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ALQURAN INSPIRASI KEHIDUPAN 
Oleh: Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah 

 

 
Dengan Nama Allah Yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang 

 

 

Dalam Kata Pengantar Tafsir Inspirasi ini ada lima poin yang kami rasa penting 

untuk disampaikan terkait dengan tema di atas. Pertama, kemenangan Pilkada adalah 

kemenangan pelaksanaan inspirasi Alquran. Kami,  Edy Rahmayadi dan Musa Ra-

jekshah mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumatera Utara yang telah 

menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu.  

Kami yakin bahwa kemenangan ini tidak lepas dari pesan inspirasi Alquran yang dia-

malkan. Usai dari Pilkada, masyarakat dapat akur, damai dan bergandingan tangan 

dalam membangun Sumatera Utara. Ini adalah pesan damai yang tertuang di dalam 

Alquran di berbagai lembarannya. 

Kedua, keluarga cinta Alquran. Saya beristri dari keluarga pendiri al-Washliyah 

yang sangat dekat dengan Alquran. Sementara, kakek Musa Rajekshah adalah hapal 

Alquran. Sedangkan ayahnya (H. Anif) mewakafkan 1000an lebih Tafsir Inspirasi 

kepada seluruh wisudawan UIN SU, Rutan dan masjid.  

Sebagai prajurit dan memimpin beberapa institusi di tingkat nasional, saya me-

rasakan benar bagaimana Alquran menginspirasi kehidupan saya. Pecinta Alquran 

bukan saja sebatas santri yang mondok di pesantren tapi juga orang-orang yang telah 

memiliki perhatian kepada Alquran dan berakhlak baik dan mulia. Mengamalkan 

Alquran akan menciptakan akhlak baik dan mulia yang tentunya akan memicu rasa 

kecintaan terhadap sesama manusia. Tanpa akhlak yang baik, maka tidak akan ada 

kedamaian. 

Ketiga, Indonesia merdeka berkat Alquran. Awal perjalanan sejarah bangsa Indo-

nesia tidak terlepas dari munculnya orang-orang yang berakhlak mulia yang tertanam 



dalam diri para ulama. Para ulama menjadi kaum yang mencetuskan perjuangan un-

tuk merebut kemerdekaan Bangsa Indonesia dari penjajahan yang terjadi. 

Para ulama merupakan pelopor perjuangan kemerdekaan kita. Mereka mengamalkan 

Alquran untuk membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Per-

juangan dari mereka ini berkembang dan tercermin jelas lewat Pembukaan Undang-

Undang Dasar dan Pancasila.  

Mereka yakin benar dan sangat terinspirasi bahwa kemenangan itu berkat rahmat 

Allah. Di alenia ketiga tertulis dengan apik “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha 

Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebang-

saan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”  

Perjuangan dan semangat yang ditunjukkan para ulama tersebut masih sangat rel-

evan untuk diterapkan hingga saat ini. Keragaman suku bangsa yang mendiami ribu-

an pulau di Indonesia dari Sabang hingga Merauke harus disatukan dalam satu se-

mangat persatuan dan kesatuan sebagaimana yang sudah ditanamkan oleh para pen-

dahulu yang memerdekakan Indonesia. 

Nabi Ibrahim pernah berdoa agar minta keamanan dan keimanan. Dia menda-

hulukan keamanan, karena baginya keamanan sangat penting dalam pelaksanaan 

keimanan.Tanpa keamanan, keimanan menjadi terhambat. Untuk itu dalam Alquran  

sering disanding antara: iman, aman dan amanat. 

Keempat, Alquran dan Pancasila. Alquran berisikan dengan empat prinsip dasar 

yang itu dikenal oleh para ulama sebagai pilar besar Islam. Ketuhanan Yang Maha 

Esa, di dalam Alquran dikenal dengan uluhiyah atau ketuhanan. Kemanusiaan yang 

adil dan beradab, dikenal dengan insaniyah atau kemanusiaan. Persatuan Indonesia, 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan, dikenal dengan akhlaqiyah atau etika. Sedangkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, adalah washatiyah/moderat atau bersikap adil. Di sini ter-

lihat jelas bahwa Pancasila terinspirasi dari pilar besar Islam: Alquran. 

Kelima, Makna Sumut bermartabat adalah mencintai Alquran. Sumut bermartabat 

adalah Sumut yang berada pada era keemasannya. Era di mana semua anak bangsa 

bangga bertuhankan Tuhan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia dengan beradab, 

tetap mengedepankan karakter persatuan dan musyawarah. Serta moderat dengan ber-

sikap adil. 

Masyarakat Indonesia khususnya warga di Sumatera Utara diharapkan menelada-

ni semangat para ulama dalam merebut kemerdekaan dengan mengamalkan empat 

pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. 

Keempat pilar ini tidak bertentangan dengan Alquran, bahkan keempat pilar ini terin-

spirasi dari Alquran. 

Terakhir, saya mengucapkan selamat berkompetisi dalam musabaqah bagi peserta 

Musabaqah Tilawatil Quran Nasional di Sumatera Utara, dan selamat berkarya bagi 

warga Sumatera Utara serta terima kasih kepada penulis buku ini. Semoga semua pe-

serta dan pembaca dapat mengambil pelajaran terbaik dari pesan-pesan Alquran yang 

dilombakan dan dibaca ini. Semoga pelajaran terbaik ini dapat diimplementasikan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ***      
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Abduh berpendapat: “Yang dibutuhkan oleh umat adalah pemahaman kitab suci sebagai 
sebuah hidayah yang membawa kebahagiaan dunia akhirat.” (Al-Mannar, 1/24) Selain 
berorientasi hidaiy (penekanan aspek hidayah), tafsir seyogyanya disampaikan dalam baha-
sa yang mudah dipahami masyarakat luas, tidak terjebak pada penjelasan-penjelasan teknis 
keilmuan atau perbedaan pendangan para ahli dalam hal-hal yang tidak relevan dengan po-
la piker masyarakat modern. Tak ada alasan menjadikan tafsir Alquran sebagai sesuatu yang 
rumit, sebab Allah telah menjadikannya mudah dalam segala hal. (QS al-Qamar/54: 17). 
Tafsir Inspirasi ini berada pada orientasi hidaiy dengan semangat mudah dan memudahkan. 

Dr. Muchlis Hanafi 
Ketua Lembaga Pentashih Mushaf Alquran (LPMQ) Kemenag RI,  

Sekjend Organisasi Internasional Alumni al-Azhar Indonesia (OIAAI), 
Doktor Konsentrasi Tafsir dari Univ. al-Azhar Kairo Mesir.  

 
Tafsir Inspirasi adalah tafsir pertama yang lengkap sampai surat terakhir ditulis oleh putra 
Sumatera Utara. Sebelumnya sudah ada tafsir yang ditulis oleh Ulama Tiga Serangkai, Tafsir 
Ayat Ahkan oleh Ustad Zainal Arifin Abbas, tafsir oleh M. Nuh Hudawi, namun belum ada 
yang lengkap. Tafsir ini sangat ringkas hingga tidak membosankan. 

Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA 
Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara,   

Guru Besar UIN Sumut konsentrasi Ilmu Hadis 
 
Hubungan Zainal Arifin dan Wong Solo telah terjalin sejak tahun 2010. Berkat hubungan 
dalam bentuk pengajian rutin Tafsir Syarawi terlahirlah Tafsir Inspirasi. Ini buku sesuai 
dengan kebutuhan muslim masa kini. Satu kenangan, pada 26 Juni 2015 outlet Wong Solo di 
Jalan Dr. Manshur terbakar,  semua gedung dan isinya habis, kecuali buku Tafsir Inspirasi 
dan Alquran yang terletak di ruang mushalla. Sungguh ini merupakan kemulian kitab suci 
Alquran dan Tafsirnya.  

Puspo Wardoyo 
Owner Wong Solo Grop  

 
Sejak awal kegiatan Tafsir Inspirasi, Pertubuhan Kebajikan al-Nidaa Malaysia telah turun 
membantu tersebarnya buku ini di Sumatera Utara Indonesia. Alasannya, pertama, karena 
berwakaf Alquran termasuk gerakan Islam yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad. Kedua, 
kitab ini dijadikan acuan dakwah di Sumut, sama ada di RRI setiap hari, di Rutan,  Lapas Tan-
jung Gusta Sumut dan di masjid perumahan ataupun perkantoran. Ketiga, tafsir ini dijadikan 
buku wajib dakwah qurani bagi seluruh mahasiswa dakwah di UIN Su dan dai di Sumut. 
Keempat, dengan dijadikan buku ini hadiah untuk dibawa pulang peserta MTQ Nasional 
membuat tafsir ini menjadi lebih bermanfaat bagi Indonesia. Saya sendiri pernah ikut dalam 
beberapa kegiatan di atas saat berkunjung ke Indonesia. 

Shofwan Badrie bin Ahmad Badrie 
Pengurusi al-Nidaa Malaysia 
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Tafsir Inspirasi adalah gagasan yang belum pernah ada di Republik Indonesia ini. Saya tidak 
tahu bagaimana di dunia luar, tapi paling tidak saya melihat bahwa tafsir yang Zainal Arifin 
gagas ini bahagian dari upaya untuk memberikan dinamika yang besar terhadap pemaham-
an Alquran. Sungguhpun di beberapa hal yang perlu dibuat lebih inspiratif, tapi paling tidak 
pengembangan penafsiran seperti ini merupakan sesuatu yang luar biasa. 

Prof. Dr. Mohammad Hatta 
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan,   

Guru Besar UIN Sumut konsentrasi Dakwah 
 
Tafsir Inspirasi ini sudah lima tahun dikaji di Masjid Muhajirin Bumi Asri setiap Ahad malam 
Senin. Dari 114 Inspirasi di balik Nama Surat, dilanjutkan dengan kajian tuntas Surat Ya-
sin/36, al-Mulk/67 dan al-Insan/76. Lalu dari surat ke 17 sampai dengan surat ke 22 (al-Isra, 
Kahfi, Maryam, Thaha dan al-Anbiya’ serta al-Hajj) dikaji secara runut dan runtut. Konsisten-
si dan istiqamah dalam kajian Tafsir Inspirasi ini sangat luar biasa dan diacungkan jempol.  

Heri Pranoto 
Jemaah Pengajian Masjid al-Muhajirin, Perumahan Bumi Asri Medan Sumut 

 
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) Kantor Regional Sumatera telah tiga tahun ber-
temu dengan Dr. H. Zainal Arifin. Dia merupakan salah satu pengisi pengajian tetap di Mas-
jid Baiturrahman Telkom. Kajian Ba’da Asar ini diambil dari sumber Tafsir Inspirasi yang 
sekarang berada di hadapan Pembaca. 

H. Kadir Jaelani, SE 
Ketua Majelis Ta’lim Telkom Group (MTTG) Sumatera  

dan Ketua Masjid Baiturrahman Telkom Divre I Sumatera 
 

Dari tahun 2006 sampai dengan sekarang (kurang lebih 12 tahun) kajian Tafsir Syarawi yang 
menginspirasikan munculnya Tafsir Inspirasi terus dikaji setiap hari di RRI One Day One Ayat 
menjelang salat Maghrib. Ini acara faporit warga Sumut dan ini acara yang berhak 
mendapatkan MURI saat nanti khatam dipertemuan atau episode ke 6236. Kajian Inspirasi-
ini tidak akan  khatam dan tuntas kalau bukan karena diniatkan untuk Allah. 

Dra. Sri Mahyuni 
Sei Kajian Agama di Radio Republik Indonesia (RRI) FM 94,3 Medan Sumut 

 
Tafsir Inspirasi adalah kajian Alquran yang langsung menyentuh dan bermakna dalam ke-
hidupan. Ini tafsir yang membumikan Alquran, agar hidup sekali ini terpandu. Pesan Ins-
pirasi ini adalah ikuti yang baik, dan pilih yang terbaik. Agar hidup bermakna. 

Heru 
GM PLN UIP Sumut 

 
Layaknya, Zainal Arifin Zakaria ini adalah seorang penerus dai Sumut terkemuka: Zainal Ari-
fin Abbas (salah seorang penulis Tafsir Tiga Serangkai Sumatera Utara). 

Dr. Muhammad Sofyan, Lc, MA 
Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Sumatera Utara 

Ketua Harian Hubungan Luar Negri MUI Sumut 
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Baitulmaal Muamalat telah membantu penerbitan Tafsir Inspirasi edisi ketiga tahun 2015 
karena melihat buku ini layak dijadikan hadiah dan bingkisan Bank Muamalat untuk nasabah 
se Indonesia. Dengan semangat Getah atau Gerakan Tebar, Kaji dan Hapal diharap akan la-
hir generasi Qurani yang memahami Alquran minimal 114 nama surat. Hal itu terus di-
lakukan oleh penulis buku ini di UIN SU sejak dicanangkan-nya tahun 2015 hingga kini 2018. 

Bambang  Kusnadi  
Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat Indonesia 

 
Komunitas Tafsir Inspirasi berdiri pada 17 Agustus 2015. Kamunitas yang disingkat Kitap  
mulai aktifitasnya dengan menyiarkan materi “satu tema satu hari” setiap pagi. Kitap me-
manfaatkan beragam media social untuk berbagi kandungan Inspirasi Alquran di antaranya  
Facebook, Line@, Whatsapp, BBM, Telegram dan Instagram. Guna menarik perhatian pem-
baca, tim Kitap membuat gambar quate yang mengisnprasi. Program sukarela ini dilakukan 
karena ingin membumikan pesan Alquran yang inspiratif, sehingga mendorong pembaca 
untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dian Eka Gustini 
Komunitas Tafsir Inspirasi (Kitap) 

 
Tafsir ini tergolong kontemporer, isinya mendalam dan menyentuh permasalahan aktual. 
Bahasanya gamblang, cocok untuk semua kalangan; baik masyarakat ataupun akademisi. 
Wajar jika ia menjadi inspirasi bagi para pembacanya. Tafsir ini terus mengalami perkem-
bangan, selama tidak mengarah kepada tafsir yang liberal. Bagaimanapun tafsir tujuannya 
adalah untuk menerangkan isi kandungan Alquran, bukan untuk menandingi Alquran itu 
sendiri, apalagi untuk menyalahinya. Karena Alquran mukjizat yang tak tertandingi. 

H. Sabaruddin Bisri, Lc, MA 
KUA Stabat Sumatera Utara 

 
Suatu ijtihad yang kreatif dan berani. Kreatif karena belum pernah ada sebuah kitab tafsir 
yang ditulis berdasarkan inspirasi, yang muncul ketika membaca Alquran dan terjemahnnya. 
Atau kreatif karena buku ini belum ditemukan pada kitab tafsir yang ditulis ulama sebe-
lumnya. Berani karena saya melihat kesamaran metode dan ukuran penafsiran selama ini, 
diterobos dengan penulisan yang inspirataif dan stabil.  

Dr. Nur Aisah Simamora, Lc, MA 
Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

 
Ketua Madinatul Quran al-Alamiyah menggagas satu gerakan Menghapal al-Quran One 
Home One Hafizh / Hafizhah Inspirator Qurani, dimana diharapkan para generasi huffaazhil 
quran tidak hanya hafal secara harfiyah tetapi mampu memahami pesan inspirasi Alquran 
sebagai petunjuk sukses dunia meraih surga. Tentu Gerakan Sejuta Tafsir Inspirasi (GAWA 
SEJATI) cukup membantu para peserta didik hafizh, karena tidak hanya mendapatkan hibah 
wakaf buku  Tafsir Inspirasi, juga langsung mendapat menthoring dan pelatihan langsung 
dari Penulis dan Pakarnya. Mari bergabung bersama dalam Gerakan Wakaf Sejuta Tafsir In-
spirasi Selamatkan Negeri dan Bumi. 

Muhammad Fadli Sudiro, SH, MSQ 
Ketua Madinatul Quran al-Alamiyah untuk Menghapal al-Quran  

PUJIAN TERHADAP BUKU INI 
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Saya mendukung gerakan Tebar Kaji dan Hapal (Getah) Tafsir Inspirasi yang dipelopori oleh 
penulis Tafsir Inspirasi dengan buku wajibnya kitab yang ada di hadapan para pembaca ini. 
Gerakan ini dilakukan secara formal dan non formal. Formal seperti di Universitas Islam 
Negeri Sumut (UIN SU), Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Medan Area 
(UMA), atau non formal di masjid, pengajian dan perkantoran. Kegiatan ini terus berjalan 
sejak dicanangkan tahun 2012 hingga sekarang. Tujuan dari kegiatan ini untuk mendapat-
kan pemahaman tafsir Alquran yang selama ini sangat minim dan sangat jauh dari yang di-
harapkan. Pemahaman Alquran yang dilakukan oleh gerakan ini sangat luar biasa, karena 
mengangkat sisi hidayah/petunjuk yang menuntun jemaah/umat menuju sukses dan baha-
gia dunia akhirat. Bahkan bersama para asatiz yang bergabung di RRI mereka membuat 
Madinatul Quran al-Alamiyah untuk melanjutkan gerakan pemahaman Alquran ini agar ter-
jadi kaderisasi dan regenerasi. Kepada ust Dr. Zainal kami doakan supaya tetap sehat, terus 
menggali dan mengembangkan ajaran ini dan memadukannya dengan teknologi baru se-
hingga menambah khazanah keup to datean Alquran. Semoga Allah memudahkan usaha 
baik ini. 

AKBP (P) Drg. Etylamurti M.  
Jemaah Pengajian Masjid al-Ikhwan   

 
Tafsir Inspirasi yang sedang dibaca ini mengajak para pembacanya untuk menemukan ke-
bahagiaan, kecintaan dan petunjuk di dalam Alquran. Tafsir ini telah dikaji di Rumah Tahan-
an (Rutan) dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Tanjung Gusta Kelas 1 Medan sejak tahun 
2016 hingga sekarang. Kajian ini dilakukan sepekan dua kali dengan tema “114 Inspirasi di 
Balik Nama Surat”. Selain dikaji, buku ini juga diberi secara wakaf kepada kurang lebih 1000 
warga binaan untuk mencapai kebahagiaan sejati saat dekat dengan Allah dan kalam-Nya. 

Drs. H. Muhammad Rais 
Pengurus Masjid at-Taubah Tanjung Gusta 

 
Penulis Tafsir Inspirasi adalah dosen yang menginspirasi para mahasiswa untuk mencintai 
Alquran dan mendalami pesan dan maknanya. Beliau memberikan kepada mahasiswanya 
ruang untuk memahami dan menguraikan Alquran dengan kemampuan mahasiswa itu. 
Tanpa harus menyalahkan, bahkan diarahkan kepada satu prinsip “tiada dosa dari kesala-
han dalam memahami Alquran, selama niatnya untuk belajar dan menuntut ilmu”.   

Citra Pratiwi 
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) 

 
Kami berterima kasih kepada penulis Tafsir Inspirasi dan Baitulmaal Muamalat yang telah 
memotivasi kami agar cinta kepada Alquran, dan membuat hidup menjadi lebih mudah dan 
indah bersama Alquran. Kegiatan Getah ini telah memotivasi hidup dan semangat belajar 
kami. Semoga gerakan ini terus berkembang dan dapat berjalan baik di belahan nusantara 
Indonesia yang kita cintai ini. 

Camalia 
Penerima Beasiswa Inspirasi Qurani  
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PENGANTAR CETAKAN KEENAM  DARI PENULIS 

 
Dengan Nama Allah Yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang 

 

 

Segala puji bagi Allah Swt yang telah menurunkan kitab suci Alquran sebagai pedoman 

dan sumber inspirasi bagi manusia. Selawat dan salam kepada penutup sekalian Nabi  

Muhammad Saw yang menjadi teladan dan uswah dalam mengamalkan Alquran dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Buku ini hadiah Gubernur Sumut dan Panitia MTQN 2018 kepada seluruh peserta 

MTQN 2018. Buku ini berisikan ±1000 judul utama dan 6000 sub judul. Ditambah dengan 

kalimat inspiratif di setiap akhir terjemah ayat suci Alquran. 

Visi buku ini ditulis agar dakwah dengan pendekatan Alquran yang harmoni dan me-

nyejukkan dapat disebar di tengah masyarakat Indonesia. Misinya, mewujudkan umat Islam 

yang rahmat, hidup bersejahtera dan Negara Indonesia makmur, aman dan sentosa.  

Buku ini telah mengalami enam kali proses editing sejak 2012. Buku ini telah dijadikan 

rujukan resmi di program “One Day One Ayat” di acara Penyejuk Hati RRI 94,3 FM Medan. 

Di samping rujukan bagi Pengajian dan Dakwah Islam di masjid dan perkantoran di Sumut. 5 

Core Value  dari buku ini berasaskan QS al-Baqarah [2]: 185: 1. Tidak ada alasan untuk tid-

ak mulia saat bersama dengan Alquran. 2. Terlebih saat Alquran sebagai hudan/petunjuk 

dipahami dan diamalkan. 3. Pemahaman Alquran di dalam buku ini ditulis dengan semangat 

“muyassar/mudah” (al-Qamar [54]: 17). Karena 2/3 isi Alquran itu cerita (bayyinât min al-

hudâ). Mengamalkan Alquran juga mudah semudah menempuh jalan lurus menuju cita-cita 

dalam menggapai rida Allah dan surga-Nya.  

Harapan penulis, 4. jika mendapat kebahagiaan buah dari hidayah Alquran, pujilah dan 

agungkan Allah. Penulis hanya sekedar sebab dari hidayah itu, dan mohon doa dari para 

pembaca agar kita semua tetap istiqamah di Jalan-Nya. Harapan kedua, 5. bersyukurlah atas 

hidayah itu dengan berbagi. Berbagi Alquran dengan berwakaf; berbagi ilmu dengan 

mengajar. Karena sebaik-baik manusia di dunia ini adalah mereka yang belajar dan mengajar-

kan Alquran.  

Demikian, semoga dapat menjadi amal bagi siapa saja yang telah memudahkan, 

mendukung dan mendoakan kejayaan Indonesia melalui Tafsir Alquran Inspirasi.  

Hasbunallahi Wani’mal Wakîl  

 

 

       Medan Sunggal, 13 Juli 2018 

 

 

 

       Dr. H. Zainal Arifin Zakaria 
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PENJELASAN KETUA UMUM 

 Nomor: A. 089/DP-P II/SR/III/2014 , Medan , 23 Jumadil Ula 1435H, 25 Maret 2014M 

 

 
Dengan Nama Allah Yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang 

 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

 Dengan hormat, sesampainya surat ini semoga Pimpinan Pusat Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Indonesia dalam keadaan sehat wal afiat  

 Berdasarkan permintaan Saudara Dr. Zainal Arifin Zakaria, penulis Tafsir Inspirasi dan 

Ketua Komisi Luar Negeri MUI Sumut tentang penjelasan penamaan Tafsir yang ditulisnya 

dengan nama “Tafsir Inspirasi”, dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa nama Tafsir Inspirasi tersebut tidak masalah. 

Nama ini dimaksudkan sebagai suatu tafsir yang mengilhami muslim untuk hidup penuh 

semangat  dan penuh motivasi. Tafsir ini berisi satu pesan inspiratif setiap ayat.  

 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima 

kasih. 

 

Billahittaufiq wal hidayah 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 

         DEWAN PIMPINAN 
 MAJELIS ULAMA INDONESIA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

Ketua Umum,     Sekretaris  Umum, 
 

 
  
 

Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA                     Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA 
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SAMBUTAN REGIONAL HEAD OFFICE  

PT BANK SYARIAH MANDIRI REG. OFFICE I, SUMATERA 1  

 
Dengan Nama Allah Yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang 

 

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alquran sebagai petunjuk bagi orang mut-

taqin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi suri tauladan Muhammad SAW. 

Saya sebagai Region Head PT. Bank Syariah Mandiri Regional Office I, Sumatera 1 

berterima kasih telah diajak untuk berwakaf Alquran Tafsir Inspirasi sebagai cenderamata 

para peserta Musabaqah Tilawatil Alquran Nasional yang diadakan di Sumatera Utara. 

Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah yang memiliki peran penting dan strategis 

untuk mendekatkan umat dengan kitab suci Alquran sudah sepantasnya ikut dalam program 

wakaf ini sebagai bagian dari dakwah dan mengalirkan berkah bagi seluruh umat Islam di 

negeri ini. 

Usaha terjemah sekaligus tafsir yang dilakukan oleh Bapak Dr. Zainal Arifin Zakaria 

dengan seluruh upaya sosialisasinya pada forum pengajian dan diskusi termasuk di Bank Sya-

riah Mandiri selama ini, berhak mendapatkan apresiasi dari masyarakat Sumatera Utara.  

Bank Syariah Mandiri melihat momentum MTQ Nasional ini sebagai event untuk turut 

mempromosikan kemampuan para cendikia putera-puteri daerah dalam forum yang lebih 

tinggi lagi dan Islam sebagai agama yang penuh rahmat dan Alquran sebagai pedoman hidup. 

Untuk itu sekali lagi, saya menyambut bahagia buku Tafsir Inspirasi ini bisa menjadi 

bingkisan MTQ Nasional Provinsi Sumatera Utara agar kiranya bermanfaat dalam menjadi-

kan Indonesia yang lebih baik, damai dan sejahtera serta menginspirasi sebagaimana nama 

buku ini.  

Semoga usaha yang dilakukan ini mendapat ridha, rahmat dan pertolongan dari Allah 

SWT.  

 

       Medan, 5 Juni 2018 

       Regional Head  
 

 

 

 

       Ahmad Zailani 
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SAMBUTAN KETUA UMUM 

DEWAN DA’WAH ISLAMIYAH INDONESIA 

 
Dengan Nama Allah Yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang 

 

Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Swt, 

dengan berbagai curahan nikmat-Nya yang tak terhingga, buku “Tafsir Inspirasi” yang 

disusun oleh Dr. Zainal Arifin yang telah sampai di tangan kita. 

Saudara Zainal Arifin bukan orang asing di lingkungan Keluarga Besar Dewan Da’wah 

Islamiyah Indonesia. Sejak tiga priode kepengurusan Dewan Da’wah Sumatera Utara yang 

lalu, beliau diamanahi sebagai pengurus di Dewan Da’wah Sumatera Utara. Terakhir,  

saudara Zainal ditetapkan sebagai Ketua Penelitian pada kepengurusan Dewan Da’wah 

Sumatera Utara. Di samping bertemu saat kunjungan ke Medan, beliau pun telah 

mempersentasikan buku Tafsir Inspirasi di hadapan Pengurus Pusat dan para Pembina Dewan 

Da’wah Pusat.  

Sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, saya menyambut baik buku 

“Tafsir Inspirasi” ini. Karena buku tafsir ini merupakan salah satu karya anak bangsa asal 

Sumatera Utara. Buku ini begitu inspiratif, Insya Allah akan berguna untuk membangun 

spiritual serta menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi masyarakat Indonesia.  Maka tak 

berlebihan jika saya katakan, bahwa karya ini merupakan hadiah dari anak bangsa dari 

Sumatera Utara untuk Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik dan 

berharap agar bukuini juga bisa diterbitkan ke dalam bahasa Inggris agar memberi manfaat 

banyak bagi muslim dunia. 

Buku ini sangat layak untuk dijadikan pegangan para Du’at Dewan Da’wah di berbagai 

tingkatan, baik di Pusat maupun tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Saya sangat 

mengapresiasi buku-buku karya da’i Dewan Da’wah, karena itu merupakan kekayaan 

intelektual da’wah yang dapat menambah khazanah intelektual bangsa pada umumnya dan 

umat Islam pada khususnya. Semoga buku ini dapat menjadi amal ibadah bagi siapa saja 

yang terlibat dan menyebar luaskan ajaran-Nya. Amin.. 
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PANDUAN  SEPUTAR TAFSIR INSPIRASI 

 

 
Dengan Nama Allah Yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang 

 

 

Beberapa panduan dalam membaca Tafsir Inspirasi ini  

1. Teks Alquran dalam Tafsir ini diambil dari Mushaf Madinah yang ditulis oleh Kaligrafer 

Usman Thaha yang telah disesuaikan dengan Mushaf Standar Usmani Indonesia oleh Fo-

rum Pelayan Alquran (FPQ) Jakarta. 

2. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia berdasarkan pada buku Alquran dan Terjamahan-

nya, Kementerian Agama RI Tahun 2004;  dengan perubahan. Terjemahan ini ditulis 

dengan bentuk reguler atau normal. 

