dah/5: 4 

Mereka menanyakan kepÂdamu: "Apakah yang dihalalkan bagi 

mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan 

(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar 

dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa 

yang telah diajarkan Allah kepÂdamu. Maka makanlah Dari apa yang 

ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas 

itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya 

367 

161.  Q.S. Yūsuf/12: 21 

Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya: 

"Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi 
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dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak". Dan 

demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada 

Yûsuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta´bir 

mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan 

manusia tiada mengetahuinya 

162.  Q.S. Al-Baqarah/2: 102 

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada 

masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman 

itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak 

mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir 

(mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan 

apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu 

Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) 

kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami 

hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka 

mereka mempelajari Dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir 

itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan 

isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan 

sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka 

mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan 

tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini 

bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitâb Allah) dengan sihir itu, 

tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan 

mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui 
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163.  Q.S. Yūsuf/12: 6 

Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan 

diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta´bir mimpi-mimpi dan 

disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga 

Ya´qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya 

kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. 

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana 

368 

164.  Q.S. Al-Baqarah/2: 151  

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepÂdamu) Kami telah mengutus kepÂdamu Rasul diantara kamu 

yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan 

kamu dan mengajarkan kepÂdamu Al Kitâb dan Al-Hikmah, serta 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. 

368 

165.  Q.S. Al-Baqarah/2: 282 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

368 



 

 
 

453 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun Daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi Dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan Dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, 

(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu 

166.  Q.S. Ali ‘Imrān/3: 48 

Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitâb, Hikmah, Taurat 

dan Injil 

368 

167.  Q.S. al-Nahl/16: 103 

Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: 

"Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang manusia 

kepadanya (Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka 

tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa ´Ajam, 

sedang Al Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang 

368 

168.  Q.S. Al-Baqarah/2: 129 

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul Dari kalangan 

mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, 

dan mengajarkan kepada mereka Al Kitâb (Al Quran) dan Al-Hikmah 

(As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah 

yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana 
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169.  Q.S. ali ‘Imrān/3: 164 

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang 

beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul Dari 

golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-

ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada 

mereka Al Kitâb dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum 

(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan 

yang nyata 

369 

170.  Q.S. al-Jumu’ah/62: 2 

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul 

di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, 

mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitâb dan Hikmah (As 

Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata 

369 

171.  Q.S. Al-Baqarah/2: 102 

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada 

masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman 

itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak 

mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir 

(mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan 

apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu 

Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) 

kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami 

hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka 

mereka mempelajari Dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir 

itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan 

isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan 

sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka 

mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan 

tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini 

bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitâb Allah) dengan sihir itu, 

tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan 

mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui 

369 

172.  Q.S. Al-Kahfi/18: 66 

Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya 

kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu 

yang telah diajarkan kepÂdamu? 

369 

173.  Q.S. Al-An’âm: 91 

Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang 

semestinya, di kala mereka berkata: "Allah tidak menurunkan 
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sesuatupun kepada manusia". Katakanlah: "Siapakah yang 

menurunkan kitâb (Taurat) yang dibawa 

174.  Q.S. Al-Naml/27: 16 

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, 

kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi 

segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia 

yang nyata" 
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