3. Pemahaman tafsir ringkas dari Alquran ini dan bahasa asing ditulis dalam bentuk miring 

atau italic. 

4. Inspirasi dari ayat yang dikaji ditulis dengan huruf tebal atau bold. Agar lebih fokus pada 

inspirasi diri yang memotivasi jiwa, penulis menuliskan di antara pesan inspirasi kata 

dalam bentuk ALLCAPS, atau HURUF BESAR.  

5. Untuk menyempurnakan tulisan ini, tim menuliskan judul dan sub judul. Judul dalam 

bentuk HURUF BESAR atau ALLCAPS. Sedangkan sub judul ditulis dengan Small 

Caps atau Huruf Besar di awal. Sebagian besar judul dari buku ini hasil olah penulis dit-

ambah dengan kutipan dari buku “Alquran dan Terjamahannya, Departemen Agama RI 

Tahun 1989.” 

6. Guna memudahkan pemahaman yang bercabang, penulis menggunakan nomor dengan 

tutup kurung. Terkadang penjelasan yang bercabang itu memasuki ayat berikutnya, jika 

demikian adanya, maka penomoran pada ayat sebelumnya akan berlanjut kepada ayat 

berikut.  

7. Ditemukan banyak cara menggunakan buku ini. (a) Dibaca dan dipahami berurut, dari al-

Fatihah sampai dengan an-Nas. (b) Dibaca dan dikaji berdasarkan pilihan, seperti: Kajian 

Nama di Balik Surat, Kajian Setiap Awal Surat. (c) Dibaca dan dikaji secara acak. Buka 

Tafsir Inspirasi di halaman mana pun dan baca, maka –dengan inayah Allah- itu adalah 

inspirasi hari ini dan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

8. Tafsir inspirasi ini adalah buku yang memberi ilham, ide atau pandangan atau cara 

berpikir, hingga menumbuhkan spirit, semangat; atau motif,  arah  tujuan yang 

menggerakkan sikap menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Tafsir ini hanya memfokuskan 

pada inspirasi yang memotivasi, hingga pesan-pesan Alquran yang berfungsi utama 

sebagai huda/hidayah atau petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat dapat dicapai. 
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PENDAHULUAN TAFSIR INSPIRASI 

 

 
Dengan Nama Allah Yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang 

 

 

Jika merujuk pada hasil penelitian yang berjudul “Metode Tafsir Inspirasi” ditemukan 

sembilan hal: Pertama,  sumber yang digunakan dalam melakukan tafsir adalah al-ma’tsur 

atau berasaskan pada nash. Dengan tidak melupakan akal atau tafsir bi al-ma‘qul. Dengan 

nash  atau teks, terlihat jelas dari keterkaitan dan pemahaman yang berusaha dikutip asli dari 

penggalan-penggalan ayat yang dinomorkan dan kesimpulan. Sedangkan berasaskan akal 

terlihat jelas dalam menarik kisah masa lalu untuk dijadikan inspirasi masa kini.  

Kedua, fokus tafsir ini pada hidayah, dengan menggunakan pendekatan tekstual. Meraih 

hidayah Allah atau hudan lin nas dan hudan lil muttaqin, menjadi acuan utama dari semangat 

penulisan buku ini. Fokus ini diperkaya dengan inspirasi dan motivasi. Semangat tekstual ter-

lihat pada istanthiq al-Quran, atau berikan Alquran untuk berbicara.  

Ketiga, dalam melihat ayat mutasyabihat, tafsir Inspirasi menggunakan metode takwil dan 

tafwith. Jika bisa ditakwil, atau dialihkan pemahaman dari pemahaman awal kepada 

pemahaman kedua, maka penulis mencoba menakwilkannya, jika belum dimengerti, penulis 

menyerahkan pemahamannya kepada Allah atau tafwidh. Terlebih dalam melihat huruf 

muqaththaah. Dalam hal ini Syarawi mengatakan, “Tidak semua ayat harus dimengerti dan 

diketahui maknanya oleh ulama. Biarlah kemajhulan itu menjadi inspirasi untuk generasi 

berikut.” 

Keempat, dalam melihat ayat muhkam, penulis tidak terpokus pada orintasi fikih. Tapi 

melihat nilai universal yang dapat dipetik dari kewajiban salat, puasa, zakat dan haji. Meng 

utamakan nilai-nilai Alquran itu jauh lebih penting dari sekedar implementasi fikih. Walau 

pengamalan fikih tetap wajib dan perlu diamalkan. 

Kelima, dalam melihat kisah dan sejarah, penulis tidak menulis Asbab an-Nuzul dan tidak 

melihat kisah hanya terpokus pada sebab, tapi terpokus pada keumuman lafadz. Kisah yang 

mendominasi Alquran (2/3 Alquran itu kisah) harus dipahami sebagai bingkai “bayyinat min 

al-huda” keterangan atau penjalasan untuk mencapai petunjuk; dan al-furqan atau mencapai 

pembedaan yang jelas. Alquran itu bukan hanya menggisahkan kejayaan masa lalu, tapi lebih 

dari itu bagaimana ia menjadi hidayah yang memberi solusi dan inspirasi, bagi generasi kini 

dan akan datang. 

Keenam, untuk mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, yang dikenal dengan 

hubungan atau munasabah antar ayat, penulis melakukan penomoran agar satu ayat dengan 

ayat berikutnya saling terkait dan terikat. Penomoran itu diperkuat dengan sub judul. Judul 

Utama dan Sub judul ini menjadi bagian penting dari Tafsir Inspirasi. 
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Ketujuh, bentuk aliran pemikiran dari tafsir ini adalah pemikiran washatiyah atau moderat. 

Dengan cara mengambil yang terbaik dari berbagai aliran. Ia mengutip yang terbaik dari 

Asyari dan Salafi serta Sufy. Pemikiran ini, tidak lepas dari pengalaman pendidikan penulis 

yang kuliah di al-Azhar yang Asyari, Ummu Darman Sudan yang Salafi, dan suasana Mesir 

dan Sudan yang masih memiliki semangat Sufi Sunni yang kental. 

Kedelapan, corak yang dilakukan dari tafsir ini adalah corak sosial kemasyarakatan. Ini 

terlihat jelas dari berbagai bentuk inspirasi yang dikutip dan berujung pada solusi sosial ke-

masyarakatan. Jika ditelusuri, terlihat bahwa rujukan tafsir ini tidak saja terbatas dari ulama 

muslim di dalam buku tafsir, tapi dikutip juga dari para penemu, peneliti dan ilmuwan di 

bidangnya, walau terkadang berstatus non muslim. Menurut penulis, ilmu itu payung umat 

Islam, di manapun ia berada, mukmin lebih layak untuk menggapainya. 

Kesembilan, Tafsir Inspirasi adalah tafsir yang berasaskan pada hidayah Allah dan sunah 

Nabi-Nya, serta logika ulama yang mengikuti bimbingan-Nya. Selain Alquran dan hadis, 

tafsir ini merujuk pada tiga buku Tafsir. Tafsir Sya’rawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad 

Mutawalli Syarawi. Beliau alumni al-Azhar, mufassir dan dai Internasional. Terdapat perbe-

daan antara buku ini dengan buku Tafsir Inspirasi. Tafsir Inspirasi fokus pada kesimpulan 

inspiratif, sementara Tafsir Syarawi mengkaji panjang lebar setiap ayat, yang terkadang 

mengisahkan masa lalu, dan terkadang mengisahkan masa kini. Penulis banyak mengutip 

solusi sosial kemasyarakatan dari Tafsir Syarawi. Di sisi lain, Tafsir Inspirasi tidak berkutat 

pada Nahwu dan Irab, sebagaimana Tafsir Syarawi yang pakar bahasa. Syarawi selalu 

menggunakan syair untuk menyentuh dan menggugah ke arah nilai dan perubahan dengan 

cara yang santun. Namun, Inspirasi tidak melakukan itu. Secara umum, penulis sangat 

terpengaruh dengan pemikiran Syarawi, karena penulis telah menerjemahkan dan mengedit 

terjemahan Tafsir Syarawi dalam bahasa Indonesia. 

Tafsir Muyassar, Dr. Aidh al-Qarni adalah tafsir ringkas yang dikutip oleh penulis dari sisi 

gaya penulisannya. Tafsir ini sangat ringkas, walau ringkas, ia tetaplah tafsir. Sebagaimana 

tafsir Jalalain yang ringkas itu juga disebut dengan tafsir. Di antara mahasiswa UIN Sumut 

ada yang menilai satu buku tafsir dari tebal dan tipisnya buku. Tapi dalam dunia tafsir, setiap 

penjabaran walaupun ringkas tetaplah tafsir. 

Adapun Tafsir Yusuf Ali yang diterjemahkan oleh Dr. Ali Audah adalah buku yang sangat 

menginspirasi penulis. Terlebih Yusuf Ali telah membaca banyak buku yang ditulis oleh 

ulama tafsir klasik dan kontemporer. Kekayaan ilmunya pada bahasa, ditambah posisi dia 

yang berada di Eropa, membuat Yusuf Ali, melihat Alquran dari tiga sisi: sejarah Islam, kaca 

mata Bible dan Eropa. Dia sangat menguasai itu. Di sisi lain, dia juga menguasai motivasi 

dan inspirasi. Bedanya, Yusuf Ali hanya terbatas pada kehebatan masa lalu, dan penulis 

menarik inpirasi dari kejayaan para nabi menjadi kejayaan umat Islam, masa kini dan masa 

akan datang. 

Inilah sembilan metode yang dilakukan dari buku Tafsir Inspirasi. Semoga dengan 

membaca pendahuluan ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana metode penulisan buku ini 

dilakukan dan bagaimana arah dan alur berpijak buku ini. Tidak ada yang sempurna dari 

pemahaman Alquran, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada kesilapan mohon 

dilaporkan ke nomor HP yang tertera di buku ini. Terima kasih dan selamat membaca.*** 
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JUZ 1
AL-F TI¦AH (MAKKIYYAH)

PEMBUKAAN, THE OPENING
Surah ke-1 : 7 ayat

7 KIAT MEMAKNAI KEHIDUPAN
1. SABAR & Mulai dengan Nama Allah

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
1. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, muslim memulai segala sesuatu. 
Dia memohon dan berserah kepada Allah. Memulai apapun dalam bingkai kasih sayang adalah 
ciri muslim. Manusia bukan hanya hidup untuk bersenang-senang, tapi untuk melakukan 
pekerjaan penting demi umat manusia. MULAILAH DENGAN NAMA ALLAH. 

2. Bersyukur dan Kerja Maksimal
 پ پ پ پ ڀ

2. Jika ada zat yang layak dipuji, maka ia adalah Allah. Segala puji bagi Allah. Keberadaan-Nya 
layak dipuji. Dia Tuhan seluruh alam, juga layak dipuji. Dia Tuhan yang menciptakan, Tuhan 
Pemberi rezeki. Dia tidak memerlukan hamba dan hamba memerlukan-Nya. Manusia yang bijak 
adalah manusia yang tahu berterima kasih dan BERSYUKUR.

3. Harus LEBIH BAIK dan Tebar Kasih
ڀ ڀ ڀ 

3. Diulangi nama terbaik-Nya Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena rahmat-Nya 
lebih dominan daripada murka-Nya. Allah menginginkan muslim untuk menjadi makhluk yang 
melakukan terbaik dalam bingkai kasih sayang. JIKA INGIN DISAYANG ALLAH TEBARKAN 
KASIH-NYA.

4. Maafkan & Orientasi Jauh Ke Depan: Akhirat
ٺ ٺ ٺ ٺ 

4. Allah sebagai Pemilik hari pembalasan adalah salah satu alasan kenapa muslim memuji-Nya. 
Dia sebagai Zat yang adil dan rahmat, memperlakukan muslim dengan rahmat dan mem per lakukan 
kafir dengan adil. Muslim masuk surga berkat rahmat-Nya. Muslim yang BERORIENTASI AKHIRAT, 
DUNIA PASTI DIA DAPAT. Manusia yang berorientasi dunia, tidak akan men dapatkan akhirat.

5. Hidup ini adalah PENGABDIAN pada Allah
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan beribadah serta tidak menyekutukanmu 
dengan apapun. Ini semua tidak akan terjadi tanpa pertolongan dariMu. Hanya kepada Engkaulah 
kami mohon pertolongan. Kebergantungan makhluk kepada Khalik adalah kebergantungan 
membahagiakan. Dia kekal dan abadi. Sebaliknya kebergantungan makhluk terhadap makhluk 
lain sangat menyengsarakan. Karena makhluk tidak kekal dan abadi. Hari ini kuat esok dapat 
menjadi lemah dan punah. Hidup menjadi indah jika orientasinya LILLAH/KARENA ALLAH 
dan mengharap surga-Nya. 

6. Doa Kesuksesan: Tetap dalam ISLAM
ٹ ٹ ٹ ڤ 

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, menuju rida dan surga-Mu, dengan tetap mengikuti perintah 
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dan menjauhi larangan. ISLAM ITU (1) MUDAH, (2) nikmat bagaikan jalan bebas hambatan, 
(3) tidak dimurkai dan (4) tidak tersesat dari tujuan hidup. 

7. SEDERHANAKAN Masalah 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
7. Yaitu jalan Islam yang membahagiakan seperti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 
kepadanya; bukan jalan yang menyengsarakan seperti mereka yang dimurkai, dan bukan pula 
jalan mereka yang sesat. MENJADI MUSLIM adalah menjadi manusia BAHAGIA, karena dia 
mengetahui tujuan hidup, dan memiliki jalan yang nikmat untuk mencapai tujuan itu.

AL-BAQARAH (MADANIYYAH)
SAPI, THE COW

Surah ke-2 : 286 ayat

ٱ ٻ ٻ ٻ 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

5 TIPE MUKMIN BAHAGIA
Mukmin HAUS ILMU Allah yang Tertuang dalam Alquran

ٱ ٻ 
1. Alif L±m M³m. Ketika petunjuk diminta pada surah al-Fatihah maka Alif L±m M³m, yang 
berisikan pengakuan atas keterbatasan ilmu manusia adalah jawaban untuk meraih petunjuk. 
Jika ingin mendapat petunjuk, jadilah manusia yang MERASA HAUS ILMU di hadapan Allah 
yang Maha Mengetahui. 

Alquran PETUNJUK Bagi Mukmin yang Bertakwa
ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ 

2. Cara meraih petunjuk yang kedua adalah membaca Kitab Alquran ini. Ia adalah kitab yang 
tidak ada keraguan padanya; petunjuk dan sebagai sumber inspirasi bagi mereka yang bertakwa. 
Yaitu orang yang lebih takut kepada Allah daripada takut kepada api neraka. Hidup ini perlu 
PETUNJUK, dan ia ada pada ALQURAN.

1,2 & 3. BERIMAN, Melaksanakan SALAT & BERBAGI

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
3. Ciri mukmin yang bertakwa yang mendapat petunjuk itu ada lima. (1) mereka yang beriman 
kepada yang gaib, yang dikenal dengan rukun iman yang enam, puncaknya beriman kepada 
Allah. (2) melaksanakan salat, (3) dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka. Nomor 2 dan 3 ini bagian dari rukun Islam yang lima. Dikhususkan penyebutannya deng-
an dua ini, terkait dengan hubungan vertikal dan horizontal. Salat vertikal dan zakat horizontal. 
Mendapat petunjuk adalah mendapatkan kebahagiaan dengan cara berIBADAH dan BERBAGI. 

4 & 5 Beriman kepada ALQURAN, Taurat & Injil; Yakin kepada Hari AKHIRAT

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
4. (4a) Mereka yang beriman kepada Alquran yang diturunkan kepadamu (Muhammad). (4b) dan 
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kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, seperti: Taurat dan Injil. (5) mereka yakin 
akan adanya akhirat. Beriman kepada Alquran artinya membaca dan mengambil inspirasi darinya 
untuk dijadikan pedoman hidup. Membaca kedua kitab (Taurat dan Injil) menambah wawasan 
akan kesempurnaan Islam dan keagungan Alquran. Baca keduanya dan bandingkan. Yakin pada 
akhirat, sampai pada tahap, seakan-akan melihat surga dan neraka walaupun masih hidup di 
dunia. ALQURAN dan hari akhirat merupakan SUMBER INSPIRASI yang memberikan motivasi.

Mukmin Pasti Bahagia Berkat Keteguhan Imannya 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ
5. Mereka yang memiliki lima ciri ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan-
nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Menjadi mukmin adalah 
bersiap-siap menjadi manusia yang paling bahagia. (1) Berbahagia karena memiliki Tuhan, 
tahu cara menyembah-Nya (2) Dia menetapkan Islam sebagai agama yang mudah, dan salat 
pintu kebahagiaan. (3) Bahagia karena dapat membahagiakan orang lain dengan berinfak. (4) 
Berbahagia karena bertambah ilmu lewat membaca Alquran, Taurat dan Injil. (5) Berbahagia 
karena berkat rahmat-Nya mukmin menjadi penghuni surga. KEBAHAGIAAN SEJATI ketika 
mengabdi kan diri pada tujuan yang mulia (rida Allah dan surga).

2 TIPE KAFIR MENDERITA
1. Walau Kafir Menolak: Tetap Ajak ke Jalan Iman yang Bahagia

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
6. Sesungguhnya orang-orang kafir, yang tidak percaya kepada Allah, sama saja bagi mereka, 
engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Walaupun 
kafir sukar untuk beralih menjadi mukmin, TETAPLAH MEMBERIKAN NASIHAT kepada 
mereka atas dasar cinta kasih. Boleh jadi mereka ingat dan takut. 

2. Jika Menolak Iman Kebahagiaan: Yang Rugi Diri Sendiri
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

7. Allah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup. Mereka 
akan mendapat azab yang berat di akhirat. Jangan menjadi manusia yang reaktif (menolak setiap 
kebaikan) seperti kaum kafir, sehingga nasihat dan pesan kebaikan tidak bisa masuk ke dalam 
hati mereka. Manusia yang REAKTIF pasti menderita dan sengsara.

7 TIPE MUNAFIK TERSIKSA
1. Mengaku Beriman: Tapi di Hati MENYIMPAN Kekafiran

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
8. Di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,” padahal 
sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini ciri manusia ketiga yaitu: 
munafik. Menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan. MUNAFIK 
adalah manusia yang tidak jujur pada diri sendiri. Hati mereka ada penyakit dan sakit, meski 
dapat diobati tapi mereka malah sengaja menolak iman dan Islam.

2. Munafik MENIPU Diri Sendiri

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
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9. Mereka menduga bahwa mereka telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal 
tidak demikian mereka hanyalah menipu diri sendiri menuju kehancuran diri tanpa mereka 
sadari. Sayang, MUNAFIK tidak mengerti DAMPAK NEGATIF dari apa yang mereka perbuat.

3. Munafik itu PENDUSTA atau Penipu
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

10. Dalam hati mereka ada penyakit, (ragu dan tidak yakin akan kebenaran, munafik dan tidak 
beriman) lalu Allah menambah penyakitnya itu; karena Allah memudahkan semua keinginan 
hamba. Jika menginginkan penyakit, maka Allah menambah penyakit itu. Mereka mendapat azab 
yang pedih, karena memilih penyakit adalah memilih penderitaan dan siksaan. Penyakit dan 
azab itu karena mereka berdusta. DUSTA ADALAH SUMBER KEJAHATAN.

4. Pesan Islam “Jangan Merusak”
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

11. Apabila dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka, Tinggalkan kemunafikan yang ber-
dampak pada kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang 
melakukan perbaikan.” Inilah keadaan setiap perusak, selalu berlindung di balik niat baik.

5. Munafik Selalu Berlindung di TOPENG “Reformasi”
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

12. Ingatlah, sesungguhnya mereka (orang munafik) yang berbuat kerusakan, bagi diri mereka 
sendiri, karena keimanan yang palsu; dan kerusakan bagi orang lain, karena menyebarkan 
virus kemunafikan. Tetapi mereka tidak menyadari, atau sehingga pola pikir mereka berubah. 
MUNAFIK melihat kejahatan sebagai kebaikan, dan kebaikan sebagai kejahatan. 

6. Bagi Munafik: Iman adalah KEBODOHAN

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ 

13. Apabila dikatakan kepada mereka, “Beriman dan masuk Islamlah sebagaimana orang lain 
telah ber iman!” Mereka menjawab, “Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang 
akal (bodoh) itu beriman?” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, 
(bodoh) tetapi mereka tidak tahu. Pandangan sinis, bahwa iman bagi orang yang miskin dan 
bodoh. Menurut atheis komunis: “Iman itu candu yang meninabobokan rakyat miskin yang 
bodoh dengan janji surga.” Sinisme seperti itu adalah ketololan yang paling parah di sisi Allah. 
MUSLIM itu pintar, dan munafik itu bodoh. 

Tapi Kepalsuan Iman Munafik Itulah KEBODOHAN HAKIKI
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

14. Apabila mereka berjumpa dengan 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 hanya berolok-olok.” Orang yang BERMUKA DUA 
akan MERUGI, karena berteman dengan setan, dan menipu diri sendiri.

7. Allah Tak Mungkin DILAWAN
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

15. Allah memperolok-olokkan mereka sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan terhadap 
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mukmin, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dia mengulur waktu 
hingga mereka HANYUT DALAM KEZALIMAN dan kesesatan, tanpa mereka sadari.

Melawan Allah = Membeli KESESATAN dengan Hidayah = Rugi
ی ی ی ی  ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ 

16. Mereka (munafik) itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk (Islam). Maka perdagangan 
mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Setiap manusia memiliki 
PETUNJUK dan HIDAYAH SEBAGAI MODAL KEHIDUPAN. Munafik dan kafir menjual modal 
hidayah itu untuk mendapatkan dunia yang fana, semu dan singkat ini.

ILUSTRASI KERUGIAN JADI MUNAFIK
1. Minta Cahaya, Ketika Mendapatkan Dibuang & Senang dalam Kegelapan

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
17. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api obor (Islam) yang di-
perlu kan nya di malam hari (kehidupan) untuk menerangi sekelilingnya, dan setelah menerangi 
sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya (yang menyinari) mereka karena pilihan mereka sendiri 
yang menginginkan kegelapan dan membiarkan mereka dalam kegelapan, (kemunafikan) tidak 
dapat melihat. Keangkuhan, kemunafikan, sinisme dan bermuka dua adalah TIPE MANUSIA 
yang menolak kebaikan. Mereka bagaikan manusia yang menginginkan cahaya untuk menerangi 
kehidupan, ketika ia datang malah dipadamkan. Islam adalah cahaya itu.

2. Munafik itu TULI, Bisu & Buta Hati
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

18. Mereka tuli, bisu dan buta, dalam melihat kebenaran spirit Islam, walaupun memiliki panca 
indra yang sempurna, sehingga mereka tidak dapat kembali dari kesesatan yang telah mereka 
pilih. MODAL HIDUP manusia adalah telinga, mulut dan mata. Gunakan ia untuk meraih 
kesuksesan dunia dan akhirat, berkat IMAN.

3. Munafik Selalu Melihat SISI NEGATIF Anugerah Allah
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃچ چ چ چ ڇ 
19. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir dan kilat. 
Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. 
Munafik selalu melihat sisi negatif kehidupan (musibah di balik hujan: petir, kilat dan banjir), 
muslim melihat sisi positifnya (keberkahan di balik hujan: ketersediaan air bagi ke hidupan). 
Pikiran negatif itu dapat membunuh mereka. Pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-
orang yang kafir. Dia Maha Mengetahui dan Maha Berpengalaman. ORANG CERDAS adalah 
orang yang terbuka dan mau BELAJAR dari siapa saja terutama dari Allah me lalui firman-Nya. 

4. RAGU & Tak Berani Ambil Resiko dalam Iman

ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ گگ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ 

20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, 
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mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. 
Munafik adalah manusia yang bingung dan tidak punya pendirian. Sekiranya Allah meng-
hendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu. Allah menunda bukan berarti Dia telah melupakan. Ditunda memberi 
kesem-patan untuk BERTOBAT.

3 HAL TERKAIT DENGAN EKSISTENSI KEESAAN ALLAH
1. Menyembah Allah Yang Maha Esa Jalan Menuju TAKWA

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
21. Ini adalah perintah pertama dalam Alquran. Perintah itu berisikan tentang peribadatan hanya 
untuk Allah. Wahai manusia! Sembahlah Allah Tuhanmu. Alasannya ada empat: (1) Dia yang telah 
men  ciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Keimanan mukmin 
akan menimbulkan amal saleh. MUKMIN BERBAHAGIA SAAT MELAKUKAN AMAL SALEH.

EMPAT Alasan Kenapa Allah Harus Disembah
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
22. (2) Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan (3) langit sebagai atap, dan 
(4) Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan 
sebagai rezeki untukmu. Larangan pertama dalam Alquran adalah menyekutukan Allah. Karena 
itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. 
(1) Manusia, (2) bumi, (3) langit (4) air, bukti keesaan dan kekuasaan Allah. Kemurahan Allah 
terlihat dalam HIDUP MANUSIA YANG SEMUANYA TERGANTUNG KEPADA ALLAH.

2. TANTANGAN untuk Menciptakan Kitab Suci Alquran
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
23. Jika kamu meragukan Alquran yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), 
maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika 
kamu orang-orang yang benar. Wahyu itu memang ada dan WAHYU ITU DARI ALLAH.

Hidup Melawan Allah & Alquran = TERSIKSA

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب
24. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, karena Alquran firman Allah 
yang bijaksana dan berpengalaman, maka sayangi dirimu dengan cara beriman kepada Allah dan 
takut lah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-
orang kafir. Manusia yang MENOLAK WAHYU, hanya akan MENYALAKAN API DI DALAM JIWA.

3. Balasan Terhadap Mukmin: SURGA
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
25. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, dari 
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rukun Islam yang lima dan akhlak mulia bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai. Gambaran keabadian nikmat. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-
buahan dari surga, mereka berkata, “Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu.” Mereka 
telah diberi buah-buahan yang serupa. Di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang 
suci, tanpa cela dan cacat. Mereka kekal di dalamnya tanpa ada rasa takut kehilangan dan ber-
pindah tangan. PAHALA tergantung pada IMAN DAN AMAL, bukan pada amal tanpa iman.

ALAM DICIPTAKAN AGAR MANUSIA DEKAT PADA ALLAH BUKAN MENJAUH
1. Mukmin Yakin Semua yang Diciptakan Allah adalah MAKHLUK Ciptaan-Nya
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih 
kecil dari itu karena semua adalah makhluk ciptaan-Nya. Menciptakan yang kecil terkadang 
lebih rumit dan sulit dibandingkan yang besar. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu 
bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, “Apa maksud Allah dengan 
per umpamaan ini?” Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, karena 
keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dengan itu banyak pula 
orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan perumpamaan itu 
selain orang-orang fasik. Fasik adalah orang yang melepaskan diri dari ikatan keimanan kepada 
Allah. MUKMIN mengucapkan rasa SYUKUR kepada Allah atas rahmat-Nya, sedangkan kafir 
mengubur kesadaran batinnya, ia tidak saja fasik, tapi juga menolak kebenaran.

2. TIGA Ciri Fasik Orang yang Menjauhi Allah yang Pasti Rugi
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
27. Ciri-ciri fasik yang sesat dan merugi tiga: (1) (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian 
Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan (2) memutuskan apa yang diperintahkan Allah 
untuk disambungkan (3) dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 
Orang FASIK merusak di bumi, sebab bagi mereka akhirat itu tidak ada. Tapi mereka rugi, saat 
mengetahui akhirat itu pasti.

3. KEHIDUPAN Diri di Dunia ini Bukti Kuasa Allah
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan 
kamu, kemudian Dia mematikan kamu lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-
Nyalah kamu dikembalikan. Ini HIMBAUAN agar meninjau perasaan diri secara subjektif.

4. ALAM RAYA & Ilmu Allah juga Bukti Kuat agar Manusia Beriman
ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ی ی ی جئ 
29. Dialah (Allah) layak disembah, Dia yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu 
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dari makanan, air, udara, benda, tumbuhan dan hewan, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia 
me nyempurnakannya menjadi tujuh langit. Gambaran dari kebesaran kuasa Allah dan kecilnya 
bumi tempat manusia menginap. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. BUMI yang manusia 
tempati dibandingkan dengan triliunan planet di angkasa, BAGAIKAN SEBUTIR PASIR di pantai
 

10 KIAT HIDUP MULIA DI DUNIA
1. Tahu Hakikat: Adam & Manusia adalah MAKHLUK BUMI

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

30. Ingatlah ketika Allah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan 
khalifah di bumi,” untuk memakmurkan dan menghidupkannya dengan iman. Mereka berkata, 
“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dengan kemaksiatan dan kezaliman dan 
menumpahkan darah di sana tanpa izin syariat, sedangkan kami Malaikat bertasbih memuji-Mu 
dan menyucikan nama-Mu, kami juga suci dari dosa dan kesalahan?” Dia berfirman, “Sungguh, 
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui di balik setiap penciptaan dan tegaknya agama 
yang damai melalui utusan para nabi, manusia saleh.” Melakukan dosa atau tidak, ADAM dan 
MANUSIA ADALAH MAKHLUK BUMI.

2. ILMU atau Berbagai Kecerdasaan Membuat Manusia Mulia
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
31. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada 
para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini, jika kamu yang 
benar!” Tujuannya agar terlihat kemuliaan setelah pembelajaran, dan keberhasilan setelah 
ujian. ILMU PENGETAHUAN BERSUMBER DARI ALLAH, Tuhan Yang Maha Mengetahui.

3. Di Samping Kecerdasan Intelektual: BIJAKSANA juga Modal Kehidupan Mulia

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
32. Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah 
Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” 
Ilmu dan bijaksana merupakan dua sifat mulia. Mukmin yang cerdas adalah MUKMIN yang 
BERILMU dan BIJAKSANA.

4. Allah Maha Mengetahui Segalanya: BERSERAH Pada-Nya Solusi Hidup Mulia
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
33. Allah berfirman, “Wahai Adam! Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu!” Setelah Adam 
menyebutkan nama-namanya, di hadapan malaikat. Dia berfirman, “Bukankah telah Aku katakan 
kepadamu, wahai malaikat bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Aku mengetahui 
apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?” Ilmu pengetahuan itu mulia, dan 
KEBODOHAN ITU TERCELA. Ilmu menjagamu, dan harta kamu yang menjaganya.

5. Ilmu Mulia: SOMBONG Tercela
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ 
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34. Ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam sebagai 
bentuk penghormatan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya!” Maka mereka pun sujud kecuali 
Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. MENOLAK 
KEBENARAN dan sombong adalah DOSA pertama makhluk Tuhan.

6. Melanggar Aturan = MENGANIAYA DIRI Sendiri & Tercela
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې 
35. Kami berfirman, “Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga yang damai, 
aman dan tenteram, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. 
Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, sebagai ujian dari kesabaran dan cobaan atas ketaatan, 
nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim, dengan cara menzalimi diri sendiri!” MUKMIN 
YANG CERDAS adalah mukmin yang tidak melakukan kemaksiatan setelah pelarangan, 
karena perbuatan itu akan menganiaya dan mencelakai diri sendiri.

7. Tugas Setan MENYESATKAN Manusia: Jangan Temani Dia

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ىئ ىئ ی ی 

36. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sebagai wujud balas dendam sehingga kedua-
nya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana (surga). Kami berfirman, “Turun lah 
kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan 
di bumi sampai waktu yang ditentukan.” Ini adalah permulaan dari permusuhan abadi antara setan 
dan mukmin. Mukmin yang cerdas adalah MUKMIN yang TIDAK MENYIMPAN DENDAM, dan 
menyadari bahwa tiada musuh yang abadi, kecuali permusuhan manusia dengan setan.

8. Ajaran Mulia yang Pertama: “Jika Berdosa maka BERTAUBATLAH”

 ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب
37. Merupakan rahmat Allah kepada Adam, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari 
Tuhannya, yang berisikan tentang doa pengampunan dan limpahan rahmat, maka Adam berdoa, 
lalu Dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. DOSA 
terkadang memiliki peran penting bagi hamba jika dia BERTOBAT

9. Hidup di Dunia Perlu HIDAYAH Agar Hilang Duka & Rasa Takut
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
38. Kami berfirman, “Turunlah kamu semua dari surga! Kemudian jika benar-benar datang 
petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut pada 
mereka dan mereka tidak bersedih hati.” Mukmin yang hidup bersama PETUNJUK ALLAH, 
tidak perlu takut dan sedih hati saat hidup di dunia ini.

10. Kafir & Melawan Allah= Menderita di Dunia & TERSIKSA DI NERAKA
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni 
neraka. Mereka kekal di dalamnya di akhirat, di dunia mereka pun akan merasakan ketakutan 
dan kesedihan. Manusia yang JAUH DARI ALLAH adalah manusia yang MENDERITA.
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11 PERINTAH DAN LARANGAN ALLAH 

چ چ  چ چ  ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
40. Wahai Bani Israil! anak cucu dari keturunan Nabi Yakub, di mana kamu sekalian dari 
bapak mu yang mensyukuri setiap nikmat-Ku, untuk itu (1) ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku 
berikan kepadamu. (2) Penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, 
dan (3) takutlah kepada-Ku saja. Menjadi MUKMIN, menjadi manusia yang MENEPATI JANJI, 
terutama janji iman kepada Allah.

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
41. (4) Berimanlah kamu kepada apa (Alquran) yang telah Aku turunkan yang membenarkan 
apa (Taurat) yang ada pada kamu, dan (5) janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir 
kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah, dan (6) bertakwalah hanya 
kepada-Ku. Muslim sejati adalah manusia yang menjadikan ALQURAN SEBAGAI PEDOMAN 
HIDUP yang membahagiakan di dunia dan di akhirat, bukan sebagai benda yang dipertaruhkan 
demi dunia yang semu.

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
42 (7) Jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan atau kesalahan, kejahatan, kemungkaran 
dan (8) jangan sembunyikan kebenaran di antaranya kenabian Muhammad dan agama Islam, 
sedangkan kamu mengetahuinya. Allah itu benar, Islam itu benar, Nabi Muhammad itu benar, 
ALQURAN ITU BENAR, Hari akhirat, surga dan neraka itu benar.

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
43. (9) Laksanakanlah salat, (10) tunaikanlah zakat, dan (11) rukuklah beserta orang yang rukuk. 
Disebutkan salat dan rukuk (bagian dari gerak salat) mengisyaratkan PENTINGNYA SALAT 
dalam mencapai kebahagiaan hidup.

MENEBAR PESAN KEBAHAGIAAN QURANI
1. Alquran yang Logis itu Diperdengarkan Inspirasinya karena Mukmin Telah Menikmatinya

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے 
44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan 
dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti? Mukmin 
yang berdakwah adalah MUKMIN YANG MENGAJAK KEPADA MANISNYA IMAN dan sangat 
senang mengamalkan konsekuensi iman. 

2. Puncak Pesan Kebahagiaan: Sabar & Salat
ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

45. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat dan sabar itu sungguh berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. SALAT yang benar akan menimbulkan KESABARAN 
yang sejati, darinya timbul kebersamaan Allah, menolong dan memudahkan urusan.

3. Salat Khusyuk Terjadi saat Mindset Mukmin Berbisik “Ini Salat Terakhirku”

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
46. Yaitu mereka yang yakin, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan 
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kembali kepada-Nya. Kiat KHUSYUK dan sabar adalah keyakinan muslim bahwa hari ini 
adalah hidup dan salatnya yang terakhir sebelum dia wafat setelah itu.

4. Pesan Kebahagiaan: Lihat Sisi Positif (Nikmat) bukan Sisi Negatif

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
47. Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah 
melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Menjadi manusia yang 
bijak adalah MANUSIA YANG TAHU BERSYUKUR DAN BERTERIMA KASIH, terutama kepada 
Allah yang Maha Pencipta, Pemilik alam semesta.

5. Akhir Pesan Kebahagiaan: Bertemu Allah di Surga & Terhindar dari Neraka

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
48. Takutlah kamu pada hari, ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. 
Sedangkan syafaat atau pertolongan untuk meringankan azab dan tebusan apa pun darinya tidak 
diterima dan mereka tidak akan ditolong. TEMPAT KAFIR DI AKHIRAT ADALAH NERAKA.

PESAN INSPIRASI DI BALIK NIKMAT ALLAH KEPADA BANI ISRAIL
1. Gagal & Cobaan itu Pintu Menuju Kesuksesan

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

49. Di antara nikmat Allah kepada Bani Israil: Ingatlah ketika Kami menyelamatkan kamu dari 
Firaun dan pengikut-pengikut Firaun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. 
Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. 
Pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Kekejaman yang diderita 
sering menjadi cambuk dan saham yang besar untuk menghantar kepada keSUKSESan.

2. Selalu Saja Ada “Tangan Tuhan” yang Menyelamatkan
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

50. Ingatlah ketika Kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat Kami selamatkan dan 
Kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, sedang kamu menyaksikan. Selalu ada 
peristiwa luar biasa (INAYAT ALLAH) di balik setiap kebaikan yang dilakukan.

3. Terlalu Sedikit Manusia yang Pandai Bersyukur= Bersyukurlah
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

51. Ingatlah ketika Kami menjanjikan kepada Musa empat puluh malam. Kemudian kamu 
Bani Israil menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu 
menjadi orang yang zalim. Hanya sedikit dari manusia yang tahu berterima kasih, MUKMIN 
ADALAH MANUSIA YANG PANDAI BERTERIMA KASIH.

4. Allah Selalu Memberi “Kesempatan Baru Lewat Pintu Taubat”

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
52. Kemudian Kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Allah selalu menunda, 
guna memberi kesempatan bagi manusia untuk BERTOBAT DAN BERSYUKUR KEPADA-NYA.
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5. Buku Manual Hidup bahagia di Dunia adalah Kitab Suci Alquran

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
53. Ingatlah, ketika Kami memberikan kepada Musa Kitab dan Furqan, agar kamu mem peroleh 
petunjuk. FIRMAN ALLAH adalah ukuran sesungguhnya untuk mengetahui yang benar dan 
yang salah.

MUKMIN: MANUSIA YANG PANDAI BERSYUKUR
1. Menyembah selain Allah= Kezaliman Diri, solusinya Taubat
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
54. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku! Kamu benar-benar telah 
men zalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan), karena 
itu bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu. 
Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, Dialah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. 
MENYEMBAH SELAIN ALLAH sama artinya dengan menyiksa diri sendiri, BERTOBATLAH agar 
ter hindar dari kerugian.

2. Cukuplah Kitab Suci Alquran sebagai Mukjizat agar Beriman 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
55. Ingatlah ketika kamu berkata, “Wahai Musa! Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum 
kami melihat Allah dengan jelas,” maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. 
Cukuplah sebagai mukjizat abadi dan luar biasa ALLAH MENURUNKAN FIRMAN-NYA kepada 
mukmin berupa Alquran.

3. Hidup ini Sendiri adalah Nikmat & Anugerah Ilahi yang Besar: Syukuri
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

56. Kemudian, Kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Jika dihitung 
NIKMAT ALLAH, manusia pasti tidak mampu menghitungnya.

4. Nikmat Allah itu Triliunan Kenapa Pemberinya (Allah) Dibenci!? 

ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

57. Kami menaungi kamu dengan awan, dan Kami menurunkan kepadamu mann (sejenis madu) 
dan salw± (sejenis burung puyuh). Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah 
Kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi Kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi 
diri sendiri. Mensyukuri nikmat, akan menambah rezeki; dan menolak rezeki sama dengan 
menzalimi diri sendiri. PUNCAK NIKMAT ADALAH IMAN DAN ISLAM.

5. Ikuti Aturan Allah Hidup Bertambah Mudah & Baik
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ
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58. Ingatlah ketika Kami berfirman, “Masuklah ke negeri ini (Baitulmaqdis), maka makanlah 
dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil 
mem  bungkuk, dan katakanlah, “Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami,” niscaya Kami ampuni 
kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” 
Saat mendapat KEMENANGAN dan keberhasilan, mukmin seharusnya BERSIKAP RENDAH HATI.

6. Melawan Allah hanya akan Menganiaya Diri Sendiri
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ ڃ 
59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintah kan 
kepada mereka. Maka Kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, 
karena mereka berbuat fasik. KESOMBONGAN AKAN MENGHUKUM HATI DAN DIRI SENDIRI.

7. Anugerah Allah Melimpah Gunakan dengan Baik & Jangan Rusak Alam dan Kehidupan

ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

60. Ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, “Pukullah batu 
itu dengan tongkatmu!” Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah 
mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan 
Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. UCAP 
SYUKUR atas rezeki rohani yang dikaruniakan Allah dari tempat yang tidak terduga. Mukmin 
me nahan diri dari segala kejahatan, kesombongan, sebab kebahagiaan didasarkan pada 
cobaan di bumi ini.

SETIAP PILIHAN ADA BALASANNYA
1. Pembalasan Terhadap Sikap dan Perbuatan Bani Israil 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ 
ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 
وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
61. Ingatlah, ketika kamu berkata, “Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya makan dengan satu 
macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami 
apa yang ditumbuhkan bumi, seperti: sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan 
bawang merah.” Musa menjawab, “Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari 
sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.” 
Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan 
dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi 
tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. 
Jika manusia MELANGGAR JANJI ALLAH dan menolak rahmat-Nya, maka dia akan menerima 
keHINAan dan penderitaan dalam arti dunia rohani, bahkan di bumi ini, sebelum di akhirat 
nanti.
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2. Pahala Orang yang Beriman kepada Allah dan Beramal Saleh
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan 
orang-orang S±bi’³n, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan 
me lakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, 
dan mereka tidak bersedih hati. Ajaran Islam tidak eksklusif, terbatas pada satu golongan saja. 
Ibrahim adalah Muslim, Yahudi pada masa Musa, Nasrani pada masa Isa yang BERIMAN dan 
BERAMAL SALEH ADALAH MUSLIM.

3. Pembalasan yang Melanggar Perjanjian dengan Allah

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ 

63. Ingatlah ketika Kami mengambil janji kamu dan Kami angkat gunung (Sinai) di atasmu 
seraya berfirman, “Pegang teguhlah apa yang telah Kami berikan kepadamu dan ingatlah apa 
yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.” IMAN dan TAKWA DEMI KEBAIKAN MANUSIA, 
bukan untuk menambah kekayaan Allah yang Mahakaya.

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
64. Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan 
rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Orang yang MENOLAK RAHMAT 
dan karunia Allah adalah orang yang paling RUGI di dunia dan di akhirat.

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
65. Sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara 
kamu pada hari Sabtu, lalu Kami katakan kepada mereka, “Jadilah kamu kera yang hina!” 
MELANGGAR PERINTAH dan larangan Allah adalah TERHINA bagaikan kera yang tidak 
me miliki rasa malu.

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
66. Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka 
yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. MUKMIN yang 
bertakwa pasti dapat mengambil INSPIRASI dari ayat suci ALQURAN.

8 KESALEHAN & HARTA
1. Kesalehan itu Keseriusan
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ 
67. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Allah memerintahkan kamu agar me-
nyembelih seekor sapi.” Mereka bertanya, “Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai 
ejekan?” Musa menjawab, “Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang 
bodoh.” HIKMAH Allah menyuruh menyembelih sapi ialah agar hilang rasa penghormatan 
mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah. 
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2. Meraih Kesalehan itu Mudah

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ 

68. Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami 
tentang sapi itu.” Musa menjawab, “Allah berfirman, bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi 
pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.” AJARAN ALLAH ITU 
MUDAH, karena ia terukur dan jelas. Cukup kerjakan apa yang di perintahkan. Agama menjadi 
sulit saat ada penambahan yang tidak perlu dan pertanyaan yang menyulitkan.

3. Kesalehan itu Indah
 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

69. Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada 
kami apa warnanya.” Musa menjawab, “Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi yang kuni-ng 
tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandang(nya).” KEBERSIHAN HATI dan 
jiwa perlu diwujudkan dalam kebersihan fisik dan raga, hingga indah dipandang mata. 

4. Kesalehan Mendapat Hidayah
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

70. Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan 
kepada kami tentang sapi itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika 
Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk.” ALLAH MAHATAHU apakah manusia 
bersungguh-sungguh mencari petunjuk atau sekedar berpura-pura. 

5. Kesalehan itu Tepat Waktu
ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڃڃ ڃ چ چ چ چ
71. Musa menjawab, “Allah berfirman, sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk 
membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat, dan tanpa belang.” Mereka berkata, 
“Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya.” Lalu mereka menyembelihnya, 
dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ketika akhirnya sudah ke pojok, terkadang 
manusia baru melaksanakan, tapi PERINTAH MULIA itu sudah hampir kehilangan arti.

6. Iman Tujuan= Harta Sarana
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

72. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi 
Allah me nyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Manusia dapat saja menyembunyikan 
tindakan kejahatannya, tetapi ALLAH AKAN MENGUNGKAPKANNYA dengan cara-cara yang 
tidak terduga.

7. Kesalehan itu Surga 
ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

73. Lalu Kami berfirman, “Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu!” Demikianlah Allah 
meng hidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan-
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Nya agar kamu mengerti. Allah Mahakuasa, DIA memberi kepada manusia kehidupan dan rezeki, 
Dia juga KUASA UNTUK MEMBANGKITKAN mereka dan meminta pertanggung jawaban.

8. Kesalehan itu Tidak Keras Hati
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. 
Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula 
yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Ada pula yang meluncur jatuh karena takut 
kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. HATI ORANG YANG 
BERDOSA itu akan bertambah keras. Bahkan lebih keras dari batu.

OPTIMIS DALAM DAKWAH: WALAU PENUH PENOLAKAN
1. Allah Mengingatkan Nabi & Dai Bahwa “Dakwah Selalu Penuh Tantangan”
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
75. Apakah kamu (Muslimin) sangat mengharapkan mereka (Yahudi) akan percaya kepadamu, 
sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah (Taurat), lalu mereka mengubahnya 
setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya? Manusia yang berani MELAWAN 
ALLAH, tidak layak untuk diletakkan kepercayaan kepadanya.

2. Manusia Normal itu Tahu Bahwa Hidayah yang Benar itu dari Allah

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت 

76. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, “Kami telah 
beriman.” Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, “Apakah akan kamu 
ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu (Nabi Muhammad Saw 
yang akan datang sebagai nabi terakhir), sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan 
Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?” Manusia yang berani melawan Allah, telah menyimpan 
benih-benih KEMUNAFIKAN di dalam sanubarinya.

3. Prinsip Hidup: Tidak ada yang Tersembunyi bagi Allah: So Be a Goodman
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

77. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang 
mereka nyatakan? TIDAK ADA YANG SANGGUP MELAWAN ALLAH.

4. Kitab Suci itu Dibaca, Dipelajari & Dijadikan Pedoman Hidup
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

78. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami Kitab (Taurat), kecuali hanya berangan-
angan dan mereka hanya menduga-duga. KESALAHAN MUSLIM ketika menjadikan kitab suci 
hanya sebagai buku angan-angan yang dibaca. Ia lebih dari itu, sebagai buku petunjuk yang jika 
diamalkan akan membahagiakan pelakunya.
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5. Kitab Suci Bukan Untuk Menyesatkan Manusia Tapi Untuk Meraih Rida Ilahi
ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
79. Celakalah orang-orang yang menulis (1) (mengubah) kitab dengan tangan mereka sendiri, 
kemudian berkata, “Ini dari Allah,” (2) kemudian menjualnya dengan harga murah. Maka 
celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka 
perbuat. DUA KECELAKAAN: (1) mengubah kitab Alquran, (2) memakan harta manusia 
dengan cara yang berdosa.

6. Tidak Ada Jaminan Surga bagi Melawan Allah
کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
80. Mereka berkata, “Neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja, sebab kami 
anak-anak Ibrahim.” Katakanlah, “Sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sebab Allah tidak 
pernah mengingkari janji-Nya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah, sesuatu yang tidak kamu 
ketahui?” Yakinlah, JANJI ALLAH ITU PASTI.

7. Melawan Allah itu Pasti di Neraka Berkekalan

ہ ہ  ہ ہ  ۀ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
81. Bukan demikian! Barangsiapa berbuat keburukan, dan dosanya telah menenggelamkannya, 
maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Janji Allah (1), yang BERDOSA 
berhak meraih NERAKA.

8. Iman & Amal Saleh= Penghuni Surga Berkekalan

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
82. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni surga. 
Mereka kekal di dalamnya. Janji Allah (2), yang BERIMAN dan beramal berhak meraih SURGA.

HIDUP MENGINGKARI JANJI PASTI MENDERITA
1. Hidup adalah Ikatan Janji dengan Allah & Manusia: Tepatilah
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
83. Ingatlah ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “(1) Janganlah kamu menyembah 
selain Allah, dan (2) berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan 
orang-orang miskin. (3) Bertutur katalah yang baik kepada manusia, (4) laksanakanlah salat 
dan (5) tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian 
kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang. Ini asas akidah, ibadah, akhlak dan 
muamalah yang disepakati oleh agama samawi (Islam, Kristen dan Yahudi). Walau banyak yang 
durhaka dan sedikit yang taat, tetap saja tidak semua manusia itu buruk, untuk itu tetap 
OBJEKTIF DALAM MENILAI.
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2. Dua Janji Hidup Berbangsa & Bertanah Air
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٺ
84. Ingatlah ketika Kami mengambil dua janji kamu, “(1) Janganlah kamu menumpah kan darahmu 
(membunuh orang), dan (2) mengusir dirimu (saudara sebangsamu) dari kampung halamanmu.” 
Kemudian kamu berikrar dan bersaksi untuk tidak melanggar dua janji itu. Muslim yang cerdas 
tidak akan pernah berniat untuk membunuh dan mengusir siapa pun dari tanah airnya. 

Melanggar Janji Membuat Dunia Berantakan
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ 

ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ
85. Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (sesamamu), dan mengusir segolongan 
dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu (menghadapi) mereka dalam 
kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, 
padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab Taurat 
dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang 
berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari Kiamat 
mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu 
kerjakan. Nabi Muhammad telah membuat suatu fakta, jika DIPATUHI oleh semua pihak akan 
membawa ketenteraman dan ketertiban hukum.

Melanggar Janji Pasti Rugi 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. 
Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Manusia yang tidak 
cerdas memiliki prinsip “Biar masuk neraka asal hidup mulia”. Padahal dia akan terhina di 
dunia dan sengsara di akhirat.

SIKAP YAHUDI TERHADAP PARA RASUL DAN KITAB SUCI
1. Tiada Guna Mukjizat Datang Silih Berganti, Jika Mata Hati Sudah Mati
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
87. Sungguh, Kami telah memberikan Kitab Taurat kepada Musa, dan Kami susulkan setelahnya 
dengan rasul-rasul, dan Kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta 
Kami perkuat dia dengan Rohulkudus (Jibril). Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu 
membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu 
sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh? DOSA MAKHLUK PERTAMA ADALAH 
KESOMBONGAN. Sombong adalah (1) menolak kebenaran dan (2) mengecilkan peran orang lain.
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2. Mata Hati yang Tertutup Membuat Hidup Tertutup & Terlaknat
ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

88. Mereka berkata, “Hati kami tertutup.” Tidak! Allah telah melaknat mereka itu karena ke-
ingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Ingkar atau kafir dapat diartikan 
dengan: (1) mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukurinya, (2) tidak beriman, (3) menghina 
Allah. Betapa banyak manusia yang MENUTUP MATA HATI untuk menambah pengetahuan 
rohani, karena merasa sudah punya.

3.Terkadang Cahaya Iman itu Menyakitkan Hingga Mudah Ditolak, Tapi darinya Kebahagiaan 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
89. Setelah sampai kepada mereka Kitab Alquran dari Allah yang membenarkan apa yang ada 
pada mereka Taurat yang berikan tauhid sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan 
atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, 
mereka mengingkarinya. Laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. KEANGKUHAN manusia 
terkadang lebih besar daripada iman. Ini membuat yang benar yang dinanti, malah akhirnya 
ditolak.

4. Terkadang Keimanan & Kebenaran Ditolak hanya karena Sebuah Keangkuhan Diri
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ
90. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya, dengan mengingkari apa yang diturunkan 
Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya (wahyu) kepada siapa yang Dia 
kehendaki di antara hamba-hamba-Nya (Nabi Muhammad). Karena itulah mereka menanggung 
kemurkaan demi kemurkaan, karena (1) membangkang kepada Nabi Musa as dan murka (2) 
karena mengingkari Nabi Muhammad saw. Kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang 
menghinakan. Pilihan yang terburuk adalah memilih kekafiran dari keimanan, kebinasaan dari 
keselamatan, karena DENGKI ADALAH KEBINASAAN dan kekafiran. 

5. Iman Sesungguhnya itu Menyelamatkan, Mendamaikan bukan Membunuh Meneror
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
91. Apabila dikatakan kepada mereka, “Berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah 
(Alquran),” mereka menjawab, “Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.” 
Mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal (Alquran) itu adalah yang hak yang mem-
benarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah (Muhammad), “Mengapa kamu dahulu mem-
bunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman?” Penerimaan dan keberpihakan bukan 
berdasarkan pada ras, suku, bangsa, tapi berdasarkan pada KEBENARAN. 

IMPLIKASI DARI IMAN & KEYAKINAN YANG UTUH
1. Kenapa yang Benar Ditolak dan yang Sesat Dianut: Itu Penganiayaan Namanya

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
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92. Sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu me-
ngambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-
orang zalim. Menyembah selain Allah adalah kesalahan terbesar dalam hidup ini. KEDUNGUAN 
saat seseorang meminta kebenaran dari Allah, kemudian menolaknya saat ia datang.

2. Iman yang Benar itu bukan Mengajak pada Kemusyrikan tapi Tauhid
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ
93. (16) Ingatlah ketika Kami mengambil janji kamu dan Kami angkat gunung Sinai di atasmu 
seraya berfirman, “Pegang teguhlah apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!” 
Mereka menjawab, “Kami mendengarkan dengan telinga tetapi kami tidak menaati dengan 
perbuatan.” Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi 
karena kekafiran mereka. Katakanlah, “Sangat buruk apa yang diperintahkan oleh ke percayaanmu 
kepadamu jika kamu orang-orang beriman!” Nikmat ke-16 bagi Bani Israil adalah ajakan taat 
kepada Allah, walau dengan sedikit paksaan. Kata yang sangat menusuk hati adalah “Kami 
mendengarkan tetapi kami tidak menaati.” MUKMIN SEJATI MENYEMBAH ALLAH, bukan 
menyembah harta dunia yang fana ini. 

3. Iman yang Benar itu Tidak Takut Mati
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

94. Katakanlah (Muhammad), “Jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja bukan 
untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.” Mukmin menjadikan 
dunia sebagai sarana untuk menuju kematian yang indah. Semua orang ingin masuk surga, tapi 
tidak semua orang INGIN MATI DI JALAN-NYA.

4. Yang Paling Ditakuti Manusia Tak Beriman adalah Kematian
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

95. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang 
telah dilakukan tangan-tangan mereka. Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim. Allah Maha 
Mengetahui, pengetahuan-Nya membuat kafir tidak dapat lari dari keadilan-Nya, dan membuat 
mukmin berbahagia dalam iman dan amal. DOSA MEMBUAT MANUSIA TAKUT MATI DAN 
TIDAK MENGAKUI ADANYA AKHIRAT.

5. Kafir itu Menjadikan Kenikmatan Dunia sebagai Tujuan Hidup
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
96. Sungguh, engkau (Muhammad) akan mendapati mereka (orang-orang Yahudi), manusia 
yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik yang 
menyekutukan Allah. Masing-masing dari mereka, ingin diberi umur seribu tahun, padahal umur 
panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha Melihat apa yang mereka 
kerjakan. Panjang umur walau sampai 1000 tahun, jika berakhir di neraka, maka hidup sekali ini 
di dunia akan tiada arti. Berakhir di neraka itu sumbernya adalah kekafiran dan sikap melawan 
Allah. SEBAIK-BAIK MUKMIN ADALAH YANG PANJANG UMUR DAN BAIK AMALNYA.
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MEMUSUHI JIBRIL BERARTI MEMUSUHI ALLAH YANG MENGUTUSNYA 
1. Jibril yang Membawa Kitab Suci bukan Musuh, tapi Malaikat Pendukung
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ
97. Katakanlah, “Barangsiapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah me-
nurun kan Alquran ke dalam hatimu (Muhammad) dengan izin Allah, membenarkan apa (kitab-kitab) 
yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.” Mukmin akan 
bergembira dan bahagia saat menjadikan ALQURAN sebagai PETUNJUK jalan di kehidupan ini.

2. Memusuhi Para Malaikat = Memusuhi Allah= Kafir

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
98. Barangsiapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, 
maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Orang yang MEMUSUHI malaikat dan 
para RASUL sama dengan MEMUSUHI ALLAH.

3. Alquran Diturunkan untuk Diimani dan Diamalkan bukan Dilawan & Dibinasakan
ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

99. Sungguh, Kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu (Muhammad), dan tidaklah 
ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Orang yang MELEPAS IKATAN DARI ALLAH 
dan Alquran adalah orang MENOLAK KEBAIKAN.

4. Melanggar Sumpah & Janji bukan Ciri Mukmin
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

100. Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya? Sedangkan 
sebagian besar mereka tidak beriman. Jika iman seseorang benar, niscaya mereka tidak akan 
melanggar janji. Barangsiapa yang tidak beriman kepada PENCIPTA, tidak akan pernah 
menghormati janji.

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

101. Setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan 
apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab Taurat melemparkan 
Kitab Allah itu ke belakang punggung, sebagai bentuk dari penolakan dan penghinaan, seakan-
akan mereka tidak tahu. MELUPAKAN ALQURAN DAN MENOLAKNYA ADALAH TIPE YAHUDI 
YANG DIKUTUK.

PARA NABI BUKAN PENYIHIR: MEREKA DAI KARISMATIK
1. Tuduhan yang Tak Layak Terhadap Nabi Sulaiman as 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ

102. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman 
itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan 
apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal 
keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya 
kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari 
keduanya (malaikat itu) apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. 
Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. 
Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. 
Sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan 
mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual 
dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Hidup ini di antara dua pilihan. Saat menolak 
kebenaran (Alquran) pasti memilih kebatilan (setan yang mengajarkan sihir). MANUSIA YANG 
RUGI adalah manusia yang meninggalkan iman dan mengikuti perintah setan.

2. IMAN & TAKWA Solusi Bijak dalam Hidup dari Menuduh Tanpa Fakta

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ
103. Jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka 
tahu. Yakin pada kekuasaan Allah adalah kekuatan dalam hidup. DI BALIK KEBERHASILAN 
MANUSIA TERSIMPAN KEKUASAAN-NYA.

3. Menghina Nabi dan Para Dai = Tersiksa 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

104. Wahai orang-orang yang beriman! Jangan katakan, R±’in±, tetapi katakanlah, “Un§urn±,” dan 
dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang yang kafir adalah orang 
yang tidak yakin kepada kekuasaan Allah yang mutlak dan merasa bahwa keberhasilan ini semata 
karena kemampuan dirinya. MENJADI KAFIR adalah menjadi manusia yang MENDERITA di 
dunia dan di akhirat. 

4. Kebaikan Sukar Diterima oleh Kafir (Ahli Kitab & Musyrik)
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
105. Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturun-
kannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Alquran sumber kebaikan. Tetapi secara khusus 
Allah memberikan rahmat dan kasih-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik 
karunia yang besar. Hidup bersama Allah adalah hidup bersama kasih dan sayang-Nya yang 
membahagiakan, walaupun kaum kafir berusaha untuk menyengsarakan kita. KEBAHAGIAAN 
dan kesengsaraan datangnya DARI DALAM HATI, dari BERIMAN atau tidak kepada Allah. 

5. Menasakhkan Sesuatu Ayat Adalah Urusan Allah 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

106.Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang 
lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas 
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segala sesuatu? Dia mampu mengubah peraturan sesuai dengan kondisi makhluk dan perubahan 
waktu. Di antara kuasa Allah terlihat saat Dia MENGUBAH HUKUM demi kemaslahatan hamba.

6. Allah Pemilih & Penguasa = Mengubah Hukum, Hal yang Lumrah bagi-Nya
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

107. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Tidak ada bagimu 
pelindung dan penolong selain Allah. Kuasa Allah yang terlihat dalam mengubah hukum, juga 
terlihat di dalam alam semesta. PELINDUNG DAN PENOLONG MUKMIN YANG UTAMA 
ADALAH ALLAH. Bagi mukmin allah sudah cukup.

7. Bagi Manusia adalah Ikuti Pesan Allah bukan Mempertanyakannya
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڑ ڑ
108. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu (Muhammad) seperti halnya Musa pernah 
diminta Bani Israil dahulu? Barangsiapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia 
telah tersesat dari jalan yang lurus. Setiap orang ingin HIDUP BAHAGIA, tapi tidak semua orang 
men  dapatkan kebahagiaan. Orang yang tersesat karena murtad tidak pernah merasa bahagia. 

7. Mimpi Besar Ahli Kitab Mengkafirkan Mukmin
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
109. Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu 
setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah 
kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah 
memberikan perintah-Nya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Hati yang sakit 
selalu menginginkan dari setiap keberhasilan kegagalan, dan dari setiap keimanan kekafiran. 
HATI YANG TENANG adalah hati yang lapang dari setiap kejahatan, dengan terus mendoakan 
kebaikan dan keimanan untuk siapa saja.

8. TIGA Cara Mencegah Kemudaratan
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ې ې
110. (1) Laksanakanlah salat dan (2) tunaikanlah zakat. (3) Segala kebaikan yang kamu kerjakan 
untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. Melakukan salat dan menunaikan zakat adalah memiliki hati yang 
damai. Berbuat baik, karena BERBUAT BAIK ITU KEMBALI UNTUK DIRIMU. 

9. Surga Diraih dengan Usaha bukan Sekedar Angan-angan
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ىئ ىئ 
111. Mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, “Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau 
Nasrani.” Itu (hanya) angan-angan mereka. Katakanlah, “Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu 
orang yang benar.” SURGA DIRAIH bukan berdasarkan angan-angan, tapi iman dan amal. 
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ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت
112. Tidak! Barangsiapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia 
mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak ber-
sedih hati. SURGA dunia yang BERAKAR PADA IMAN dan AMAL itu terwujud pada jiwa yang 
tidak ada rasa takut dan tidak merasakan sedih hati.

10. Perselisihan di antara Ahli Kitab
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦ ڄ
113. Orang Yahudi berkata, “Orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan,” dan orang-
orang Nasrani juga berkata, “Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan,” padahal 
mereka membaca Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan 
mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari Kiamat, tentang apa yang mereka 
perselisihkan. Biarkan Allah yang mengadili dan menjadi hakim. MUSLIM SEJATI menjadi dai 
yang menganjurkan kebaikan, bukan menjadi hakim yang menilai setiap tingkah manusia. 

3 KESALAHAN FATAL & SOLUSINYA
1. Menghambat Ibadah di Rumah Allah & Solusinya: Salat di Manapun
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
114. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah 
untuk menyebut nama-Nya, dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya 
kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat 
mendapat azab yang berat. MASJID adalah tempat yang paling membahagiakan di dunia. 
Melarang manusia untuk beribadah di rumah ibadah adalah kezaliman.

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
115. Milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. 
Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. Jika tempat ibadah dirusak, maka iman dan ber-
ibadah tidak pernah terputus, karena iman dan ibadah itu bersumber dari hati. HATI TIDAK 
DAPAT DIPENJARAKAN.

2. Menyatakan Allah Punya Anak & Yang Benar: Allah itu Esa lagi Kuasa

ڻ ۀ ۀ ہہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
116. Mereka berkata, “Allah mempunyai anak.” Mahasuci Allah, bahkan milik-Nya apa yang di 
langit dan di bumi. Semua tunduk kepada-Nya. Allah Mahakuasa sehingga tidak memerlukan anak. 
ALLAH SUDAH SANGAT DEKAT KEPADA MANUSIA, tinggal manusia: ingin dekat atau jauh!? 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
117. Allah Pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata 
kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. PENGUASA MUTLAK CUKUP BERKATA: “JADI,” 
maka apa yang diinginkan-Nya terjadi. Bersandar kepada-Nya adalah sumber kekuatan hidup.



2. AL-BAQARAH, JUZ 1

 25 

3. Allah tidak Pernah Berbica Langsung kepada Manusia & Solusinya: Allah utus Rasul

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

118. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, “Mengapa Allah tidak berbicara dengan 
kita atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kita?” Demikian pula orang-orang yang 
sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya 
telah Kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada orang-orang yang yakin. Tetap 
menjadi manusia yang PROAKTIF yang MENERIMA IMAN, karena tanda kuasa-Nya 
bertebar di manapun.

LARANGAN MENGIKUTI YAHUDI DAN NASRANI 
1. Tugas Nabi Mengingatkan Bahaya Neraka & Indahnya Surga

ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب
119. Sungguh, Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran, sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan. Engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang 
penghuni-penghuni neraka. TELADAN MUSLIM TERBAIK ADALAH NABI MUHAMMAD.

2. Tugas “Yahudi & Nasrani yang Menyalah”: Menghambat Jalan Islam

ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau 
mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguh petunjuk Allah itulah petunjuk yang 
sebenarnya.” Jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai 
kepada mu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Allah bersama mukmin, 
melindungi dan menolong yang membuatnya tidak merasa sedih dan takut. Jika demikian 
mengapa harus sedih melihat mukmin bahagia. Iri hati membuat manusia sedih melihat orang 
lain bahagia, dan bahagia saat melihat orang lain sedih. MUKMIN TIDAK IRI HATI.

3. Beriman kepada Alquran Bahagia, Mengingkarinya Menderita

ڍ ڌ ڇ ڍ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ 
121. Orang-orang yang telah Kami beri Kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, 
mereka itulah yang beriman kepadanya. Barangsiapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-
orang yang rugi. MEMBACA ALQURAN PERLU KEIMANAN DAN KEYAKINAN.

4. Manusia & Bani Israel Perlu Mengingat-ingat Nikmat Allah agar Beriman

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
122. Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan Aku telah 
melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini (pada masa itu). Manusia yang cerdas 
adalah MANUSIA YANG PANDAI BERSYUKUR KEPADA TUHANNYA.

5. Iman Perlu Diasah, Sebelum di Neraka Menyesal

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
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123. Takutlah kamu pada hari, ketika tidak seorang pun dapat menggantikan (membela) orang 
lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak 
akan ditolong. SESAL KEMUDIAN TIADA BERGUNA.

PERJANJIAN DENGAN NABI IBRAHIM AS 
1. Nabi & Dai itu Pekerja Tuntas yang Profesional
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ 
124. (1) Ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia me-
laksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau 
sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Ibrahim berkata, “Juga dari anak cucuku?” Allah 
berfirman, “Benar, tetapi janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” KETURUNAN NABI 
BUKAN BERDASARKAN DARAH TAPI BERDASARKAN KEIMANAN.

2. Maqam Ibrahim Lambang Ketekunan dalam Kerja
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ وئ 
125. (2) Ingatlah, ketika Kami menjadikan rumah (Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat 
yang aman bagi manusia. Jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. Telah Kami perintahkan 
kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang 
yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!” Tempat yang paling membahagiakan 
di dunia adalah masjid. MASJID YANG PALING MEMBAHAGIAKAN MASJIDIL HARAM.

3. Pemimpin Besar itu Mewujudkan Keamanan & kesejahteraan bagi Manusia
مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جثمث ىث يث حج
126. (3) Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekkah ini negeri 
yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Allah berfirman, “Kepada orang yang kafir 
akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan 
itulah seburuk-buruk tempat kembali.” Allah meralat doa Ibrahim yang mengkhususkan rezeki 
hanya bagi mukmin. Dia berkata: “Selama Aku menciptakan manusia, Aku menjamin seluruh 
rezeki mereka: mukmin ataupun kafir.” MUKMIN SEJATI adalah mukmin yang MENDOAKAN 
KEBAIKAN bagi setiap manusia, termasuk terhadap orang yang mengingkari Allah. 

4. Prinsip Dasar dalam Amal Bukan Kuantitas tapi Diterima Amal Secara Kualitas

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
127. (4) Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 
“Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. KERJA MAKSIMAL dan keIKHLASan yang dilakukan Ibrahim adalah kunci 
dikabulkan amal ibadah dan contoh teladan bagi penganut agama samawi. 



2. AL-BAQARAH, JUZ 1

 27 

5. Siapapun Tetap Memerlukan Bimbingan & Tata Cara Ibadah dari Allah 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu, dan anak cucu kami 
juga umat yang berserah diri kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan 
ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Penerima 
tobat, Maha Penyayang. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, SEBAIK-BAIK ORANG 
YANG BERSALAH ADALAH ORANG YANG GEMAR MINTA MAAF dan BERTOBAT. Nabi 
Muhammad sehari ber taubat 70 kali, bukan semata karena kesalahan, tapi sebagai panutan 
atau pembelajaran.

6. Pemimpin Cerdas Tetap Mengharapkan Kader yang Lebih Hebat
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڍ ڌ ڌ 
129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang 
akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada 
mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” 
ORANG YANG MULIA MENGINGINKAN KEMULIAAN BAGI ORANG LAIN. Ini adalah contoh 
doa kemuliaan yang dipinta agar mengalir kepada siapa saja.

AGAMA NABI IBRAHIM AS ITU TAUHID
1. Membenci Agama Ibrahim = Membenci Allah
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
130. Orang yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya 
sendiri. Sungguh, Kami telah memilihnya (Ibrahim) di dunia ini. Sesungguhnya di akhirat dia 
termasuk orang-orang saleh. Nabi Ibrahim sosok mulia dan dibenci. Tidak semua perbuatan baik 
itu diterima manusia, tapi TETAPLAH BERBUAT BAIK. 

2. Ibrahim itu Islam & Berserah Pasrah pada Allah
ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

131. (5) Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya (Ibrahim), “Berserah dirilah!” Dia men jawab, 
“Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.” NIAT IKHLAS kepada Allah membuat segala 
perbuatan baik itu indah. Walau pun ada orang yang mencibir dan mencacinya. Agama Islam 
yang berarti berserah diri identik dengan keikhlasan.

3. Dakwah Ibrahim Mengajak Anaknya & Manusia untuk Menyembah Allah 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
132. Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. “Wahai 
anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu 
mati kecuali dalam keadaan Muslim.” Wasiat terindah adalah “Jadilah muslim sejati, pasti 
hidup mu bahagia.” Menjadi mukmin menjadi manusia yang paling bahagia, JANGAN TUKAR 
AGAMAMU. Kebahagiaan terletak pada hati dan dibangun oleh pola pikir yang positif terhadap 
Allah dan takdir-Nya. Takdir Allah adalah yang terbaik yang diberikan-Nya dalam hidup manusia 
ini. Tidak mungkin Pencipta ingin merusak hasil ciptaan-Nya.
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4. Ibrahim & Keturunannya Mengesakan Allah & Muslim/Pasrah Tunduk
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada 
anak-anak nya, “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab, “Kami akan me-
nyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan 
Yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepada-Nya.” Para nabi yang berbeda itu adalah 
satu kesatuan yang diikat dengan satu ikatan iman yang menauhidkan Allah. Pertanyaan 
terindah dari setiap orang tua kepada anaknya di saat hendak wafat adalah “APA YANG 
KAMU SEMBAH” bukan “Apa yang kamu makan.” 

5. Dari Dahulu “Tauhid” Disampaikan & Menjadi Ajaran Universal
ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

134. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa 
yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang 
dahulu mereka kerjakan. Kisah masa lalu, jadikan pelajaran, karena SETIAP MANUSIA AKAN 
MEMPERTANGGUNG JAWABKAN APA YANG DIA IMANI DAN PERBUAT.

ISLAM: AGAMA SAMAWI YANG SEBENARNYA
1. Ajaran Nabi Ibrahim & Para Nabi itu: Islam yang Tauhid bukan Musyrik

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
135. Mereka berkata, “Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat 
petunjuk.” Katakanlah, “Tidak! Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak 
termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan.” Nabi Ibrahim menganut paham 
tauhid, begitu juga Nabi Musa dan Isa menganut paham tauhid, muslim sejati adalah muslim 
yang mengikuti ajaran Muhammad di mana tauhid masih utuh dan mengkristal. MENJADI 
MUSLIM ADALAH MENJADI MANUSIA YANG BAHAGIA. Dia memiliki Tuhan yang satu, tidak 
tiga, tidak punya anak dan sekutu.

2. Pesan Agama Samawi yang Universal: Sembah & Pasrah pada Allah yang Esa (Muslim)
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
136. Katakanlah, “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan 
kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada 
apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari 
Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah 
diri kepada-Nya.” Keimanan kepada Allah adalah misi dari satu kesatuan risalah kenabian. Semua 
menauhidkan Allah dan mengesakan-Nya. MENJADI MUSLIM MENJADI MANUSIA YANG 
SELARAS DENGAN MISI KENABIAN.

3. Jika Mengaku Agama Samawi: Berimanlah pada Allah yang Esa
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گگ ڳ 

ڳ ڳ ڳ
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137. Jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh, mereka telah mendapat 
pe tunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, 
maka Allah mencukupkan engkau (Muhammad) terhadap mereka dengan pertolongan-Nya. Dia 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Menjadi mukmin menjadi manusia yang mendapatkan 
petunjuk Allah untuk dapat hidup bahagia dunia akhirat. BERBAHAGIALAH mukmin yang 
hidup di dunia, tahu arah tujuan ke mana dia melangkah.

4. Islam Agama Terbaik: Allah Tuhan yang Layak Disembah
ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

138. Sibgah Allah. Siapa yang lebih baik sibgah-nya daripada Allah? Kepada-Nya kami me-
nyembah. PANDUAN ALLAH ADALAH SEBAIK BAIK PANDUAN. Tuhan Yang Maha Esa inilah 
yang layak untuk dijadikan tempat memuja dan mengharap.

5. Allah adalah Tuhan Bersama bagi Agama Samawi (Islam, Nasrani & Yahudi)

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
139. Katakanlah (Muhammad), “Apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, 
padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan 
kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri. Perdebatan akidah antar umat 
beragama tidak pernah henti; dan sudah dianggap selesai, saat keputusan diserahkan kepada 
Allah di akhirat. IKHLAS adalah KUNCI KESUKSESAN MERAIH SELURUH KEBAHAGIAAN.

6. Beda Islam dengan Nasrani Yahudi: Islam Konsisten dalam Mengesakan Allah
ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
140. Ataukah kamu (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, 
Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, “Kamukah yang 
lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan 
kesaksian dari Allah yang ada padanya?” Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 
Saat Allah menunda bukan berarti Dia melupakan. Manusia yang cerdas adalah manusia yang 
BERBAGI ILMU, dan tidak pernah merasa lebih tahu dari pada Tuhannya.

7. Ini Fakta Sejarah yang Terus Bergulir: Prinsip Dasar “Do Your Best dalam Iman”

ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب
141. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa 
yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang 
dahulu mereka kerjakan. Mukmin tahu setiap pekerjaan memiliki konsekuensi dan tanggung 
jawab. MUKMIN BEKERJA UNTUK AKHIRAT DAN DUNIANYA. Kejar akhirat, dunia didapat; 
kejar dunia, akhirat belum tentu didapat.

JUZ 2
KIBLAT BOLEH PINDAH TAPI TUHAN TETAP

1. Kiblat Sekedar Arah Salat, Ia Bukan Menyembah Kabah yang Kubus Itu

ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
142. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, “Apakah yang me malingkan 
mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya?” Katakan lah, “Milik Allah 
timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.” 
ALLAH MEMBIMBING MUSLIM MENUJU JALAN BAHAGIA DI DUNIA AKHIRAT. Masalah kiblat 
adalah teknis ibadah yang bukan prinsipil namun harus tetap diikuti. Muslim yang cerdas tidak 
berputar pada simbol hingga melupakan esensi (tauhid).

2. Menghadap Kiblat sebagai Tanda Kepatuhan dari Sebuah Perintah

ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
143. Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” seperti wasit 
yang bertujuan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad 
menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu (berkiblat) 
kepada nya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik 
ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi 
petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, 
Maha Penyayang kepada manusia. Umat wasit -atau umat moderat- yang menjadi saksi berfungsi 
sebagai pembelajaran dan perenungan bahwa segala sesuatu menjadi ringan jika diniatkan 
karena Allah, karena Allah akan memberi petunjuk dengan kasih sayang-Nya. TIDAK ADA KATA 
“SIA-SIA” DALAM IMAN.

3. Sebagai Syariat: Menghadap Kiblat Boleh Berubah, tapi Bertauhid Pasti & Tak Berubah

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې
144. Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan 
engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di 
mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi 
Kitab Taurat dan Injil tahu, bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. 
Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Menghadap kiblat dalam salat ke Masjidil 
Haram adalah aturan syariat yang telah dirancang Allah jauh hari sebelumnya yang sudah dikenal 
Ahli Kitab. Iri dan dengki terkadang membuat yang mudah diikuti menjadi sukar dan sulit. IRI 
DENGKI adalah sikap susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. 

4. Penolakan Kebenaran Lebih karena “Sikap Angkuh” daripada Menggunakan Akal Sehat
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب
145. Walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang 
yang diberi Kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan me-
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ngikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Jika 
engkau mengikuti keinginan hawa nafsu mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau 
termasuk orang-orang zalim. Iri dan dengki itu bersumber dari hawa nafsu yang membuat 
semua mata hati tertutup. Mukmin cerdas adalah mukmin yang mengikuti ilmu dan petunjuk 
yang bersumber dari Allah. MUKMIN ITU TIDAK MEMILIKI SIKAP IRI DAN DENGKI.

5. Dialogkan Islam dengan “Logis” walau Dunia Berusaha Menyembunyikan Sinarnya
ٺ  ٺ  ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ  ٻ  ٱ 
146. Orang-orang yang telah Kami beri Kitab Taurat dan Injil mengenalnya (Muhammad) 
seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti 
menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. NABI MUHAMMAD SEBAGAI 
NABI TERAKHIR telah dikenal Ahli Kitab dan tertuang di dalam kitab suci. Hawa nafsu dan 
ego terkadang membuat manusia gelap mata hingga menyembunyikan kebenaran. 

Kebenaran Islam itu dari Allah: Ia Pasti Bersinar
ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang 
yang ragu. ALLAH adalah kebenaran yang absolut. Apa yang disampaikan-Nya kepada Nabi 
Muhammad melalui Alquran juga satu kebenaran. Bila seseorang meragukan ALQURAN, 
Muhammad dan Allah, siapa Zat yang lebih layak untuk dia percayai setelah itu!? 

ATURAN ALLAH = ANUGERAH TERBESAR BAGI MANUSIA
1. Tugas Nabi & Dai Berlomba “dalam Melakukan yang Terbaik”

148. Setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah 
kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu 
semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. PRINSIP AGAMA ADALAH IMAN 
dan berlomba dalam KEBAIKAN. Kiblat perlu, tapi ia bukan bagian prinsip dari agama. 
Buktinya, (1) setiap umat punya kiblat dan arah, (2) saat kiblat tidak terdeteksi, salat yang 
merupakan prinsip tetap dilaksanakan atas dasar iman kepada Allah.

2. Aturan Allah: Berpulang pada Allah, Tak Ada Intrupsi Manusia

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ 
149. Dari manapun engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya 
itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 
Menghadap ke arah Masjidil Haram adalah ketentuan Allah. Lakukan ibadah sebaik mungkin, 
dan rasakan kebahagiaan itu. KEBAHAGIAAN DATANGNYA DARI ALLAH.

3. Aturan Allah adalah Nikmat yang Diberikan Untuk Manusia
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
150. Dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana 
saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia 
(untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut 
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kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar 
kamu mendapat petunjuk. Nabi Muhammad sosok manusia yang takut hanya kepada Allah, dan 
tidak takut cacian dan cibiran manusia. Ingin mendapatkan petunjuk, limpahan nikmat dan 
rahmat JADIKAN ALLAH SEBAGAI PELINDUNG.

4. Alquran & Nabi Penguat Anugerah Imani dari Allah

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ ې ې ې ې ى

151. Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu 
yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Alquran) 
dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ini nikmat ketiga (3) diutus 
Nabi Muhammad, dari doa Ibrahim, yang pertama (1) Mekkah menjadi tempat suci (2: 126), kedua 
(2) Muslimin memiliki kiblat di Masjidil Haram (2: 128). Diutus Nabi Muhammad membawa 
ALQURAN dan HADIS adalah NIKMAT TERBESAR dan membahagiakan. 

Berzikir/Mengingat Allah itu Anugerah: Kufur itu Musibah
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

152. Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan 
jangan lah kamu ingkar kepada-Ku. Petunjuk pertama saat mukmin ingin tetap berada di dalam 
petunjuk adalah tetaplah ingat Allah, niscaya petunjuk akan lebih terang, karena Dia memantau 
dan mengingat mukmin. SYUKUR AKAN MENAMBAH, DAN KUFUR AKAN MENGURANGI.

COBAAN BERAT DALAM MENEGAKKAN KEBENARAN 
1. Mukmin itu Minta Tolong kepada Allah Melalui Sabar & Salat

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
153. Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan 
salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ingin berhasil: SALAT dan SABAR. Dua 
hal ini mem buat Allah tetap bersama dengan mukmin: memandu dan mengarahkan.

2. Yang Berjuang di Jalan Allah itu Hidup
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

154. Sabar bukan berarti pasif tapi berjuang secara aktif berjuang di jalan kebenaran. Janganlah 
kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka 
hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ada kehidupan secara spiritual di samping kehidupan 
nyata. PEJUANG KEBENARAN TIDAK PERNAH MATI, dia tetap dikenang dan hidup di dalam 
sanubari. Di samping dia hidup di sisi Allah.

3. Hidup adalah Cobaan & Perjuangan
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 

155. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, 
jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seberat 
apapun ujian itu adalah kecil dan sedikit. UJIAN akan bertambah ringan dan sedikit, saat 
dihadapi dengan sabar.
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4. Solusi Menghadapi Cobaan: Yakinkan Diri “KITA DARI ALLAH & Kembali kepada-Nya”

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna 
ilaihi raji‘un” Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali. Sabar itu 
mem bahagiakan, saat mukmin yakin bahwa UJIAN ITU BERSUMBER DARI ALLAH. 

5. Bagi yang Yakin “Hidup Ini Sementara” Mendapatkan TIGA KEUNTUNGAN

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka 
itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mukmin yang lulus ujian berkat kesabaran akan 
mendapatkan (1) ampunan, (2) rahmat dan (3) petunjuk. INDAHNYA MUKMIN YANG JIKA 
DIUJI DIA BERSABAR.

MANASIK HAJI SARANA MENYEBAR KEBAIKAN
1. SAI dalam Haji dan Umrah bagian dari Mensyukuri Nikmat
ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
158. Haji itu memerlukan kesabaran yang prima. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan 
sebagian syi‘ar agama Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, 
tidak ada dosa baginya mengerjakan sa‘i antara keduanya. Barangsiapa dengan kerelaan hati 
me  ngerjakan kebaikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. HAJI MABRUR itu 
adalah haji yang tetap berbuat baik dalam keadaan suka dan duka. Tiket haji mabrur: surga.

2. Laknat Terhadap Orang yang MENYEMBUNYIKAN Pesan Alquran 
ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
159. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa 
keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab Alquran, 
mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh mereka yang melaknat. Menyembunyikan 
ilmu yang bermanfaat terutama Alquran berhak mendapat laknat, karena menyebabkan 
manusia tersesat dan jauh dari petunjuk. ALQURAN SEBAIK TEMAN HIDUP. 

3. Tetap Saja Pintu TAUBAT Dibuka bagi Manusia yang Lalai
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

160. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan(nya), 
mereka itulah yang Aku terima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat, Maha 
Penyayang. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Allah Pengampun dan Penyayang, 
bertobatlah dan raih kasih-Nya.

4. Menolak Kebaikan Islam TERLAKNAT
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

161. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat 
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Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. WAFAT DALAM KEADAAN KAFIR ADALAH 
SEBURUK-BURUK WAFAT. Sangat tidak bahagia, manusia yang hidup dalam keadaan 
terkutuk dan terlaknat 

5. Kafir itu MENDERITA di Dunia & Akhirat
ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

162. Mereka kekal di dalamnya (laknat), tidak akan diringankan azabnya, dan mereka 
tidak diberi penangguhan. Kafir dan ingkar kepada Allah sama dengan orang yang memilih 
kesengsaraan di dunia dan neraka di akhirat. MENJADI KAFIR MENJADI SENGSARA.

ALLAH YANG BERKUASA DAN MENENTUKAN
1. Allah Tuhan Maha ESA Tuhan Pengasih & Penyayang 

ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
163. Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. Ini PETUNJUK UTAMA dalam kehidupan. Bertuhan kepada ALLAH Yang 
Sangat Pengasih dan Sangat Penyayang adalah satu kebahagiaan.

2. Allah PENCIPTA Langit & Bumi
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang 
berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari 
langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan 
di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan 
antara langit dan bumi, semua itu sungguh, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-
orang yang mengerti. Allah Mahakuasa dan Pemilik langit dan bumi serta apa yang ada di 
antara keduanya. Bertuhan kepada Allah Yang Mahakuasa membuat langkah mukmin pasti 
di dunia.

3. Menjadikan Selain Allah sebagai Tuhan & Pusat Cinta: KEZALIMAN Diri & Siksaan
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
165. Di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang 
mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cinta-
nya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka 
melihat azab pada hari Kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah 
sangat berat azab-Nya niscaya mereka menyesal. Beriman atau kafir adalah pilihan. Mukmin 
cerdas memilih iman kepada Allah yang Esa, dan mencintai-Nya. CINTA MUSLIM KEPADA 
ALLAH AKAN MENYELAMATKANNYA DARI NERAKA, dan itu kasih.

4. Suasana Neraka itu Dibangun Atas dasar SALING MENYALAHKAN 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
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166. Ketika mereka yang diikuti berlepas tangan dari mereka yang mengikuti, dan mereka 
melihat azab, dan segala hubungan antara mereka terputus. Saat siksaan berat dan perlu 
pertolongan, ditemukan semua berlepas tangan tidak ada yang mau menolong. Itu adalah 
puncak penderitaan. Menjadi KAFIR menjadi manusia yang TIDAK MEMILIKI TEMAN SEJATI.

5. Semua Amal Kafir itu SIA-SIA & Berujung dengan Kerugian

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

167. Mereka yang mengikuti berkata, “Sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, 
tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami.” 
Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi 
penyesalan mereka. Mereka tidak akan keluar dari api neraka. SESAL KEMUDIAN TIADA 
BERGUNA. Menjadi kafir adalah pilihan yang 100% salah dan keliru. 

6. Jangan Ikuti Bisikan Setan: Ia Musuh Nyata Manusia
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
168. Wahai manusia! Makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan 
mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Memakan yang 
haram dan buruk sama dengan MENGIKUTI LANGKAH SETAN yang MENYESATKAN. Jika 
setan musuh yang menyengsarakan mengapa manusia berteman dengannya!? 

7. Setan Memerintahkan yang Jahat & Keji
يئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

169. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan me-
ngatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Berbuat jahat, keji dan berkata yang tidak 
sepantasnya tentang Allah adalah misi setan diciptakan. MENGAPA SETAN DIIKUTI!?

8. Mengikuti Agama Leluhur = Tidak Berakal

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

170. Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka men-
jawab, “Tidak! Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya.” 
Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk. 
SETAN TETAP MEMBISIKKAN UNTUK MENJAUH DARI ALLAH dan MENGIKUT SELAIN-
NYA. Tujuannya agar terhindar dari petunjuk dan menjadi manusia yang tersesat di bumi.

9. Kafir itu Tuli, Bisu & Buta Mata Hati

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
171. Perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang me neriaki 
binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, 
maka mereka tidak mengerti. Menjadi KAFIR menjadi orang yang KEHILANGAN KEARIFAN 
YANG LUHUR dan ketentuan yang bermanfaat. Ia bagaikan hewan yang hanya mendengar 
teriakan tapi otaknya tidak dapat membedakan.
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MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM 
1. Yang Halal & Baik itu Banyak: Syukuri dengan Menyembah Allah

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
172. Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan 
kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. 
Memakan bukan sekedar mengenyangkan perut semata bagaikan hewan, tapi ia bagian 
dari proses syukur nikmat atas rezeki Allah kepadanya. MAKAN BAGI MUKMIN ADALAH 
BAGIAN DARI IBADAH.

2. Yang Diharamkan itu Sedikit Sebagai Bukti Kepatuhan
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging 
hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa 
memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada 
dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang diharamkan Allah 
sedikit dari miliaran yang dihalalkannya. Cari yang HALAL ITU MUDAH DAN SANGAT BANYAK.

3. Menyembunyikan Inspirasi Alquran = Menyembunyikan Kebahagiaan

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

174. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, 
dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan 
Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka 
akan mendapat azab yang sangat pedih. Menjual iman dengan membeli kekafiran adalah tipe 
pedagang yang dungu. Ini bukti bahwa IMAN kepada Allah adalah MODAL KEHIDUPAN yang 
difitrahkan Allah bagi setiap manusia, dan kekafiran datang menyusul.

4. Kafir = Membeli Neraka dengan Surga & Betah di Neraka
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

175. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. 
Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka! Menjual petunjuk dengan membeli 
kesesatan atau menjual ampunan untuk membeli azab, adalah perbuatan orang yang 
BERANI TIDAK PADA TEMPATNYA. Menjadi berani adalah menjadi orang yang cerdas dalam 
menempatkan sesuatu.

5. Pilihan Kafir Terjadi karena Menolak Pesan Alquran
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

176. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Kitab Alquran dengan membawa 
kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran Kitab itu, 
mereka dalam perpecahan yang jauh. Agar hidup ini benar bacalah ALQURAN, dan jadikan ia 
SEBAGAI PETUNJUK KEHIDUPAN. Jauh dari Alquran—atau menjadikan Alquran sebagai 
sumber perselisihan—menciptakan dirinya berada di dalam jurang nista kehidupan.
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6 CIRI MABRUR DALAM HIDUP & HAJI

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
177. Haji mabrur yang berbakti itu atau kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah 
timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu ialah (1) kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari 
akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan (2) memberikan harta yang dicintainya 
kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), 
peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, (3) yang melaksanakan salat dan (4) 
menunaikan zakat, (5) orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan (6) orang yang 
sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang 
yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini terdapat 6 ciri haji 
mabrur sebagai lambang kebaikan: (1) iman, (2) sedekah, (3) salat, (4) zakat, (5) jujur, (6) sabar. 
Ulangi semangat memberi dengan istilah “sedekah” pertama, dan “zakat” kedua, karena iman 
kepada Allah dapat dibuktikan dengan semangat memberi dan berbagi. Sedekah itu berasal 
dari kata shadaqah artinya yakin. Sedekah diberikan karena yakin dan beriman kepada Allah. 
Haji mabrur bukan terbatas pada ibadah dalam arti sempit, tapi ia juga mencakup iman dan 
akhlak mulia. HAJI MABRUR adalah HAJI yang GEMAR MEMBANTU dan TETAP SABAR.

WALAU QISAS BOLEH, MAAF LEBIH MULIA
1. Qisas itu Balas Kejahatan dengan Kejahatan yang Setimpal

ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ے ۓ ۓ ڭ 
178. Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan qishash berkenaan 
dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan 
hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari 
saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya 
dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa 
melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Qishash atau 
menerima diat adalah alternatif yang penuh rahmat. MUKMIN SEJATI MEMILIH MAAF 
DARIPADA QISHASH. 

2. Di Dalam Qisas Terdapat Arti Kehidupan Sesungguhnya

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
179. Dalam qishash itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar 
kamu bertakwa. Qishash itu kehidupan: (1) membuat efek jera hingga tidak membunuh objek, 
dan (2) menyelamatkan si pelaku atau pembunuh, karena tidak jadi membunuh. ISLAM ITU 
AGAMA LOGIS.
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WASIAT DIBERI BAGI YANG TAK MENDAPAT WARISAN
1. Wasiat Biasanya Diberi kepada Kerabat yang Tak Dapat Warisan

ائ  ىائ  ى  ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ 
ەئ ەئ وئ

180. Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia 
me ninggalkan harta, berwasiat tidak lebih 1/3 untuk kedua orang tua (telah dinaskah, karena 
telah men dapatkan warisan) dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi 
orang-orang yang bertakwa. WASIAT dilakukan sebagai wujud cinta kepada orang yang diberi. 
Wasiat dilakukan dengan cara yang terbaik, hingga pesan wasiat itu tidak mencederai rasa 
keadilan. 

2. Wasiat Tidak Boleh Diubah “Atas Niat Curang”

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 
181. Barangsiapa mengubahnya wasiat itu, setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya 
hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 
Barangsiapa yang berbuat curang, bukan bagian dari kami. CURANG HANYA MENIMBULKAN 
KESENGSARAAN DIRI, karena Allah Maha Mengetahui dan membalas setiap perbuatan.

3. Menyelesaikan Warisan & Wasiat Harus dengan Semangat Perdamaian & Lapangan Dada

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
182. Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat 
salah, lalu dia mendamaikan dengan meminta untuk berlaku adil antara mereka, maka dia tidak 
ber dosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mengubah keputusan demi 
terciptanya KEADILAN adalah baik. Meralat demi kebaikan bukanlah dosa.

PUASA YANG MUDAH DAN PENUH NIKMAT
1. Empat Alasan Bahwa Puasa Itu Mudah & Rahmat 
ڦ ڦ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹ  ٿ ٿ ٹ  ٿ 
183. Puasa itu mudah karena (1) Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu 
berpuasa, (2) sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. PUASA itu 
mudah, sehat dan MEMBAHAGIAKAN, serta menghantar mukmin ke surga dari pintu Rayyan.

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 
گ ڳ ڳ  گ  گگ  ک ک ک ک  ڑ ژ ڑ  ژ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ  ڌ 

184. (3) Yaitu beberapa hari tertentu. (4) ada keringanan: Barangsiapa di antara kamu sakit 
atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak 
berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, orang sakit 
berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui, wajib membayar fidyah, 
yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan 
kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 
Hikmat puasa seharusnya mampu membuat seseorang lebih sering berbagi dan berbuat 
kebaikan. Puasa itu perisai yang dapat menahan marah dan sifat tercela. PUASA ITU INDAH.
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2. Ramadan adalah Bulan Alquran & Puasa
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Alquran, sebagai petunjuk bagi 
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar 
dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. 
Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya, sebanyak 
hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, 
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudahan puasa minimal ada tiga: dilakukan oleh 
orang banyak termasuk manusia sebelummu, beberapa hari dan ada keringanan. Hendaklah 
kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, agar kamu bersyukur. Tiga fungsi alquran: (1) Petunjuk, (2) Penjelasan, (3) Pembeda. 
PUASA ITU NIKMAT, maka syukuri nikmat itu. Di antara nikmat puasa: (1) bertambah dekat 
dengan Allah, (2) ada kemudahan, (3) Alquran, (4) penuh dengan petunjuk.

3. Allah itu Dekat & Mengabulkan Doa: Tinggal Manusianya
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ىئ ىئ ی
186. Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya 
Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendak-
lah mereka itu memenuhi perintah-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh 
kecerdasan. Orang cerdas adalah orang yang hidup dekat dan tetap berusaha untuk tetap dekat 
dengan Allah. BERDOA adalah bagian dari usaha untuk MENDEKATKAN DIRI KEPADA-NYA. 
(1) Iman dan (2) mematuhi perintah itu dua kunci mendekatkan diri dan dikabulkan doa.

4. Walau Puasa, Bercampur di Malam Ramadan tetap Halal 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 
ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ژڑ ڑ ک ک ک ک ڈ ڈ ژ 
187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian 
bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat 
menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang 
campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah 
hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 
sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu 
beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. ISLAM AGAMA 
RAHMAT DAN KASIH, puasa di bulan Ramadhan yang suci, bukan berarti tidak ada campur 
antar suami istri. Lakukan campur itu di malam Ramadhan sesuai ketentuan. Menjadi Muslim 
menjadi manusia yang dapat tersenyum lebar karena Islam itu mudah dan indah.
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5. Pasca Puasa: Jangan Memakan Harta Haram (Cara & Materi) 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ ہ ھ ھ ھ 
188. Jika di bulan Ramadhan dapat menahan diri untuk memakan dan meminum di siang hari 
walaupun halal, maka di saat dan setelah Ramadhan janganlah kamu makan harta di antara kamu 
dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan 
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu 
mengetahui. Sangat bertolak belakang sikap Muslim yang BERPUASA TAPI GEMAR KORUPSI.

BERJIHAD DENGAN JIWA DAN HARTA DI JALAN ALLAH
1. Mabrur itu Bukan Soal Teknis tapi Ia Terkait pada Sikap Mental yang Keluar dari Takwa 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 

ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah penunjuk waktu 
bagi manusia dan ibadah haji.” Bukanlah suatu kebaikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi 
kebaikan adalah kebaikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, 
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Meraih haji mabrur yang berbuat kebaikan 
adalah meraih kebahagiaan. Mukmin yang BERTAKWA PASTI BERBAHAGIA dan BERUNTUNG. 

2. Perang itu karena Allah, Maka Ikuti Aturan-Nya, Jangan Melampaui Batas

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
190. Kedamaian dalam hidup dan haji itu perlu, maka perangilah di jalan Allah orang-orang yang 
memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas. Perang dalam Islam harus dibingkai dengan “kasih” yaitu PERANG 
DEMI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN. Caranya ikuti aturan dan jangan melampaui batas.

3. Perang Dikumandangkan agar Perdamaian Terwujud
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ 
191. Bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah 
mengusir kamu. Fitnah (menimbulkan kekacauan, seperti mengusir sahabat dari kampung 
halamannya, merampas harta dan menyakiti atau mengganggu kebebasan seseorang ber-
agama dalam menjalankan agama) itu lebih kejam daripada pembunuhan. Janganlah kamu 
perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka 
memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir yang menindas 
iman. Jika kekerasan telah merintangi untuk melaksanakan kewajiban agama (haji), maka 
perang adalah salah satu solusi. Perang dan JIHAD adalah kegiatan mulia, karena tidak ada 
makam yang lebih mulia daripada makam pahlawan, tempat pejuang dan mujahid dikuburkan. 

4. Perang Bukan Tujuan: Ia Sarana Menuju Perdamaian
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

192. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perang 
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dan jihad itu bukan tujuan, tapi sarana untuk MEWUJUDKAN PERDAMAIAN. Jika mereka ber-
henti, berhentilah. Allah Mahadamai bersifat kasih dan sayang lagi pengampun, begitu juga umat 
Islam bersifat kasih, sayang dan pemaaf, dalam segala hal, termasuk dalam urusan perang.

5. Penjajahan & Permusuhan Harus Ditumpas
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

193. Perangilah mereka yang memerangi Islam sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya 
bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap 
orang-orang zalim. Terkadang KEBENARAN itu tidak dapat DIPERTAHANKAN kecuali DENGAN 
PERANG. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap kezaliman dan penindasan.

6. Perang Perlu Dilakukan dengan Menahan Hawa Nafsu
ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
194. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum 
qish±sh. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan 
serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta 
orang-orang yang bertakwa. Kekerasan adalah satu senjata berbahaya, itu boleh digunakan 
atas nama “akidah” bukan “nafsu”. LATIHLAH DIRI UNTUK MENAHAN NAFSU.

7. Terkadang “Berbagi” dapat Memadamkan Api Peperangan & Permusuhan

ھ ے ے ۓ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ 
195. Infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam ke-
binasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang 
ber buat baik. BERBUAT BAIK MEMBUAT ALLAH BERPIHAK PADAMU. Berbuat baik itu bukan saja 
mem bahagiakan orang lain, tapi juga membahagiakan diri pelakunya. Allah sumber kebahagiaan.

AGAR HAJI & UMRAH DAPAT MABRUR
1. Haji dan Umrah Dilakukan karena Allah
ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ   
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
حج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی 

مج جح مح جخ حخمخ جس حس خس مس حص مص جض حض 
196. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh 
musuh, maka sembelihlah hadyu (hewan yang disembelih sebagai pengganti dam pekerjaan 
wajib haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang 
mengerjakannya di dalam ibadah haji) yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur 
kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit 
atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, 
bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan 
umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak 
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mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa tiga hari dalam musim haji dan tujuh hari setelah kamu 
kembali. Itu seluruhnya sepuluh hari. Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal 
di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras 
hukuman-Nya. LAKUKAN HAJI dan UMRAH SEMATA-MATA NIAT KARENA ALLAH, bukan 
karena niat yang lain, niscaya segala proses dimudahkannya. Niat yang salah dapat menyebabkan 
pelaku haji tidak saja tidak mendapat pahala, tapi juga tersiksa dalam pelaksanaannya.

2. Lima Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Haji

ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi (Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah) 
Barangsiapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka ada lima hal yang perlu 
diperhatikan: (1) janganlah dia rafa£, (mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi, 
perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seksual) (2) berbuat maksiat dan (3) bertengkar 
dalam melakukan ibadah haji. (4) Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. 
(5) Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku 
wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat! Haji mabrur itu haji yang gemar berbuat baik. 
Cukuplah BERBUAT BAIK ITU KARENA ALLAH, sebagaimana haji juga karena-Nya. Indahnya 
berbuat baik karena ia membahagiakan dan memabrurkan.

3. Target Haji adalah Meraih Petunjuk Allah
 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
198. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak 
dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Berzikirlah kepada-Nya sebagaimana 
Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang 
yang tidak tahu. Berniaga boleh di saat musim haji. HAJI ITU MERAIH PETUNJUK, alangkah 
sedih pulang haji petunjuk tidak didapat. 

4. Cara Meraih Petunjuk: Perbanyak Zikir (Salat, Baca Quran, Ingat Allah)

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah 
ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Haji itu rahmat 
dan kasih Allah, di sini momen untuk meraih ampunan dan rahmat-Nya. TEBARKAN RAHMAT 
DAN KASIH niscaya mendapatkan kasih dari-Nya.

TUJUAN HAJI & HIDUP: MASUK SURGA
1. Hidup Perlu Banyak Ingat Allah
ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ  ۀ ہ  ہہ  ہ  ھ  

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana 
kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia 
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ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia,” dan di akhirat dia tidak mem-
peroleh bagian apa pun. Niat salah dalam haji, untuk mendapatkan kebaikan dunia, maka dia tidak 
mendapatkan kebaikan di akhirat sedikit pun. KEJAR DUNIA, AKHIRAT TIDAK DAPAT; KEJAR 
AKHIRAT DUNIA PASTI DIDAPAT.

2. Mukmin Hidup Berorientasi Bahagia Dunia & Akhirat
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
201. Di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.” Semua orang ingin hidup bahagia, 
tapi tidak setiap manusia mendapatkan kebahagiaan. Niat hidup dan haji yang benar adalah 
MERAIH KEBAHAGIAAN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT. 

3. Apa yang Diimani dan Dikerjakan akan Dibayar Allah dengan Lebih Baik
ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

202. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah 
Mahacepat perhitungan-Nya. ALLAH SESUAI DENGAN APA YANG DINIATKAN DAN DIINGINKAN 
OLEH HAMBA-NYA. Yang menginginkan dunia, ia akan mendapat dunia tanpa akhirat, yang 
meng inginkan akhirat ia akan mendapat dunia dan akhirat. Bagi Allah itu mudah dan cepat.

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

203. Berzikirlah kepada Allah (membaca Alquran, takbir, tasbih, tahmid, dan sebagainya) pada 
hari yang telah ditentukan jumlahnya (tiga hari setelah hari raya haji yaitu tanggal 11, 12 dan 
13 bulan Zulhijah. Hari-hari itu dinamakan hari tasyrik) Barangsiapa mempercepat meninggal-
kan Mina setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Barangsiapa mengakhirkannya tidak ada 
dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah 
bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya. Nafar awal atau tsani adalah pilihan. Yang terpenting 
adalah NIAT keikhlasan dan takwa dalam haji. JANGAN TERKUTAT PADA SIMBOL DENGAN 
MELUPAKAN PRINSIP.

3 ALASAN MENJADI MUNAFIK ITU MENYIKSA DIRI 
1. Penentang Paling Keras

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ

204. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan 
engkau, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang 
paling keras. Ada bapak atau ibu haji yang keberadaannya menjadi penentang Islam paling 
keras. Menjadi pak atau bu haji adalah menjadi PEMBELA ISLAM.

2. Perusak
ک ک ک  ژ ڑ ڑ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

205. Apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak 
tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.  Jangan sampai keberadaan 
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bapak atau ibu haji di tanah air menjadi perusak. MENJADI HAJI MENJADI PEMBANGUN 
NEGERI, bukan menghancurkan dan merusak, karena Allah benci kerusakan.

3. Bangga dengan Dosa
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

206. Apabila dikatakan kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah,” bangkitlah kesombongannya 
untuk berbuat dosa. Maka pantaslah baginya neraka Jahanam, dan sungguh Jahanam itu 
tempat tinggal yang terburuk. Jika nasihat sudah tidak lagi didengar, cukuplah neraka sebagai 
PERINGATAN terakhir dan tinggalkan. Cukup kematian sebagai nasihat dan pembelajaran.

Mukmin itu Mencari Rida Ilahi

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ 
207. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Allah 
Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. Tipe bapak dan ibu haji yang diharapkan adalah haji 
untuk meraih rida Allah. RAIH HAJI dengan MERAIH RIDA-NYA.

Islam Paripurna itu Tidak Ikut Langkah Setan

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ 

208. Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah 
kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Setan yang dilempar 
di Jamarat (sebagai lambang permusuhan), jangan dibawa pulang ke tanah air dan dijadikan 
teman. Meraih KERIDAAN ALLAH adalah meraih Islam secara keseluruhan.

Keluar dari Islam yang Rugi Diri Sendiri
ائ  ى ائ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

209. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. TIDAK ADA KATA “TERLAMBAT” UNTUK BERTAUBAT. 
Bijaksana dan keperkasaan Allah, membuat-Nya dapat memaafkan dan menyiksa.

Semua Kembali kepada Allah
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 
210. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat 
dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Kepada Allah segala perkara 
dikembalikan. JIKA TOBAT TIDAK DILAKUKAN MAKA SIKSA ADALAH ALTERNATIF, biarkan Allah 
yang menetapkan disiksa atau diampuni. Domain siksa dan ampunan adalah milik Allah. Jangan 
sampai manusia menjadi hakim yang menentukan seseorang masuk ke surga atau ke neraka.

3 ALASAN MENOLAK AJAKAN ISLAM
1. Tak Takut Siksa
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
211. Tanyakanlah kepada Bani Israil, berapa banyak bukti nyata yang telah Kami berikan kepada 
mereka. Barangsiapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh, 
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Allah sangat keras hukuman-Nya. HIDUP INI ADALAH KISAH YANG SELALU BERULANG, ambillah 
pelajaran dari kisah sebelumnya. Di antara pelajaran penting, syukuri nikmat Allah, nikmat itu 
banyak dan tidak dapat dihitung. Manusia selalu melihat rumput tetangga selalu lebih hijau.

2. Cinta Dunia
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ 
212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan 
mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di 
atas mereka pada hari Kiamat. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa 
perhitungan. Orang kafir silau melihat dunia, adapun mukmin menjadikan dunia sebagai sarana 
yang membantu, bukan majikan yang menyiksa. Mukmin bahagia di dunia sebelum bahagia di 
akhirat. Dia yakin rezeki Allah itu pasti, banyak dan tanpa batas. DEKAT DENGAN ALLAH ITU 
REZEKI, kesehatan, ilmu, sakinah, teman sejati itu rezeki; harta bagian kecil dari rezeki.

3. Faktor Dengki 

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
213. Manusia itu pada dasarnya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampai-
kan kabar gembira dan peringatan. Diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung 
kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. 
Yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi Kitab, setelah bukti-bukti yang nyata sampai 
kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah 
memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. 
Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kedengkian dapat 
menutup kebenaran. Namun TETAPLAH BERIMAN dan berpihak pada kebenaran.

Mukmin Yakin Pertolongan Allah itu Dekat

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu 
cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, 
penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman 
bersamanya berkata, “Kapankah datang pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan 
Allah itu dekat. Dunia ini tempat ujian dan cobaan. Para nabi dan mukmin telah menikmati 
proses dan cobaan, serta menjadikannya indah. DIUJI BUKAN BERARTI DIBENCI. 

BEBERAPA HUKUM SYARIAT 
1. Lima orang yang Diberi Nafkah 
ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ 
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جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 
215. Ujian itu bukan saja dalam bentuk penderitaan, memiliki harta juga ujian. Terkadang 
manusia dapat LULUS DARI UJIAN kesengsaraan, namun tidak sedikit yang gagal dalam 
me lewati ujian: harta, pangkat dan jabatan. Sedekah kiat terbaik untuk sukses dalam setiap 
ujian: suka dan duka. Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus 
mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan 
bagi (1) kedua orang tua, (2) kerabat, (3) anak yatim, (4) orang miskin dan (5) orang yang 
dalam perjalanan.” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui. Jika sedekah tidak dapat dilakukan, berbuat baik tetap menjadi alternatif terbaik 
untuk melewati ujian.

2. Perang dalam Islam itu Dibenci tapi Harus Dihadapi agar Perdamaian Terwujud

ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh 
jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai se-
suatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Perang 
walaupun dibenci, ia adalah baik, jika diniatkan karena Allah dan demi mewujudkan perdamaian 
yang diinginkan-Nya. BAIK DAN BURUK BERDASARKAN SYARIAT. Selama dari Allah pasti baik.

3. Perang di Bulan Haram Dilarang, Kecuali Ada Pihak yang Melanggar

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے 
217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang 
dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepada-
Nya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih 
besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah (penganiayaan dan penindasan) lebih 
kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad 
(keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, 
lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan 
mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” MURTAD adalah PILIHAN YANG 
SANGAT SALAH. Menjadi murtad menjadi sia-sia.

4. Jika Niat dalam Perang & Hidup ini “karena Allah”: Surga
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad 
di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. Pilihan yang tepat dan benar saat mukmin MUJAHID MENGHARAPKAN 
RAHMAT dan KASIH ALLAH. Kasih Allah tidak terbatas, raihlah kasih-Nya dengan iman, jihad 
dan sungguh-sungguh.
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5. Khamar, Judi, Harta yang Dinafkahkan dan Pemeliharaan Anak Yatim 
ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
219. Mereka menanyakan kepadamu tentang khamar (segala yang memabukkan) dan judi. 
Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi 
dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang 
harus mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan dari apa yang diperlukan.” Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. Daripada harta habis untuk dua 
hal yang negatif: khamar dan judi, ada baiknya raih kebahagiaan lewat berbagi dan bersedekah. 
Akal sehat akan sampai pada titik: BERBAGI ITU BAHAGIA, judi dan khamar itu menderita. 

ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

220. Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakan-
lah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Jika kamu mempergauli mereka, maka mereka 
adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat 
kebaikan. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. Menjadi bahagia saat manusia dapat membahagiakan orang lain. 
Di antara caranya MEMBAHAGIAKAN ANAK YATIM. 

5 POKOK HUKUM PERKAWINAN
1. Dilarang Menikah dengan Musyrik atau Musyrikah

ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
221. Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba 
sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik 
hatimu. Janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman 
sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada 
laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 
manusia agar mereka mengambil pelajaran. Peraturan Allah: mukmin dilarang menikahi musyrik 
atau musyrikah. KEMUSYRIKAN MENGHANTAR KE NERAKA, Allah mengajak ke surga.

2. Dilarang Bercampur Suami Istri, Saat Haid

ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ   
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

222. Mereka menanyakan kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” 
Karena itu jauhilah mencampuri istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum 
mereka suci (mandi wajib atau darah berhenti). Apabila mereka telah suci, campurilah mereka 
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sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang 
yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ini tata susila mengenai seks yang perlu 
mendapat perhatian bersama. CINTAI KESUCIAN DAN KEBERSIHAN DALAM SEGALA HAL.

3. Bercampur Boleh dengan Cara Apapun Selama di Ladang 
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   

ۆئ ۆئ ۈئ 
223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara 
yang kamu sukai. Utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. 
INDAHNYA BERUMAH TANGGA: halal dan membahagiakan.

4. Tetap Berbuat Baik dalam Membangun Rumah Tangga & Kehidupan
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ

224. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat 
kebaikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia (seperti: Demi Allah, saya 
tidak akan membantu anak yatim. Tetapi apabila sumpah itu telah terucapkan, haruslah 
dilanggar dengan membayar kafarat) Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Berbuat baik, 
kapan dan di mana saja, bahkan saat sumpah telah diucapkan. TIDAK ADA KATA MENYESAL 
DALAM BERBUAT BAIK.

5. Sumpah dalam Islam Dinilai Jika Sudah Menjadi Tekat di dalam Hati

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia meng-
hukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. 
NIAT BAROMETER PEKERJAAN. Jika niat dari hati itu baik, maka baik hasil pekerjaan; jika niat 
dari hati itu buruk, maka buruk hasil pekerjaan. Mukmin memiliki niat baik dibarengi dengan 
sikap profesional dalam melaksanakannya.

SOLUSI CERAI: SAAT “RUKUN” SUDAH BUNTU
1. Masa Ila’ Istri 4 Bulan

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
226. Bagi orang yang meng-ila’ istrinya (bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan 
sumpah ini seorang istri menderita, karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. 
Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah empat bulan harus memilih antara kembali 
mencampuri istrinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan harus 
menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pilihan kasih dan rahmat dalam rumah tangga adalah 
KEMBALI KEPADA ISTRI atau CERAI. 

2. Jika Cerai Sudah Menjadi Tekat Bulat Lakukan Atas Nama Allah
 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

227. Jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui. CERAI WALAUPUN DIBENCI TETAP DIBOLEHKAN, dan satu 
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rahmat dalam Islam. Jika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, 
cerai adalah solusi.

3. Kesempatan Cerai itu 3x Cerai
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ 

ں ں ڻڻ       ڻ ڻ ۀ ۀ 
228. Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu tiga kali qurµ’ (suci atau 
haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim 
mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Para suami mereka lebih berhak 
kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para 
perempuan) mem punyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi 
para suami mem punyai kelebihan di atas mereka, dalam tanggung jawab Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. KELUARGA MENJADI HARMONIS SAAT SUAMI DAN ISTRI MELAKUKAN 
KEWAJIBAN MASING-MASING. Menjadi mukmin, menjadi manusia yang lebih takut kepada 
Allah, daripada kepada manusia. 

4. Dua Kali Cerai Boleh Rujuk: Cerai Ketiga Putus & Habis

ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ى ائ ائەئ ەئ وئ  ى  ې  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
229. Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau 
melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu 
berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan 
hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan 
hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh 
istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. 
Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Kesempatan talak 
itu hanya dua kali, talak ketiga adalah bain/selamanya. YANG SUDAH DIBERI TIDAK LAYAK 
DIMINTA LAGI.

5. Yang Sudah Cerai Permanen: Tidak Boleh Lagi Bercampur 

حت خت مت ىت يت  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت 
جث مث ىثيث حج مج جح مح جخ حخ مخ 

230. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak 
halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang 
lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) 
untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang 
berpengetahuan. PERNIKAHAN dan PERCERAIAN bagian dari ketentuan Allah yang perlu 
dihormati demi terwujudnya kebahagiaan.
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6. Cerai Memiliki Tenggang Waktu yang Harus Dihormati Suami
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
231. Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir idahnya (ialah masa me-
nunggu tidak boleh menikah bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya), 
maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik 
pula. Janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa 
melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-
ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah 
diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab Alquran dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi 
pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu. Perceraian yang baik jika tidak diselimuti dengan sikap jahat dan balas dendam. 
Jahat dan DENDAM yang dilakukan itu AKAN MENYAKITI DIRI SENDIRI, bukan orang lain.

7. Suami Tidak Berhak Melarang Istri Nikah Lagi Jika Masa Idah Telah Usai 
گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
232. Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi 
mereka menikah lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau laki-laki yang lain), apabila telah 
terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-
orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih 
bersih. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Wali yang beriman kepada Allah tidak 
boleh melarang keinginan mereka menikah lagi. PERNIKAHAN ITU KESUCIAN dan KEBERSIHAN. 

MENYUSUI DALAM ISLAM DIANJURKAN 2 TAHUN

ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

يئ جب حب خب مب ىبيب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث
233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin me-
nyusui secara sempurna. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 
cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli 
waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan 
dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin 
menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 
dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan. Bercerai dan kepentingan anak tetap terjamin. KETAKWAAN seseorang 
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kepada Allah adalah pegangan terakhir, sebab semua cara hukum tidak ada yang sempurna, 
bahkan mungkin salah digunakan.

MASA IDDAH (PENANTIAN) DAN MAHAR YANG DIBAYARKAN
1. Masa Idah Cerai Akibat Mati: 4 Bulan 10 Hari
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   

ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
234. Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-
istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, 
maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka (berhias, 
bepergian atau menerima pinangan) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. Di balik peraturan dan ketetapan hukum dalam Islam, ada iman kepada 
Allah yang menjadi barometer. Walaupun manusia tidak tahu, tapi ALLAH MAHATAHU. 

2. Setelah Habis Iddah Wanita Boleh Nikah Lagi
ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
235. Tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran (perempuan 
yang dalam idah karena mati suaminya, atau karena talak bain, sedang perempuan yang 
dalam idah talak raj‘i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran) atau kamu sembunyikan 
keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. 
Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali 
sekedar mengucapkan kata-kata sindiran yang baik. Janganlah kamu menetapkan akad nikah, 
sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, 
maka takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. 
Pernikahan demi tercapainya KEBAHAGIAAN dan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang 
membahagiakan juga.

3. Jika Cerai Sebelum Campur dan Belum Ditentukan Mahar: Berilah Mut’ah

 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

236. Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh 
(campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Hendaklah kamu beri mereka mut‘ah, bagi 
yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, 
yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang 
berbuat kebaikan. Walau harus bercerai, PENYELESAIAN TETAP DILAKUKAN dengan cara 
yang baik.

4. Jika Cerai Sebelum Campur & Mahar Sudah Ditetapkan: Bayar 1/2 Mahar

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
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وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
ىئ يئ 

237. Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah me-
nentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka 
membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu 
lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan. MUKMIN SELALU MENGINGAT KEBAIKAN orang bukan 
kejahatannya.

KEWAJIBAN MENGERJAKAN SALAT WALAU DALAM KEADAAN SULIT 
1. Walau Cerai itu Beban, Ringankan Ia dengan Salat

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
238. Peliharalah semua salat dan salat wusta. Laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. 
Disebutkan salat di tengah peraturan perceraian, mengingatkan kepada suami istri bahwa salat 
itu satu solusi dalam mengatasi perceraian. Nabi Muhammad jika memiliki masalah, maka dia 
salat. SALAT ITU SOLUSI. Di antara solusi perceraian adalah salat. DENGAN SALAT SEMUA JADI 
INDAH. SALAT ITU MEMBAHAGIAKAN.

2. Perbanyak Zikir & Ingat Allah Agar Beban Bertambah Ringan
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

239. Jika kamu takut ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian 
apabila telah aman, maka ingatlah Allah (salatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan 
kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. SALATLAH, SEBELUM DISALATKAN. 

3. Selalu Diberi Nafkah (Mut’ah) Istri yang Ditinggal mati Suami dan Perlu Diberi Nasihat 

ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

240. Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mem-
buat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. 
Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka laku-
kan terhadap diri mereka dalam hal yang baik. Allah Mahaperkasa Mahabijaksana. Allah Maha 
perkasa untuk memerintah dan melarang, MAHABIJAKSANA atas keputusan dan ketetapan. 

4. Walau Sudah Cerai: Istri Layak dapat Uang Mut’ah yang Pantas
ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 

241. Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut‘ah menurut cara yang 
patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Tujuan pemberian nafkah mut’ah 
ini agar dapat mengurangi rasa sakit perceraian, dan kekejaman perpisahan. Mukmin yang 
bertakwa dapat saja bercerai, dan CERAI ITU TIDAK MENODAI KETAKWAANNYA. 

Aturan Ini Ditetapkan agar Dunia Tahu Bahwa Islam itu Logis
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

242. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti. Peraturan 
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Islam tentang pernikahan dan perceraian adalah logis dan dapat diterima akal. Akal sehat akan 
sampai pada kesimpulan bahwa PERATURAN ALLAH ADALAH TERBAIK. Jika tidak sampai 
pada titik itu, maka cari kesalahan pada akal itu (sehat atau sakit) bukan pada peraturan-Nya.

HIDUP ADALAH PERANG & PERJUANGAN
1. Hidup adalah Perang Melawan Musuh: Penjajahan, Kebodohan, Penyakit & Kemiskinan

ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں   ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ  ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

243. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang 
jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, “Matilah kamu!” 
Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada 
manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. HIDUP DAN MATI ADA DI TANGAN 
ALLAH. Perjuangan mempertahankan hak adalah karunia yang terlupakan.

2. Zona Perang = “Zona Tidak Nyaman” yang Diketahui Semua
 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

244. Berperanglah kamu di jalan Allah, bukan untuk kepentingan diri apalagi nafsu serakah, 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, siapa yang berjuang karena 
Allah, atau karena status atau jabatan. TIDAK ADA YANG TERSEMBUNYI BAGI ALLAH. 

3. Walau Perang Tidak Nyaman Tetap Saja Didalamnya Terdapat Keuntungan yang Besar
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   

ۆئ ۈئ
245. Barangsiapa meminjami Allah (menginfakkan hartanya di jalan Allah) dengan pinjaman 
yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak (700 kali lipat). Allah 
menahan dan melapangkan rezeki dan kepada-Nya kamu dikembalikan. Investasi dengan Allah 
adalah investasi yang sangat menguntungkan. DIA PEMILIK DAN SUMBER REZEKI.

4. Pemenang Sejati adalah Mereka yang Teguh dalam Melawan Duka & Bahaya
  

 
 

246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israil setelah Musa wafat, ketika mereka 
berkata kepada seorang nabi mereka, “Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang 
di jalan Allah.” Nabi mereka menjawab, “Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, 
kamu tidak akan berperang juga?” Mereka menjawab, “Mengapa kami tidak akan berperang di 
jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-
anak kami, karena mereka ditawan?” Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka 
berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim. 
Satu kezaliman, saat seseorang meminta apa yang tidak diwajibkan, dan saat diwajibkan 
tidak dilaksanakan. KENALI DIRIMU.
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5. Dalam Perang, “Strategi” Jauh Lebih Penting dari “Senjata”

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
247. Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi 
rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami 
lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” Nabi 
menjawab, “Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.” 
Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha 
Mengetahui. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang menginginkan kebaikan rakyat secara 
keseluruhan, atas dasar ilmu bukan harta. PEMIMPIN BUKAN MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI.

6. Strategi Perang Paling Ampuh adalah Tertuang dalam Pesan Kitab Suci
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
248. Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya 
Tabut (peti tempat menyimpan Taurat) kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari 
Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. 
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang 
beriman. Saat Allah menetapkan, KETETAPAN-NYA ADALAH TERBAIK. Terima pilihan-Nya.

KIAT MENANG DALAM PERANG
1. Menang Perang Tidak Ditentukan Secara “Kuantitas” tapi “Kualitas” Pasukan 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ک ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
249. Ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, “Allah akan menguji kamu dengan se-
buah sungai. Maka barangsiapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Barangsiapa tidak 
meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan.” Tetapi 
mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika Talut dan orang-orang yang 
ber iman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, “Kami tidak kuat lagi pada hari ini 
melawan Jalut dan bala tentaranya.” Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah 
berkata, “Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah.” Allah 
beserta orang-orang yang sabar. Barangsiapa yang BERSABAR PASTI MENANG.

2. “Kesabaran, Keteguhan & Kegigihan” Kiat Menang Perang dengan Terus Berdoa
 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ
250. Ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, “Ya Tuhan kami, limpah-
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kanlah (1) kesabaran kepada kami, (2) kukuhkanlah langkah kami dan (3) tolonglah kami meng-
hadapi orang-orang kafir.” Hidup ini perlu kesabaran dan pertolongan Allah. Sabar di dalam 
duka, sabar di dalam suka, sabar kapan dan di mana saja. SABAR membuat semua pekerjaan 
menjadi mudah.

Menang Perang Anugerah Terbesar dari Allah
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 

ۋ ۋ
251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian 
Allah memberinya (Daud) kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. 
Kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah 
bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan-Nya atas seluruh alam. Rencana 
Tuhan bersifat semesta dan CINTA-NYA UNTUK SEMUA tanpa batas. 

Kisah “Kemenangan Iman” adalah Sejarah yang Terus Berulang
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ 

252. Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau (Muhammad) adalah 
benar-benar seorang rasul. Pesan dari kisah yang tertuang di atas adalah bahwa kuasa Allah itu 
mutlak. Di antara kuasa-Nya, Dia mengangkat MUHAMMAD MENJADI RASUL, UTUSAN-NYA.

JUZ 3
TENTANG PARA RASUL DAN KEKUASAAN ALLAH 

1. Keistimewaan dan Perbedaan Derajat Para Rasul
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada 
yang langsung Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikan-Nya beberapa 
derajat. Kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan Kami perkuat dia dengan Rohulkudus 
(Malaikat JIbril). Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan 
berbunuh-bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka 
ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah 
mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendak-Nya. Allah menakdirkan 
tumbuhnya perselisihan dan peperangan. Demi satu hikmat, yaitu: pemi sahan di antara 
penolong-Nya dan musuh-Nya. Atau TEGAKNYA JIHAD dan wafatnya syuhada.

2. Anjuran Membelanjakan Harta
ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ں ڻ ڻ ڻ 
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254. Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan 
kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak 
ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. INFAK dan berSEDEKAHlah di jalan 
Allah, selama masih hidup. Sedekah dan infak itu menolak bahaya di dunia dan azab di akhirat.

3. Ayat Kursi: Pengakuan Akan Kuasa Allah yang Tak Bertepi 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 
255. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang Maha Pengatur, tidak mengantuk 
dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat 
memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan 
apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya 
melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya (ilmu atau kuasa-Nya) meliputi langit dan bumi. 
Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar. “TIDAK ADA 
TUHAN SELAIN ALLAH,” ucapkan dan yakin, pasti tumbuh ketenangan. 

4. Tidak ada Paksaan Memasuki Agama Islam 
ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

مث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ
256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan 
antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut (Setan dan 
apa saja yang disembah selain dari Allah Swt) dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia 
telah ber pegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. Jika ISLAM AGAMA YANG MENENANGKAN dan membahagiakan, maka 
pemaksaan tidak diperlukan.

5. Islam itu Sinar di Siang Hari yang Diperlukan Manusia
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada 
cahaya iman. Orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan 
mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di 
dalamnya. Sebaik-baik pelindung adalah Allah. SEBURUK BURUK TEMAN ADALAH SETAN. 
Allah menghantar ke surga, taman bahagia; setan menjerumuskan ke neraka, lembah nista.

MEMBANGKITKAN ORANG YANG SUDAH MATI
1. Kisah Nabi Ibrahim dengan Raja
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ 

گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
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258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena 
Allah telah memberinya kerajaan (kekuasaan). Ketika Ibrahim berkata, “Tuhanku ialah Yang 
menghidupkan dan mematikan,” dia berkata, “Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan.” 
Ibrahim berkata, “Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat.” Maka 
bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. KUASA 
MANUSIA AMAT RENDAH jika dibandingkan dengan kuasa Allah. Kafir itu menganiaya diri.

2. Kisah Uzair Melihat Gedung yang Runtuh

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې 

ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh 
hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, “Bagaimana Allah menghidupkan kembali 
(negeri) ini setelah hancur?” Lalu Allah mematikannya orang itu selama seratus tahun, kemudian 
membangkitkannya (menghidupkannya) kembali. Allah bertanya, “Berapa lama engkau tinggal 
di sini?” Orang itu menjawab, “Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari.” Allah berfirman, 
“Tidak! Engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum 
berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Agar Kami jadikan 
engkau tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana 
Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging.” Maka ketika telah 
nyata baginya, dia pun berkata, “Saya mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” 
Mukmin sejati yakin bahwa ALLAH MAHAKUASA, menghidupkan dan mematikan. 

3. Kisah Nabi Ibrahim dengan Empat Jenis Burung
ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ چ
260. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau 
menghidupkan orang mati.” Allah berfirman, “Belum percayakah engkau?” Ibrahim menjawab, 
“Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang (mantap).” Allah berfirman, “Kalau begitu ambillah 
empat ekor burung, lalu cincanglah olehmu kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 
satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.” 
Ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa dan tidak terkalahkan, Mahabijaksana menempatkan 
sesuatu pada tempatnya. KEKUASAAN ALLAH ITU MENUNJUKKAN KEPERKASAAN-NYA yang 
dibingkai dengan kebijaksanaan-Nya. Jika Allah Mahakuasa dalam menciptakan manusia dan 
menghidupkan manusia yang sudah mati, maka memberi mereka rezeki adalah mudah. 

MENGGUNAKAN HARTA DI JALAN ALLAH PASTI MEMBAHAGIAKAN
1. Tamsil Pertama, Berbagi Harta di Jalan Allah: Untungnya 700x Lipat Lebih
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   
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ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ 
261. Jika Allah Mahakuasa, yakinlah Dia mampu melipatgandakan harta yang diinfakkan. Ada 
4 tamsil tentang sedekah dan kehidupan: (1) Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya 
di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 
seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha 
Mengetahui. Jika tanah makhluk Allah mampu melipat gandakan hasil panen, maka ALLAH 
MAMPU MELIPATGANDAKAN HARTA YANG DIINFAKKAN lebih dari 700 kali lipat.

2. Dua Penyakit Tanaman Infak: Jangan Disebut & Jangan Disakiti
ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
262. Dua penyakit tanaman infak. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian 
tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan (1) menyebut-nyebutnya dan (2) menyakiti 
perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada 
mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berinfak itu (1) mendapat pahala yang berlipat, (2) 
tidak ada rasa takut, (3) tidak pernah bersedih hati. Ditambah lagi dengan sabda Nabi bahwa 
infak sedekah itu (4) didoakan keberkatan oleh Malaikat, (5) tiada kata berkurang harta yang 
disedekahkan bahkan bertambah. BerINFAK dan berSEDEKAH karena Allah, karena Allah kuasa 
memberi manusia rezeki. 

3. Kata-kata Positif Lebih Baik dari Memberi dan Menyakitkan Hati

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
263. Perkataan yang baik (menolak dengan cara yang baik) dan pemberian maaf (memaafkan 
tingkah laku yang kurang sopan dari peminta) lebih baik daripada sedekah yang diiringi 
tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun. BERINFAK SEBANYAK MUNGKIN 
dan jangan ditimpali dengan tindakan yang menyakiti. Lidah dapat menembus apa yang tidak 
dapat ditembus jarum.

4. Tamsil Kedua: Sedekah Palsu
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ 

مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب
264. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-
nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena 
ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya 
orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, 
maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka 
kerjakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Iman dan keyakinan bahwa 
REZEKI BERSUMBER DARI ALLAH dapat mencegah penyakit tanaman infak.

5. Tamsil Ketiga, Sedekah yang Sebenarnya
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
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265. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari rida Allah dan untuk 
memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram 
oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat 
tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 
Indahnya BERINFAK MENCARI RIDA ALLAH. Hidup senang di dunia dan bahagia di akhirat.

6. Tamsil Keempat, Hidup Tidak Berkah Tanpa Sedekah
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک ک ک ک گ 
266. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, 
kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu 
kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar (runtuh semua kekayaan 
karena kemurkaan Allah). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 
memikirkannya. Persiapan mencegah kemurkaan Allah adalah hidup dengan sedekah yang 
benar. MUKMIN cerdas mukmin yang tidak mau menyia-siakan infaknya. 

BERBAGI = INVESTASI HIDUP TERBAIK
 1. Berilah yang Terbaik Dengan Tiga Sifat
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
267. Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu (1) yang 
baik-baik dan (2) sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu 
memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, (3) padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, 
Maha Terpuji. SEDEKAH bernilai dan menghapus dosa jika: (1) yang baik dan berharga, (2) 
diperoleh secara terhormat, (3) tidak ada unsur kezaliman.

2. Setan Membuat Hidup Miskin, Allah Membuat Hidup Kaya & Berlimpah
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
268. Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji 
(kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Allah Mahaluas, Maha 
Mengetahui. Tidak ada kata “miskin” dalam bersedekah, kecuali dari bisikan setan. SEDEKAH 
MENGHAPUS DOSA DAN MENDATANGKAN KEKAYAAN.

3. Puncak Inspirasi: Yakin Allah Pemberi Terbaik
 ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

269. Dia memberikan hikmah (kearifan) kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi 
hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil 
pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kebaikan dan kejahatan mengantar 
kepada jalan yang berlawanan. Justru KEARIFAN DAN HIKMAH kebijaksanaan dapat meng-
hargai kesejahteraan hidup ini dan membedakannya dari kesejahteraan palsu yang hanya 
tampak dari luar.
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4. Yakinlah “Apa yang Diberi” Allah Pasti Tahu
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

270. Apa pun infak yang kamu berikan atau nazar (Janji untuk melakukan suatu kebaikan 
terhadap Allah Swt. untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik dengan syarat atau pun tidak) 
yang kamu janjikan, maka sungguh, Allah mengetahuinya. Bagi orang zalim tidak ada seorang 
penolong pun. CUKUPLAH ALLAH YANG TAHU, karena RIA itu kezaliman yang menyakitkan.

5. Berbagi Boleh dengan Sembunyi atau Terang-terangan: yang Penting Karena Allah
ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, (untuk kepentingan umum dan tidak ria) 
maka itu baik. Jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, 
maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Allah 
Mahateliti apa yang kamu kerjakan. MEMBERI KEPADA MISKIN ADALAH MENGISI ROHANI 
DENGAN IMAN.

6. Berbagi itu Manfaatnya Kembali pada Si Pemberi Jika karena Allah
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   
ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang mem beri 
petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya 
untuk dirimu sendiri. Janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Apa pun 
harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan 
dizalimi (dirugikan). BANTU DAN BERI INFAK KEPADA SIAPA SAJA, walaupun dia seorang 
kafir, karena infak itu (1) untuk kebaikan diri, (2) untuk mencapai rida Allah, (3) mendapatkan 
balasan yang maksimal. Petunjuk itu datang dari Allah.
7. Memberi itu kepada Siapa Saja Terutama kepada Fakir
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
273. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena 
jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; orang lain yang tidak tahu, 
menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-
minta. Engkau mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada 
orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. 
Keimanan menumbuhkan rasa solidaritas dan empati. MANUSIA CERDAS ITU MANUSIA YANG 
MEMBANTU SEBELUM DIMINTA bantuan. Cukup Allah yang tahu atas empati yang dilakukan. 

8. Yang Berbagi Karena Allah: Tidak Takut, Tidak Sedih dan Pahalanya Surga
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ     

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
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274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi 
maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada 
mereka dan mereka tidak bersedih hati. BERINFAKLAH KAPAN SAJA (siang atau pun malam) 
dengan cara bagaimana pun (sembunyi atau terang-terangan). Jika niatnya mencapai rida 
Allah, maka infak itu menimbulkan keberanian (tidak takut) dan kebahagiaan (tidak sedih). 

TIADA KATA DALAM “RIBA” KECUALI “RUGI”
1. Riba itu Praktek Keuangan yang Tidak Manusiawi
ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
275. Riba lawan dari sedekah dan infak. Infak itu membahagiakan, dan riba menyengsarakan. 
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan setan karena gila (orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti 
orang kemasukan setan). Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama 
dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa 
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu 
menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka 
itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. YANG SUDAH, SUDAHLAH; ke depan jangan 
ulangi lagi dari berbuat kemusyrikan, dosa dan riba.

2. Keberkahan Riba Nihil; Keberkahan Berbagi Berlipat Ganda

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
276. Allah memusnahkan riba (memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya) dan 
menyuburkan sedekah (melipatgandakan harta sedekah atau memberkatinya). Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa atau orang-orang 
yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya. Mukmin yang cerdas mukmin yang gemar 
sedekah dan anti riba. SEDEKAH DILIPATGANDAKAN ALLAH, riba dimusnahkan-Nya.

3. “Hidup Berkat Tanpa Riba” dengan Cara Melakukan Lima Hal
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
277. Sungguh, yakini dan camkan sebagai inspirasi kehidupan bahwa (1) orang-orang yang 
beriman, (2) mengerjakan kebaikan, (3) melaksanakan salat dan (4) menunaikan zakat, mereka 
mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih 
hati. INGIN HIDUP berani dan BAHAGIA, lakukan lima hal: (1) iman, (2) baik, (3) salat, (4) zakat.

4. Cara Meninggalkan Riba dengan Meninggalkannya
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

278. Hal kelima: TINGGALKAN RIBA. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Alihkan uang riba 
menjadi pinjaman tanpa bunga, rasakan keberanian dan kebahagiaan jiwa. Kebahagiaan itu 
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tidak terletak pada harta yang menumpuk, tapi pada hati yang membahagiakan orang lain. 
Mukmin yakin Allah sumber rezeki. Rezeki itu tidak saja jasmani dan materi; tapi juga rohani, 
kesehatan, ilmu, etika, estetika, sakinah, iman dan Islam. Kebahagiaan lebih berharga dari 
tumpukan harta. 

5. Allah Memerangi Manusia: Jika Masih Berinteraksi dengan Riba
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ېې ې 
279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. 
Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim 
(merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Pelaku RIBA akan terus di dalam perang batin 
melawan Allah dan Rasul. Ini lebih menyakitkan daripada perang fisik. 

6. Dua Solusi Cerdas: Bahwa Manusia Lebih Bernilai dari Harta
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

280. Minimal, (1) jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu 
sampai dia memperoleh kelapangan. Sebaiknya, (2) jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui. ALTERNATIF YANG LUAR BIASA: Memberi pinjaman= pahala, 
sedekah= pahala.

7. Hidup Ini Jalan Menuju Surga: Jadikan Harta Sarana Untuk Itu
ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

281. Takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang 
diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak 
dizalimi dan dirugikan. Jika nasihat sudah tidak berguna, maka KEBANGKITAN adalah PESAN 
TERAKHIR. Hindari riba, selain menyengsarakan pelaku di dunia, ia menyiksanya di akhirat.

ISLAM AGAMA DISIPLIN & TERTIB ADMINISTRASI
1. Kesaksian dan Pencatatan Hutang Piutang Sangat Penting dalam Muamalah

ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ 
ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې 
ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ 

ىئ یی ی ی جئ حئ مئ 
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282. Jika Allah melarang riba pinjaman dengan bunga dan menggantikan pinjaman tanpa bunga 
sebagai alternatif, maka tulis pinjaman itu dan lunasi pada waktunya. Wahai orang-orang yang 
beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, (1) hendaklah kamu 
menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah 
penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 
hendaklah dia menuliskan. (2) Hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. 
(3) Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu 
mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. (4) Persaksikanlah 
dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka 
boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para 
saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah 
saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 
waktunya baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 
menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 
merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu 
jika kamu tidak menuliskannya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis 
dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh, hal itu suatu 
kefasikan pada kamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Empat hal dalam menulis hutang: (1) Ditulis dengan benar, 
(2) yang mendikte orang yang berutang bertindak seolah di hadapan Allah, (3) jika kurang akal, 
boleh diwakilkan, (4) disaksikan dengan dua saksi. MENULIS PINJAMAN dan membayarnya 
tepat waktu itu lebih adil di sisi Allah dan MENGUATKAN KESAKSIAN.

2. Gadai adalah Bagian dari Solusi Cerdas untuk Menyelesaikan Masalah Keuangan 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

283. Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hen-
daklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena 
barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. Dalam pinjaman ada jaminan atau kepercayaan. Nilai dalam wujud 
MENJAGA KEPERCAYAAN DAN AMANAT LEBIH PENTING daripada supremasi hukum, 
hingga terkadang ada pinjaman tanpa jaminan. Kejujuran bukan sekedar muslihat untuk 
keuntungan diri. Kejujuran dijalani dengan kesadaran bahwa Allah mengetahuinya.

PUJIAN ALLAH BAGI MUKMININ DAN DOA MEREKA 
1. Niat “Karena Allah”: adalah Modal Utama Meraih Ampunan Surga

ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   
ژ ژ ڑ ڑ ک       کک ک گ گ گ گ ڳ 

284. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa 
yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang 
perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki mengazab siapa yang Dia 
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kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Iman atau kafir adalah pilihan. Memilih iman 
mendapatkan ampunan, memilih kekafiran mendapatkan siksa. Allah Mahakuasa memberi 
ampun atau menyiksa. MUKMIN CERDAS MEMILIH IMAN DAN AMPUNAN.

2. Nabi & Mukmin Pasti Beriman kepada: Allah, Malaikat, Kitab Suci dan Para Rasul

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

285. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Alquran) dari Tuhannya, 
demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Mereka berkata, “Kami tidak membeda-bedakan seorang 
pun dari rasul-rasul-Nya.” Mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Ya 
Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat kami kembali.” DOA ITU KEPASRAHAN MAKHLUK PADA 
KHALIK. Berdoa tidak harus bermakna meminta, tapi juga dapat dimaknai dengan memuji.

3. Iman itu Yakin Bahwa Permintaan Allah dalam Bingkai “Mampu” Dilahirkan

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ 

ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت خت مت 
286. Inspirasi yang menggugah semangat keislaman: Allah tidak membebani seseorang melain-
kan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya 
dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, “Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang 
tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. 
Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” Mukmin ber-
harap agar AMALNYA DITERIMA BERKAT RAHMAT ALLAH. Betapa sedih beramal tapi tidak 
diterima.

LI ‘IMR N (MADANIYYAH)
KELUARGA IMRAN, THE FAMILY OF IMRAN

Surah ke-3 : 200 ayat

ٱ ٻ ٻ ٻ 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ALQURAN MENGELIMINASI KITAB SUCI SEBELUMNYA 
1. Belajar yang Terbaik dengan Teori Gelas Kosong di Hadapan Allah

ٱ ٻ 
1. Alif L±m M³m. UNGKAPAN ATAS KETERBATASAN ILMU MANUSIA di hadapan wahyu Allah. 
Wahyu itu merupakan bimbingan yang mengajak manusia bernalar dan memahami kehidupan 
dalam kehormatan dan kebenaran, tidak tergoyahkan oleh mereka yang menolak iman. 
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2. Puncak Ilmu adalah “Lâ ilâha illa Allah”
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

2. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus makhluk-
Nya. SUNGGUH INDAH PUNYA TUHAN YANG HIDUP KEKAL DAN ABADI. Di saat makhluk 
wafat dan meninggal, Dia tetap hidup mengurus makhluk-Nya. 

3. Sebaik-baik Teman dalam Hidup adalah Kitab Suci Alquran
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

3. Dia menurunkan Kitab Alquran kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran, 
membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kehidupan bertuhan 
menjadi lebih manis saat Dia menurunkan bimbingan berupa Alquran, yang membahagiakan. 

4. Melawan Pesan Alquran: Tersiksa
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ چ 
4. Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan.(Alquran yang 
mem bedakan antara yang benar dan yang salah) Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap 
ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Mahaperkasa lagi mempunyai hukuman. 
SAAT JAUH DARI BIMBINGAN ALLAH: HIDUP AKAN HAMPA dan sengsara: di dunia akhirat.

5. Allah Mahatahu Segalanya: Ambil Solusi Cerdas dari Allah Melalui Alquran
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

5. Karena, bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit, kecil atau-
pun besar, dari gerak manusia atau lainnya. SEMUA DI BAWAH KEPEMILIKAN-NYA DAN 
KUASA-NYA. 

ALQURAN SOLUSI KEHIDUPAN
1. Allah Pencipta, Mahaperkasa dan Bijaksana: Pewahyu Alquran

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ 
6. Bukti kuasa Allah: Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. 
Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. MENGIKUT BIMBINGAN ALLAH 
ADALAH MENGIKUT ARAHAN dari Zat Yang Mahakuasa dan perkasa serta bijaksana.

2. Muhkam dan Mutasyabih Bersumber dari Allah

ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ائ  ى  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
7. Dialah yang menurunkan Kitab Alquran kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat 
yang muhkamat (ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah), 
itulah pokok-pokok Kitab Alquran dan yang lain mutasyabihat (ayat yang mengandung beberapa 
pengertian, sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui). Adapun orang-orang yang 
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dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari 
fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali 
Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (Alquran), 
semuanya dari sisi Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang 
yang berakal. MEMAHAMI ALQURAN adalah MEMAHAMI BIMBINGAN YANG MUDAH 
DIPAHAMI. Takwil itu boleh selama tidak untuk mencari fitnah. Mukmin yang berakal dengan 
bahagia tetap mengikuti bimbingan Allah.

3. Kalimat Bijak Lepas Kaji Alquran “Beri Hidayah-Mu ya Allah”
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

8. Mereka berdoa, “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan 
setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-
Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.” Bimbingan dan petunjuk Allah adalah hibah dan 
hadiah terindah. KESESATAN ADALAH BENCANA.

4. Mukmin Yakin 100% Janji Allah dalam Alquran itu Benar dan Nyata 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب
9. ”Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan 
padanya.” Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. PETUNJUK selain bermanfaat di dunia, ia juga 
bermanfaat di akhirat. Di antara petunjuk yang penting adalah: (1) Dia tidak pernah ingkar 
janji, (2) kebangkitan itu pasti.

HARTA KAFIR UNTUK MENGALAHKAN ISLAM: TERBUANG SIA-SIA
1. Harta yang Diberi untuk Mengalahkan Iman Pasti Sia-sia

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta 
benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. 
KEKAFIRAN kepada Allah membuat harta dan anak menjadi berbahaya di dunia dan akhirat.

2. Bahaya Kekayaan di Tangan Kafir yang Zalim 

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   
ڄ ڄ

11. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka. 
Mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. 
Allah sangat berat hukuman-Nya. FIRAUN prototipe MANUSIA YANG MEMBANGKANG, 
mendapatkan kenikmatan, tapi tetap melawan. Ia hidup menderita di dunia dan akhirat. 
Peristiwa yang terjadi saat ini adalah bagian dari sejarah yang terus berulang.

3. Kekalahan Kafir itu: di Dunia dan di Akhirat

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ 
12. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, “Kamu pasti akan dikalahkan di dunia dan 
digiring ke dalam neraka Jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal.” MUKMIN YANG 
CERDAS TIDAK MENJADIKAN TUJUAN HIDUPNYA BERAKHIR DI NERAKA.
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4. Allah Pasti Membela Mukmin dan Mengalahkan Kafir
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ  گ  گ  گ  ک ک  ک 
13. Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan (Muslimin dengan kaum musyrikin) 
yang berhadap-hadapan (dalam Perang Badar. Badar adalah nama suatu tempat yang terletak di 
selatan Madinah). Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat 
dengan mata kepala, bahwa mereka (golongan Muslim) dua kali lipat mereka. Allah menguatkan 
dengan pertolongan-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat 
pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Badar satu bukti pertolongan 
Allah bagi mukmin. PERTOLONGAN ALLAH ITU MASIH ADA HINGGA KINI.

ISLAM MELIHAT “WANITA, ANAK DAN HARTA” JALAN MENUJU RIDANYA
1. Indahnya “Wanita, Anak & Harta yang Baik” di tangan Mukmin yang Baik
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa 
perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, 
kuda pilihan, hewan ternak (hewan-hewan dari jenis unta, sapi, kambing, dan biri-biri) dan 
sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. 
Kesenangan dunia dan kebahagiaan dua hal yang dicari mukmin. Dia senang dengan menikmati 
dunia yang diciptakan Allah untuk dirinya, dan dia bahagia karena HIDUP BERSAMA ALLAH 
PENCIPTA SEGALANYA. Kafir senang tapi tidak bahagia. Dia menikmati dunia, tapi tidak hidup 
bersama Allah. Hatinya susah karena mengejar tujuan hidup yang semu (dunia).

2. Rida Allah yang memberkati “Wanita, Anak dan Harta”: Jalan Menuju Surga

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

15. Katakanlah, “Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?” 
Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta 
rida Allah. Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya. MENJADI MUKMIN ADALAH PILIHAN 
TERBAIK DI DUNIA dan di AKHIRAT. Menjadi mukmin membahagiakan diri dan orang lain.

3. Enam Ciri Mukmin yang Diridai Allah
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

16. Yaitu (1) orang-orang yang berdoa, “Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka 
ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.” Menjadi mukmin bukan 
menjadi manusia yang tidak pernah berdosa, menjadi mukmin adalah menjadi manusia yang 
jika berdosa ataupun tidak berdosa TETAP MEMOHON AMPUN.

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
17. Juga (2) orang yang sabar, (3) orang yang benar, (4) orang yang taat, (5) orang yang 
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menginfakkan hartanya, dan (6) orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. 
ENAM SIFAT MUKMIN yang senang dan bahagia. Keimanan seharusnya mengantarkan 
mukmin menuju 6 sifat ini: doa, sabar, jujur, taat, memberi dan mohon ampun.

DAKWAH KEPADA AGAMA YANG DIRIDAI ALLAH (ISLAM)
1. Pernyataan Allah tentang Keesaan-Nya yang Absolut 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ

18. Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; demikian pula para malaikat dan 
orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. PUNCAK KEIMANAN ADALAH MENGESAKAN ALLAH.

2. Islam Agama yang Diridai Allah
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ   

ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah 
diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. 
Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-
Nya. Bila menjadi mukmin adalah menjadi manusia yang senang dan bahagia di dunia dan di 
akhirat, maka MEMELUK ISLAM adalah TAWARAN TERBAIK dari Allah Pencipta alam.

3. Ajakan kepada Siapa saja (Termasuk Nasrani dan Yahudi) untuk Memeluk Islam

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ 

20. Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri 
kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku.” Katakanlah kepada orang-
orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang buta huruf, ”Sudahkah kamu masuk 
Islam?” Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka 
berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha Melihat hamba-hamba-
Nya. Buta huruf artinya ialah orang yang tidak tahu baca tulis. Atau orang-orang yang tidak 
diberi Kitab. Menjadi mukmin menjadi manusia yang senang dan BAHAGIA DI DUNIA DAN 
DI AKHIRAT, karena dia mendapatkan bimbingan dalam menjalani hidup. Ketika mukmin 
berdakwah maka sebenarnya dia sedang ingin berbagi kebahagiaan; namun jika pesan 
kebahagiaan itu ditolak, mukmin tidak perlu berkecil hati. Cukuplah Allah yang Maha Melihat 
dan mengetahui niat baik dalam dakwah kebahagiaan.

KEJAHATAN YAHUDI
1. Pembalasan Terhadap Orang yang Membunuh Nabi 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
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21. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi 
tanpa hak (alasan yang benar) dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat 
adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira yaitu azab yang pedih. MELAWAN KUASA 
ALLAH hanya akan menimbulkan KESENGSARAan di dunia dan di akhirat.

 ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
22. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak 
memperoleh penolong. JIKA ALLAH DIJADIKAN MUSUH, SIAPA YANG DAPAT DIJADIKAN 
PENOLONG untuk melawan-Nya!?

2. Kaum Yahudi berpaling dari Hukum Allah 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ٿ ٿ

23. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian Kitab (Taurat)? 
Mereka diajak berpegang pada Kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. 
Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Kaum Yahudi adalah tipe 
manusia yang melawan kuasa Allah: rugi dunia dan akhirat.

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
24. Hal itu adalah karena mereka berkata, “Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali 
beberapa hari saja.” Mereka teperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. 
Kepalsuan akan terkuak jika tiba masanya: di dunia sebelum di akhirat.

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
25. Bagaimana jika nanti mereka Kami kumpulkan pada hari Kiamat yang tidak diragukan 
terjadinya dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah 
dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)? Kebenaran itu berbunyi: setiap jiwa 
diberi balasan sesuai dengan iman dan amal. MUKMIN MASUK SURGA DAN BAHAGIA, 
KAFIR MASUK NERAKA DAN MENDERITA.

KUASA ALLAH DALAM MEMBERI KEKUASAAN DAN DALAM KEHIDUPAN
1. Enam Bukti Kekuasaan Allah dalam Memberi Kekuasaan dan Mencabutnya 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ     ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   
ڳڳ   ڱ ڱ  ڱ ڱ ں    ں  ڻ  ڻ ڻ 

26. Katakanlah, “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, (1) Engkau berikan kekuasaan kepada siapa 
pun yang Engkau kehendaki, dan (2) Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau 
kehendaki. (3) Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan (4) Engkau hinakan 
siapa pun yang Engkau kehendaki. (5) Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sungguh, (6) 
Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Diberi kuasa, dicabut kuasa, dimuliakan dan dihinakan 
adalah baik, jika hidup bersama Allah. Nabi Muhammad itu baik karena bersama Allah, 
walau dituduh sebagai gila, penyair dan penyihir. Biarkan anjing menggonggong kafilah tetap 
berlalu. TERUS BERBUAT BAIK, sikap terbaik.
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2. Lima Kekuasaan Allah di Alam Raya dan Kehidupan ini
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
27. (1) Engkau masukkan malam ke dalam siang dan (2) Engkau masukkan siang ke dalam 
malam. (3) Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan (4) Engkau keluarkan yang mati 
dari yang hidup (Sebagian mufasir memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak 
ayam dari telur, dan telur dari ayam). (5) Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau 
kehendaki tanpa perhitungan.” BERSAMA ALLAH Pemberi rezeki tanpa batas adalah hidup 
yang MEMBAHAGIAKAN. Rezeki itu dapat berupa iman, Islam, ilmu, kesehatan, keberkahan, 
kesalehan, pasangan hidup dan anak, serta harta.

LARANGAN BERPIHAK PADA “KAFIR YANG MEMUSUHI ISLAM”
1. Larangan Menjadikan “Kafir yang Memusuhi Islam” sebagai Pelindung 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   

وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pelindung, melainkan orang-
orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun 
dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah 
memperingatkan kamu akan diri siksa-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Apabila 
iman merupakan hal yang pokok dalam kehidupan, maka segala hubungan dan persahabatan 
dengan sendirinya akan berjalan dengan mereka yang seiman dengan kita. PERGAULAN 
YANG BURUK DAPAT MERUSAK IMAN.

2. Apa yang Tersembunyi di Hati Kafir dari Kebencian: Allah yang Tahu
ىت  مت  حتخت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

يت جث مث ىث 
29. Katakanlah, “Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti 
mengetahuinya.” Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu. KOMUNIKASI YANG BURUK AKAN MERUSAK PERANGAI BAIK. 

3. Semua yang Diperbuat akan Dihadirkan & Dibalas

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

30. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah 
dikerjakan dihadapkan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. 
Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Allah memperingatkan 
kamu akan diri (siksa)-Nya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya. Sayang 
Allah kepada manusia, saat Dia memperingati mereka tentang hari kiamat di dunia ini, 
guna mempersiapkan diri sebaik mungkin. Peringatan dini akan bahaya itu wujud dari cinta 
kasih.
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BUKTI CINTA KEPADA ALLAH SWT
1. Mengikuti Nabi Muhammad: Bukti Cinta

ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ 
31. Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah men-
cintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
MENGIKUT NABI MUHAMMAD ADALAH BAGIAN DARI BUKTI CINTA KEPADA ALLAH. 

2. Taat & Tidak Kafir: Bukti Cinta
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

32. Katakanlah, “Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah 
tidak menyukai orang-orang kafir.” Taat kepada Nabi Muhammad adalah bag ian yang tidak 
terpisahkan dari taat kepada Allah. TELADAN TERBAIK ADALAH NABI MUHAMMAD.

KEUTAMAAN IMAN DALAM MENDIDIK ANAK: KISAH KELUARGA IMRAN
Tiga Alasan Pentingnya Iman: 1. Iman Mulia di Sepanjang Zaman

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran 
melebihi segala umat. Itulah yang terjadi pada gugusan kenabian: Adam, Nuh, Ibrahim, atau 
bukan nabi seperti keluarga Imran.

2 Satu Iman adalah Satu Saudara 
ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 

34. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Persaudaraan berdasarkan iman lebih kuat daripada 
persaudaraan berdasarkan nasab keturunan.

3. Mendidik Menuju Manusia Saleh atau Layak Pakai dan Bermanfaat
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

35. Ingatlah, ketika istri Imran berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, 
apa (janin) yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepada-Mu, maka 
terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” 
Pengabdian ibu yang tulus, jika anaknya diniatkan dan didik menjadi HAMBA YANG SALEH 
mengabdi pada Allah.

Cara mendidik anak ada dua: 1. Doa 
ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
36. Ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” 
Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. ” 
aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya 
dari gangguan setan yang terkutuk.” Doa adalah senjata mukmin. Mendidik anak menuju 
kesalehan adalah cara jitu agar anak dapat dicegah dari godaan setan. Mulai dari doa.
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2. Menyerahkan PENDIDIKAN kepada yang ahli di Bidangnya

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث حج مج

37. Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan 
yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk 
menemuinya di mihrab (kamar khusus ibadah), dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, 
“Wahai Maryam! Dari mana ini engkau peroleh?” Maryam menjawab, “Itu dari Allah.” Sungguh 
Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Visi pendidikan 
iman: jika iman sudah melekat, rezeki bukanlah masalah.

OPTIMISME DOA NABI ZAKARIA & MUKMIN
1. Bukan Sekedar Punya Anak, tapi Harus Memiliki “Anak yang Baik”

 ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan 
yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” Berdoalah, Dia Maha 
Mendengar dan mengabulkan. DOA ADALAH PERANGKAT PENTING DALAM IBADAH. 

2. Selalu Ada Harapan di Balik Setiap Doa
 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
39. Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah 
me nyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah 
kalimat (firman) dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi 
di antara orang-orang saleh.” Membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan 
kata “kun” (jadilah) tanpa ayah yaitu Nabi Isa as. Yang terpenting bukan punya anak, tapi yang 
terpenting adalah MENDIDIKNYA MENJADI ORANG SALEH DAN DEKAT DENGAN ALLAH.

3. Menurut Manusia Tak Mungkin, Terkadang itu Nyata bagi Allah

 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
40. Zakaria berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah 
sangat tua dan istriku pun mandul?” Allah berfirman, “Demikianlah, Allah berbuat apa yang 
Dia kehendaki.” TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN SELAMA BERSAMA DENGAN ALLAH, 
dengan catatan: apa yang diberinya itulah yang terbaik dari pilihan-Nya.

4. Syarat Dikabulkan Doa: Perbanyak Zikir & Tasbih
ڱ  ڱ  ڱ   ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ں  ں ڻ ڻ 
41. Zakaria berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda.” Allah berfirman, “Tanda bagimu, 
adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. 
Sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memuji-Nya pada waktu petang dan 
pagi hari.” KIAT DITERIMA DOA DI ANTARANYA ADALAH ZIKIR DAN TASBIH.
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MENURUT ISLAM: MARYAM WANITA SUCI YANG MELAHIRKAN ANAK
1. Maryam Wanita Mulia dan Suci

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
42. Ingatlah ketika para malaikat berkata, “Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah telah me-
milihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. IMAN 
MEMBUAT SESEORANG MULIA, BAIK DIA PEREMPUAN ATAUPUN LAKI-LAKI. 

2. Maryam Hamba Saleh yang Taat Beribadah
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

43. Wahai Maryam! Taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” 
Iman itu dibuktikan dengan amal, puncak amal: KETAATAN KEPADA ALLAH dan salat. 

3. Maryam Diasuh oleh Zakaria Setelah Undian
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ى ائ ائ ەئ ەئ 
44. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), 
padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi 
siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Engkau pun tidak bersama mereka ketika 
mereka bertengkar. Ada sebagian mufasir yang mengartikan anak panah. Artinya undian itu 
dilakukan dengan melempar anak panah. Kisah iman ini membuktikan bahwa KUASA ALLAH 
ADA SEJAK DAHULU, sekarang dan selamanya.

KISAH ALMASIH ISA PUTRA MARYAM DAN MUKJIZATNYA
1. Isa Lahir tanpa ayah: Bukti Kuasa-Nya

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ی ی جئ حئ مئ 

45. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, “Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah menyampai-
kan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat (firman) dari-Nya yaitu seorang putra, 
namanya Almasih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk 
orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Mukmin yang DEKAT DENGAN ALLAH akan 
menjadi manusia yang terkemuka dan terhormat di dunia dan di akhirat.

2. Mukjizat Pertama Nabi Isa: Berkata Saat di Buayan
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

46. Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia 
termasuk di antara orang-orang saleh.” Menjadi saleh artinya menjadi berguna. SEBAIK-BAIK 
MANUSIA ADALAH YANG PALING BERGUNA BAGI MANUSIA BANYAK.

3. Kelahiran Nabi Isa itu adalah Mukjizat dari Allah
 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
47. Maryam berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak 
ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?” Allah berfirman, “Demikianlah Allah men cipta kan 
apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 
“Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. Mukjizat indrawi telah tiada, tapi KUASA ALLAH KEKAL 
DAN ABADI.
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4. Tugas Para Nabi & Mukmin Mengajarkan Kitab Suci & Wisdom
 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

48. Allah mengajarkan kepadanya (Isa) Kitab (kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya 
selain Taurat dan Injil), Hikmah, Taurat, dan Injil. MUKJIZAT YANG KEKAL ADALAH 
ALQURAN, sebagai kitab suci penutup dari kitab Taurat dan Injil.

NABI ISA ITU NABI; BUKAN TUHAN MAUPUN ANAK TUHAN
1. Empat Mukjizat tidak Membuat Nabi Isa menjadi Tuhan
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ 
49. Sebagai Rasul kepada Bani Israil dia berkata, “Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah 
tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu (1) aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk 
seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. (2) Aku 
menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. (3) Aku 
menghidupkan orang mati dengan izin Allah, (4) dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu 
makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 
suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman. Mukjizat itu berasal dari 
Allah, tujuannya untuk menuhankan Allah, bukan menuhankan pembawa mukjizat. NABI 
ITU UTUSAN ALLAH, DAN DIA BUKAN TUHAN.

2. Nabi Isa Melengkapi Ajaran Nabi Musa
ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
50. Sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku meng-
halalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu 
membawa suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah 
kepadaku. KEBERADAAN RASUL SATU DENGAN YANG LAIN: SALING MEMBESARKAN.

3. Puncak Ajaran Isa adalah Tauhid
 ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ 

51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan 
yang lurus.” Semuanya memiliki VISI yang sama, yaitu: menyembah Allah, sebagai jalan 
yang lurus.

NABI ISA ANTARA PENDUKUNG & PENGHUJAT
1. Selalu Ditemukan Teman Setia/Pendukung dalam Kebaikan
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ی ی جئ حئ
52. Ketika Isa merasakan keingkaran mereka (Bani Israil), dia berkata, “Siapakah yang akan 



3. ĀLI ‘IMRĀN, JUZ 3

 75 

menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah?” Para Haw±riyyµn (sahabat setianya) men-
jawab, “Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa 
kami adalah orang-orang Muslim. Sebaik-baik teman adalah sahabat yang setia. Sahabat setia 
adalah sahabat yang beriman dan membangun PERSAHABATAN ATAS IMAN. 

2. Para Pendukung yang Baik adalah Mereka yang Mengikuti Ajaran Allah
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

53. Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah 
mengikuti Rasul, karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan 
kesaksian.” Sahabat itu SALING MENDOAKAN, dan menjadi saksi akan kekuatan iman.

3. Para Penghujat di Setiap Zaman Selalu Melakukan Makar
ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

54. Mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Allah 
sebaik-baik pembalas tipu daya. MELAWAN ALLAH PASTI KALAH DAN BINASA. Saat Allah 
menunda pembalasan, bukan berarti Dia melupakan. 

4. Allah Pasti Menyelamatkan Nabi & Mukmin
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
55. Ingatlah, ketika Allah berfirman, “Wahai Isa! Aku mengambilmu dan mengangkatmu 
kepada-Ku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang 
yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari Kiamat. Kemudian kepada-Ku 
engkau kembali, lalu Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan.” Di antara bukti 
KEMENANGAN BERADA DI PIHAK ALLAH dan mukmin adalah kisah Nabi Isa.

5. Kafir Penghambat: Tersiksa
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

56. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Aku azab mereka dengan azab yang sangat keras 
di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Siksa kepada kafir tidak 
saja di akhirat, tapi juga di dunia. Saat dunia dijadikan tujuan hidup, maka hidup ini tersiksa. 
DUNIA ADALAH SARANA/pembantu yang baik, tapi tujuan/majikan yang kejam. 

6. Mukmin yang Menebarkan Kebaikan Pasti Bahagia
ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

57. Adapun orang yang beriman dan melakukan kebaikan, maka Dia akan memberikan pahala 
kepada mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang zalim. Mukmin adalah manusia 
yang bahagia karena iman dan keyakinannya bahwa TUJUAN HIDUP MERAIH RIDA-NYA 
yang diwujudkan LEWAT AMAL SALEH.

7. Kebahagiaan Mukmin & Kebinasaan Kafir Tertuang Jelas dalam Alquran
 ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

58. Demikianlah Kami bacakan kepadamu (Muhammad) sebagian ayat-ayat dan peringatan yang 
penuh hikmah. PUNCAK INSPIRASI ADALAH TAKWA KEPADA ALLAH.
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KELAHIRAN ISA YANG AJAIB TAK MEMBUATNYA JADI TUHAN 
1. Kelahiran Isa = Kelahiran Adam

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia men-
ciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. 
Kisah kelahiran ISA sama dengan kelahiran ADAM, sebagai satu mukjizat yang menunjukkan 
kuasa Allah. Bukan untuk menuhankan Isa atas kesalahan Adam.

2. Sumber Kebenaran Hakiki ada pada Allah: Jangan Ragu
 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau (Muhammad) termasuk orang-
orang yang ragu. Kebenaran itu dari Allah, Pendidik, Pembimbing dan Pelindung. Jika masih 
meragukan kebenaran dari-Nya, siapa yang dapat dipercaya setelah-Nya? IMAN ITU TIDAK 
ADA KERAGUAN. 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah, 
“Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, 
kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita ber-mubahalah agar laknat Allah ditimpakan 
kepada orang-orang yang dusta.” Mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang-
orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah 
menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran ber-
mubahalah tetapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad 
saw. BERANI KARENA BENAR, TAKUT KARENA BERDOSA.

3. Kisah Isa dalam Alquran adalah True Story
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

62. Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada tuhan selain Allah, dan sungguh, Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. Kisah dan sejarah dunia telah membuktikan bahwa PUNCAK KEBENARAN 
ADALAH KEESAAN ALLAH. Dia Mahaperkasa yang tidak terkalahkan dan Mahabijaksana.

4. Menyatakan Isa “Tuhan” atau “Anak Tuhan” adalah Kafir
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

63. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-
orang yang berbuat kerusakan. KEKAFIRAN ADALAH KERUSAKAN: rusak iman, rusak pola pikir.

AJAKAN KEPADA AGAMA TAUHID “MILLATU IBRAHIM”
1. Pesan Semua Nabi & Agama Samawi pada Masanya adalah Tauhid
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
64. Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah menuju kepada satu kalimat 
(pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan 
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kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu 
sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, 
“Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.” KESEPAKATAN AGAMA SAMAWI ADALAH 
MENGESAKAN ALLAH dan tidak menyekutukan-Nya.

2. Nabi Ibrahim Tidak Dapat Dipersalahkan
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

65. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil 
diturunkan setelah Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Orang Yahudi dan Nasrani masing-
masing menganggap Nabi Ibrahim as itu dari golongannya. Lalu Allah membantah mereka 
dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim as itu datang sebelum mereka. Pengikut Nabi Ibrahim adalah 
umat yang mengesakan Allah. TAUHID, ESA DAN TUNGGAL ITU MUDAH DAN MEMUDAHKAN.

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ 

66. Begitulah kamu! Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui, tetapi mengapa 
kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui. Berbantah, bertengkar dan bertikai tanda manusia tidak cerdas. Menjadi 
mukmin adalah menjadi manusia yang BERWAWASAN LUAS BERKAT BIMBINGAN ALLAH.

3. Ibrahim Bukan Yahudi, Bukan Nasrani tapi Islam 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang 
yang lurus, Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. YAHUDI DAN NASRANI 
DINILAI BUKAN BAGIAN DARI ISLAM yang mengesakan Allah.

4. Ajaran Ibrahim yang Murni = Ajaran Nabi Muhammad

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ
68. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini 
(Muhammad), dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. 
Pengikut Ibrahim adalah manusia yang BERIMAN KEPADA ALLAH dan mengesakan-Nya. Ini 
sesuai dengan Islam yang dibawa Nabi Muhammad.

SIKAP AHLI KITAB TERHADAP MUSLIM
1. Ahli Kitab Gemar MENYESATKAN Mukmin 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
69. Segolongan Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak 
menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Usaha untuk 
menyesatkan muslim itu sia-sia. IMAN ITU DI DALAM DADA, dan tidak ada yang dapat 
memaksakan seseorang.

2. Ahli Kitab KAFIR Setelah Menyaksikan Kuasa Ilahi
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

70. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui 
kebenarannya? Menjadi pemilik kitab suci samawi adalah menjadi orang yang tahu puncak 
kebenaran, yaitu: MENGESAKAN ALLAH dan tidak menyekutukannya dengan Isa. 
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3. Ahli Kitab MENCAPUR ADUKKAN yang Benar dengan yang Salah
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

71. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan, dan 
kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? Orang yang dengki terhadap 
orang yang dekat kepada Allah selalu merintangi kebenaran itu dengan memalsukan 
kebenaran. Dengki itu adalah api di dalam jiwa yang akan membakar semua kebaikan. 
MUKMIN TIDAK PENDENGKI.

4. Ahli Kitab ANTARA Iman & Kafir
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
72. Segolongan Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya), “Berimanlah kamu kepada apa yang 
diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang dan ingkarilah di akhirnya, agar 
mereka kembali kepada kekafiran. Setiap NIKMAT pasti ada yang dengki. Terlebih nikmat itu 
menghantarkanmu kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

5. Solusi Cerdas adalah MENJADI MUSLIM
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 
73. (1) “Janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu.” (2) Katakanlah, 
“Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang 
akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah 
kamu di hadapan Tuhanmu.” (3) Katakanlah, “Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Dia 
memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” Kepada 
orang yang seagama dengan kamu (Yahudi/Nasrani) agar mereka tidak jadi masuk Islam 
atau kepada orang-orang Islam yang berasal dari agamamu agar guncang iman mereka 
dan kembali kepada kekafiran. TIGA PESAN PENTING: (1) berteman dengan mukmin lebih 
selamat, (2) bimbingan Allah itu sangat penting, (3) rezeki dari Allah, jangan iri tapi syukuri.

6. Allah Bersama Muslim Melimpahkan RAHMAT & Karunia-Nya
ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

74. Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memiliki karunia yang 
besar. REZEKI ITU SEGALA PEMBERIAN ALLAH YANG DIMANFAATKAN MANUSIA. Rezeki itu: 
jasmani, rohani, harta dan kesehatan, estetika dan etika, iman dan ilmu. Iman adalah rezeki 
terbesar dari Allah. Mukmin pasti bahagia dengan imannya.

INDAHNYA KEJUJURAN VS PAHITNYA KEPALSUAN 
1. Kejujuran tidak Melihat Tempat dan Waktu 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
75. Di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya 
dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan 
kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu 
menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap 
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orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka 
mengetahui. Menjadi manusia beriman adalah menjadi manusia yang jujur. KEJUJURAN ITU 
TINGGI DAN TIDAK ADA YANG MENANDINGINYA. 

2. Yang Menepati Janji dan Bertakwa, Pasti DICINTAI ALLAH
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

76. Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-
orang yang bertakwa. JUJUR ADALAH MODAL SUKSES HIDUP DI DUNIA DAN DI AKHIRAT. Jujur 
bersumber dari iman dan takwa. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain, serta jujur 
terhadap Tuhan Pencipta dan Pemilik sesungguhnya. Mukmin yang jujur dan bertakwa adalah 
ciri orang yang dicintai Allah. 

3. Menjual Iman dan Janji dengan Kekafiran dan kepalsuan: TERSIKSA
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 
77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka 
dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa 
mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan 
mereka. Bagi mereka azab yang pedih. MENJUAL IMAN DENGAN KEKAFIRAN, hanya untuk 
meraih keuntungan dunia yang fana adalah jual beli yang merugikan: MENDERITA di dunia, 
tersiksa di akhirat.

4. Memalsukan Kitab Suci (Taurat dan Injil) adalah KEJAHATAN Tingkat Tinggi
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
78. Sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca 
Kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Kitab, padahal itu bukan dari 
Kitab dan mereka berkata, “Itu dari Allah,” padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan 
hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. NIAT BURUK dan amal yang 
menimbulkan DUSTA ATAS NAMA ALLAH ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA.

TUGAS PARA NABI: MENGAJAK UNTUK TAUHIDKAN ALLAH
1. Seorang Nabi Tidak akan Menyuruh Manusia Menyembah Dirinya 
 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ 
79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, 
kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah,” tetapi 
dia berkata, “Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena 
kamu mempelajarinya!” Puncak dusta atas nama Allah adalah memerintahkan manusia untuk 
menyembah selain Allah. MANUSIA (SEPERTI NABI ISA) TIDAK LAYAK DIJADIKAN TUHAN.

2. Nabi Tidak Pernah Menyatakan “Malaikat & Nabi = Tuhan”
ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

80. Tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai 
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Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim? PUNCAK 
DUSTA adalah memerintahkan manusia untuk menjadi KAFIR SETELAH SEBELUMNYA MUSLIM.

3. Janji para Nabi kepada Allah Tentang Kenabian Muhammad Saw 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
81. Ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, “Manakala Aku memberikan kitab 
dan hikmah kepadamu lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada 
pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.” Allah 
berfirman, “Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas yang demikian itu?” 
Mereka menjawab, “Kami setuju.” Allah berfirman, ”Kalau begitu bersaksilah kamu (para nabi) dan 
Aku menjadi saksi bersama kamu.” Para nabi itu saling membesarkan dan mendukung. Mukmin 
sejati adalah mukmin yang saling membesarkan bukan menghancurkan dan menjatuhkan.

4. Pesan Para Nabi: Melawan Allah yang Esa = Fasik = Keluar Ajaran Agama
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

82. Barangsiapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Menghancurkan 
sesama muslim adalah ciri orang yang telah lepas dari ikatan dengan Allah (FASIK).

5. Para Nabi Mengajak Manusia untuk Taat Pasrah (Muslim) kepada Allah
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

83. Mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit 
dan di bumi berserah diri kepada-Nya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-
Nya mereka dikembalikan? MANUSIA CERDAS PASTI MEMILIH ISLAM SEBAGAI AGAMA.

PARA NABI TERKAIT DALAM ISLAM
1. Semua Pesan Nabi Sama = Tunduk Pasrah pada Allah
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
84. Katakanlah (Muhammad), “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan 
kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan 
apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-
bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.” ISLAM ITU 
BERIMAN KEPADA ALLAH, Alquran, kepada para nabi sebagai pelajaran dari kekuatan iman.

2. Tanpa Islam Semua Amalan Sia-sia & Merugi
ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

85. Barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk 
orang yang rugi. TIDAK MENERIMA ISLAM ADALAH MENERIMA KERUGIAN.

3. Zalim: Diberi Hidayah Malah Memilih Kekafiran

ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
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ژ ڑ ڑ ک ک ک 
86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka 
beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar rasul, dan bukti-bukti yang 
jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. MENJADI 
MURTAD SAMA DENGAN MENGANIAYA DIRI SENDIRI: hidup di dunia tanpa petunjuk Allah.

4. Di luar Islam Terlaknat
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

87. Mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. 
MURTAD ITU DIKECAM oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia.

5. Kafir Tersiksa Permanen di Neraka
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

88. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi pe-
nangguhan. PUNCAK LAKNAT ITU ADALAH MENETAP DI NERAKA SELAMANYA.

6. Tetap Masih Ada Kesempatan Masuk Surga bagi yang Mau Bertaubat
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

89. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh, 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. TOBAT ADALAH JALAN KELUAR TERBAIK BAGI 
YANG MURTAD ATAUPUN BERDOSA. 

7. Kafir, Mukmin, Bertambah Murtad = Mempermainkan Taubat
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

90. Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan 
diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Tobat tidak diterima bagi MURTAD 
yang MEMPERMAINKAN AGAMA. Jika agama sudah dijadikan ejekan dan cemoohan, apa lagi 
yang dapat diharapkan dari ketulusan niat di balik tobatnya!?

8. Mati dalam Keadaan Kafir “Semua Nilai Kebaikan = Nol Besar & Tersiksa”
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
91. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima tebusan dari 
seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus 
diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh 
penolong. Mati dalam keadaan KAFIR adalah MATI YANG SANGAT MENYEDIHKAN, tersiksa 
dan tersiksa.

JUZ 4
BANTAHAN ALLAH TERHADAP PENDAPAT AHLI KITAB YANG KELIRU 

1. INFAK Dinilai Jika Diniatkan karena Allah
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

92. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu 
cintai. Apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. Mabrur dan 
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berbakti itu adalah memberi yang terbaik karena ingin meraih rida Allah. Cukuplah Allah mem-
balas 700 kali lipat—dari infak dan kebaikan yang dilakukan—sebagai motivasi dalam ber infak 
dan berbuat baik. PUNCAK MOTIVASI MERAIH RIDA ALLAH.

2. Bantahan terhadap Larangan orang Yahudi Berhubungan dengan MAKANAN
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ
93. Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Yakub) 
atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, “Maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu 
orang-orang yang benar.” Setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan 
bagi mereka sebagai hukuman. Nama-nama makanan itu disebut di dalamnya. Selanjutnya 
lihat an-Nis±’ (4): 160 dan al-An‘±m (6): 146. Makanan halal itu penting, karena kamu adalah 
apa yang kamu makan. MAKANAN HALAL ITU SEHAT DAN MENYEHATKAN.

3. Menghalalkan yang Haram & Mengharamkan yang Halal = KEZALIMAN
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

94. Barangsiapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-
orang zalim. Dusta terhadap Allah ialah dengan mengatakan bahwa sebelum Taurat diturunkan, 
Allah telah mengharamkan beberapa makanan kepada Bani Israil. Bohong terhadap Allah 
adalah kezaliman dan kegelapan diri. ALLAH TIDAK MEMERLUKAN MANUSIA. Tapi manusia 
sangat memerlukan Allah, Pencipta dan Pemilik alam ini.

4. Ajaran IBRAHIM yang Murni itu Bukan Menyekutukan Allah
ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

95. Katakanlah, “Benarlah segala yang difirmankan Allah.” Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, 
dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Hidup ini tertumpu pada iman kepada Allah dan tidak 
me nyekutukan-Nya. IMAN kepada-Nya itu membahagiakan, dan SUMBER KEBAHAGIAAN.

BANTAHAN BERKAITAN DENGAN RUMAH IBADAH YANG PERTAMA
1. Rumah Ibadah yang Pertama adalah MEKKAH

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang di 
Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ahli Kitab mengatakan 
bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitulmaqdis, oleh karena itu Allah 
mem bantahnya. Rumah Allah adalah Mekkah, ia berkah dan sumber petunjuk. MASJID ADALAH 
TEMPAT YANG PALING BAHAGIA. Temukan kebahagiaan di rumah-Nya.

2. TIGA FUNGSI Mekkah
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya (1) maqam Ibrahim. (2) Barangsiapa 
memasukinya (Baitullah) amanlah dia. (3) Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah 
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan 
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ke sana ([1]bekal, [2] alat angkut, [3] sehat, [4] perjalanan aman, [5] keluarga yang ditinggalkan 
terjamin kehidupannya). Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah 
Mahakaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. MAQAM IBRAHIM ADALAH BUKTI 
ketekunan dalam bekerja. Mukmin sejati bekerja secara profesional dan terus belajar.

3. ALLAH Menjadi SAKSI Atas Segalanya
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

98. Katakanlah, “Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah 
Maha Menyaksikan apa yang kamu kerjakan?” Menjadi mukmin bukan mengingkari ayat dan 
kuasa Allah, tapi IMAN DAN YAKIN KEPADA-NYA.

4. Melawan Allah = RUGI Sendiri
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ
99. Katakanlah, “Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang ber-
iman dari jalan Allah, kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan 
(bahwa agama yang diridai Allah adalah agama Islam)?” Allah tidak lengah terhadap apa yang 
kamu kerjakan. Siapa pun telah menyaksikan bahwa JALAN ALLAH ITU LURUS, MUDAH, MEM-
BAHAGIA KAN, tapi kekafiran berusaha membengkokkan, menyusahkan, dan menyengsarakan.

KEHARUSAN MENJAGA PERSATUAN ISLAM
1. Mendengar BISIKAN MUSUH dapat Menggoyahkan Persatuan

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت
100. Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi 
Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. 
Mengikuti Ahli Kitab yang kafir menyebabkan mukmin menjadi kafir.

2. Sangat Tidak Logis “Persatuan Iman” HANCUR di Hadapan Alquran & Nabi Muhammad
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
101. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan 
Rasul-Nya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa berpegang teguh kepada 
agama Allah, maka sungguh, dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Mukmin tidak akan 
menjadi kafir jika selalu membaca Alquran yang menghantarnya menuju keteguhan iman. Jika 
hidup perlu panduan, maka PANDUAN ITU TERTUANG DI DALAM ALQURAN.

3. IMAN & TAKWA Solusi Jitu agar Tetap Bersatu dalam Islam 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

102. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya 
dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Islam harus tetap dianut. Menjadi muslim 
yang beriman itu sangat membahagiakan: di dunia dan di akhirat. Jika ada muslim yang tidak 
bahagia, tanyakan dirinya, karena Allah telah menetapkan bahwa MUKMIN ITU PASTI BAHAGIA.

4. PERSATUAN itu Nikmat & Permusuhan itu Laknat 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
103. Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai 
berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu 
Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan 
ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Umat Islam itu 
bersaudara, dan HIDUP BERSAUDARA ITU ADALAH NIKMAT YANG MEMBAHAGIAKAN.

5. Agar Semua Bahagia, DAKWAH Terus Dikumandangkan
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

104. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh 
berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. 
Makruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar 
ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Kesempurnaan dari persaudaraan itu 
adalah SALING MENGAJAK KEPADA KEBAIKAN, mencegah kejahatan dan dosa.

6. Sekali Lagi Ditegaskan Bahwa PERPISAHAN & Permusuhan itu SIKSA yang Besar
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

105. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai 
kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. 
Mukmin tidak akan berselisih pendapat pada prinsip dan pokok agama, apalagi berpisah dan 
bermusuhan. MUKMIN BERPEGANG PADA POKOK YANG PRINSIP, dan toleransi pada ranting 
yang rahmat. Berbeda pada ranting tidak menyebabkan perpisahan apalagi bermusuhan.

WAJAH MUKMIN DAN KAFIR DI AKHIRAT
1. Kafir Pasti MENDERITA di Dunia & Akhirat

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې ې  ى ى

106. pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun 
orang-orang yang berwajah hitam muram kepada mereka dikatakan, “Mengapa kamu kafir 
setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.” KAFIR SETELAH 
BERIMAN ADALAH PERBUATAN TERSIKSA. Kafir dilambangkan dengan hitam, karena 
kegelapan, dosa, fasik, kesengsaraan yang tercabut dari rahmat dan cahaya Allah.

2. Mukmin BAHAGIA & Berseri-seri Berkat Rahmat Allah

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
107. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah 
(surga); mereka kekal di dalamnya. MENJADI MUKMIN MENJADI ORANG YANG BERBAHAGIA. 
Putih adalah warna cahaya Allah, yang melambangkan kebahagiaan, dan keagungan. 

3. Keputusan Final Ini: BUKAN KEZALIMAN
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ

108. Itulah ayat-ayat Allah yang Kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah 
berkehendak menzalimi siapa pun di seluruh alam. Ketetapan Allah: KAFIR TERSIKSA di 
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dunia dan akhirat; MUKMIN BAHAGIA di dunia dan akhirat. Apapun kesenangan kafir pada 
hakikatnya adalah penderitaan dan siksaan. Apapun kesedihan mukmin pada hakikatnya 
adalah kebahagiaan.

4. Allah Pemilik Langit & Bumi, Semua KEMBALI kepada-Nya
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

109. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah 
segala urusan dikembalikan. KETETAPAN ALLAH ITU PASTI, karena Dia pemilik dan Penguasa 
segalanya.

KELEBIHAN UMAT ISLAM DARI UMAT LAINNYA
1. Umat Islam adalah UMAT DAKWAH
ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu 
menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang 
beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. UMAT ISLAM: UMAT TERBAIK. 
Manusia dinilai baik jika ia menginginkan kebaikan itu tersebar kepada semua orang.

2. Walau Ada Siksaan & Hambatan, Tapi itu Semua KECIL & Sementara
ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

111. Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja, dan jika 
mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang (kalah). Selanjutnya 
mereka tidak mendapat pertolongan. BERSAMA ALLAH semua gangguan dan cobaan adalah 
kecil dan sementara. Jauh dari Allah, membuat manusia kalah dan tidak berhak mendapat 
pertolongan dari-Nya.

3. Agar Tetap Kuat & Bertahan: PEGANG Teguh Tali Ikat pada Allah & Mukmin
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ 
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 

ہ ہ ھ
112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada 
tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah 
dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah 
dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka 
durhaka dan melampaui batas. MEMILIH KEKAFIRAN adalah memilih TALI BERGANTUNG 
YANG RAPUH dan tipis.

4. Walau Ahli Kitab Mayoritas Kafir: Ada di Antara Mereka yang MASUK ISLAM
ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

113. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur, mereka 
membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud (salat). Golongan jujur 
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adalah golongan Ahli Kitab yang telah memeluk agama Islam. Tidak semua AHLI KITAB 
berstatus kafir, ada di antara Ahli Kitab yang masuk Islam dan menjadi muslim. 

5. Empat Tipe Manusia Cerdas
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ى ائ ائ ەئ
114. (1) Mereka beriman kepada Allah dan (2) hari akhir, (3) menyuruh berbuat yang makruf, 
dan mencegah dari yang mungkar dan (4) bersegera (mengerjakan) berbagai kebaikan. Mereka 
termasuk orang-orang saleh. ISLAM ITU: BERIMAN KEPADA ALLAH & HARI AKHIRAT, 
BERBUAT BAIK DAN MENGAJAK KEBAIKAN

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
115. Kebaikan apa pun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Allah Maha Menge-
tahui orang-orang yang bertakwa. Manusia adalah makhluk yang cenderung kepada kebaikan.

“HIDUP & HARTA KAFIR” TIDAK BERKAH & PERUMPAANNYA

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
116. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak 
dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Namun 
kebaikan tidak dapat menyelamatkan dari siksa neraka, jika tidak BERIMAN KEPADA ALLAH.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

117. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini, ibarat angin yang 
mengandung hawa sangat dingin, yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri 
sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi 
diri sendiri. SEMUA KEBAIKAN KAFIR SIA-SIA dan hampa akibat keingkarannya kepada Allah.

LARANGAN MENGAMBIL KAFIR SEBAGAI TEMAN KEPERCAYAAN 
1. Kafir Bercita-cita MENGHANCURKAN MUKMIN
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں
118. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di 
luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya 
me nyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami 
terangkan kepadamu ayat-ayat Kami, jika kamu mengerti. Menjadikan KAFIR yang meMUSUHi 
ISLAM sebagai sahabat setia akan menyusahkan hati dan menghancurkan diri.

2. Jangan Sampai “CINTA Bertepuk Sebelah Tangan”
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
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119. Beginilah kamu! Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu 
beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, “Kami beriman,” 
dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. 
Katakanlah, “Matilah kamu karena kemarahanmu itu!” Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala 
isi hati. Terkadang kita tidak pernah habis pikir, kenapa menjadi mukmin, menjadi manusia yang 
selalu dibenci!? APAKAH MENJADI MUKMIN YANG BAHAGIA HARUS DIBENCI!?

3. Jangan Berteman dengan Mereka yang MENUSUK dari Belakang
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa 
bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak 
akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha Meliputi segala apa yang mereka 
kerjakan. Kebencian kafir itu TIDAK AKAN MENYUSAHKAN hati mukmin yang bahagia.

SEMANGAT JUANG: INSPIRASI KISAH PERANG BADAR 
1. Terkadang Mencintai Allah harus MENGORBANKAN Cinta Sesama

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ
121. Ingatlah, ketika engkau (Muhammad) berangkat pada pagi hari meninggalkan keluarga-mu 
untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui. PERJUANGAN terkadang harus meninggalkan orang-orang yang dicintai, demi 
cinta yang lebih besar (Allah).

2. Walau ada yang Mundur dari Perjuang, Mukmin TETAP Pantang Mundur
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

122. Ketika dua golongan dari pihak kamu (Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harisah 
dari suku Aus) ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, 
hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jika ingin minta tolong, MINTA 
TOLONG DAN BERTAWAKAL KEPADA ALLAH, Dia Pencipta, Pemilik dan Penguasa.

3. Mukmin Yakin Kepada PERTOLONGAN Allah
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

123. Sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan 
lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, agar kamu mensyukuri-Nya. Keadaan kaum 
Muslimin lemah karena mereka sedikit dan perlengkapan kurang. Kemenangan bukan hanya 
dilihat dari jumlah dan perlengkapan, tapi kemenangan diraih berkat izin dan tawakal kepada 
Allah. BERSYUKUR KEPADA ALLAH tidak dapat diukur dengan kata-kata, itu harus diperlihatkan 
dalam tingkah laku.

4. Bantuan Allah dapat Berupa “MALAIKAT” atau “Sikap Optimis dan Lapang Dada” 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

124. Ingatlah, ketika engkau (Muhammad) mengatakan kepada orang-orang beriman, “Apakah 
tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan 
dari langit?” IZIN ALLAH dapat memenangkan mukmin, dengan atau tanpa malaikat. 
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ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
125. “Ya” cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu 
dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda. 
KUNCI KESUKSESAN ADALAH SABAR DAN TAWAKAL. SABAR dengan tetap berusaha maksimal, 
tawakal berserah diri kepada Allah. Yakinlah, pertolongan Allah itu dekat.

5. Mukmin Yakin, “KEMENANGAN itu dari Allah”
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

126. Allah tidak menjadikannya (pemberian bala-bantuan itu) melainkan sebagai kabar gembira 
bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Tidak ada kemenangan itu, selain dari 
Allah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. Kemenangan dimulai dari MENGHADAPI MASALAH 
DENGAN HATI YANG DAMAI DAN TENANG. Mukmin memiliki modal kedamaian.

6. Kafir pasti KALAH dan Terhina
ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

127. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasa-
kan segolongan orang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa 
mem peroleh apa pun. Terbunuhnya 70 pemimpin kafir dan tertawannya 70 orang lainnya. 
BUKTI KEMENANGAN IMAN DAPAT DILIHAT DALAM SETIAP LINI KEHIDUPAN.

PERANG DAN RIBA: BAGAIKAN KOIN YANG MEMILIKI DUA SISI
1. Bukan Urusan Mukmin: Apakah Kafir diterima Tobat atau Disiksa 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
128. Itu bukan menjadi urusanmu apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengazabnya, karena 
sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Riwayat turunnya ayat ini, karena Nabi Muham-mad 
berdoa agar menyelamatkan sebagian pemuka musyrikin dan membinasakan lainnya. Bagi 
kafir menjadi mukmin = kesempatan emas. TOBAT ADALAH PINTU MASUK kesempatan itu.

2. Allah PEMILIK Langit dan Bumi: Dia Pengampun dan Pemberi Siksa
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې

129. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia 
kehendaki, dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
Allah Penguasa tunggal: Dia dapat mengampuni orang yang bertaubat atau menyiksa kaum 
kafir. TOBAT SARANA MERIAH AMPUNAN DAN KASIH ALLAH.

3. Larangan Melakukan Riba dan Perintah untuk Bertakwa 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

130. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda 
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Riba nasi’ah itu selamanya haram, 
walaupun tidak berlipat ganda. PELAKU RIBA ADALAH MERUGI DAN TIDAK BERTAKWA.

4. Riba Identik dengan Neraka yang Perlu Diwaspadai
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

131. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang kafir. Pelaku riba dapat 
diidentikkan dengan kufur nikmat. Dia KAFIR, jika menghalalkan yang diharamkan Allah.
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KERJA KARENA ALLAH: KAPAN DAN DI MANAPUN
1. Taat Sarana Menggapai Rahmat & Kasih Allah

ی ی ی ی جئ حئ
132. Taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat. TAAT KEPADA 
ALLAH dan RASUL ADALAH SATU KESATUAN dalam meraih kasih dan rahmat-Nya.

2. Goal dalam Kerja: BAHAGIA karena Diampuni dan Masuk Surga
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

133. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang lebarnya 
selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. BERBAHAGIALAH 
MUKMIN BERTAKWA, karena ampunan dan rahmat Allah membuatnya layak masuk surga. 

3. Dua bentuk Kecerdasan: a. SPIRITUAL dan b. EMOSIONAL
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
134. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, sebagai wujud kecerdasan 
spiritual. dan (1) orang-orang yang menahan amarahnya dan (2) memaafkan kesalahan orang lain. 
(3) Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nomor 1, 2, dan 3 adalah tahapan minimal 
menuju maksimal dalam kecerdasan emosional. MEMBALAS KEBURUKAN DENGAN KEBAIKAN 
ADALAH YANG TERBAIK, disusul memaafkan dan paling bawah: menahan emosi marah.

a. Kecerdasan ADVERSITY
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ       ڃ ڃ چ 

چ      چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
135. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji (dosa besar yang akibatnya tidak 
hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba) atau menzalimi diri 
sendiri (melakukan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri baik besar atau kecil), 
segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat 
mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka 
mengetahui. Menjadi manusia terkadang pernah terjerumus dalam dosa besar, tapi MUKMIN 
yang bertakwa dengan CEPAT BERTOBAT DAN TIDAK MENERUSKANNYA.

b. Kecerdasan INTELEKTUAL
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ

136. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang 
yang beramal. Mukmin yang memiliki 4 kecerdasan ini berhak mendapat ampunan dan surga.

ALQURAN MENGGUGAH UNTUK MENANG
1. Lihat Sejarah Kehidupan: Melawan Allah Pasti Binasa
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ
137. Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke 
segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-
rasul. Sunah-sunah Allah di antaranya adalah hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka, 
bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan rasul. Bagi yang BERTAHAN 
DALAM KEKAFIRAN dan dosa besar, maka AKHIRNYA ADALAH PENDERITAAN.
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Alquran Menginspirasi Kebahagiaan & Melenyapkan Kedukaan

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
138. Inilah (Alquran) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk 
serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. ALQURAN SEBAGAI FIRMAN ALLAH telah 
menjelaskan bahwa iman itu membahagiakan dan kafir menyengsarakan, namun hanya 
mukmin yang bertakwa yang menjadikannya sebagai petunjuk dan pelajaran.

Iman itu Tinggi & Menghantarkan Kedamaian
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ

139. Janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi 
derajatnya, jika kamu orang beriman. Kemenangan iman tercipta dalam SIKAP TERPUJI dan 
terhormat, tidak merasa sedih dan tidak pula merasa lemah. 

Kalah Menang Biasa dalam Kehidupan tapi Mukmin Pasti Menang
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ەئ وئ وئ ۇئ ې ى ى ائائ ەئ 
140. Jika kamu pada Perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada Perang Badar 
mendapat luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran itu, Kami pergilirkan di antara 
manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang ber-
iman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya gugur sebagai syuhada. 
Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kejayaan dan kehancuran dipergilirkan Allah jika 
seseorang berstatus “manusia”, namun MENJADI MUKMIN PASTI JAYA.

“Cobaan dan Ujian” Bagian Kehidupan untuk Menyeleksi Keimanan
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

141. Agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan 
orang-orang kafir. UJIAN berupa kejayaan dan kehancuran bertujuan untuk menilai siapa 
yang layak menjadi mukmin sejati.

GELORAKAN SEMANGAT JIHAD
1. Hidup itu Perlu KESUNGGUHAN/Jihad dan Penuh Kesabaran

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-
orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jihad dapat berarti: 
(1) Berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam; (2) Memerangi hawa nafsu; 
(3) Mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam; (4) Mem- berantas kejahatan 
dan menegakkan kebenaran. SURGA DAPAT DIRAIH DENGAN KESABARAN DAN JIHAD.

2. BERJUANG itu di Medan Tempur & di Suasana Damai
ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

143. Kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya; maka sekarang 
kamu sungguh, telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Menjadi pejuang yang mati syahid, 
terhormat di dunia dan mulia di akhirat. MATI SYAHID: ASA MUKMIN SEJATI. 
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3. WAFAT dalam Perjuangan Biasa, tapi Upahnya Surga (Luar Biasa)
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک
144. Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika 
dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa berbalik ke belakang, 
maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang 
bersyukur. Nabi Muhammad ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi Rasul. 
Rasul-rasul sebelumnya telah wafat karena terbunuh, ada pula yang karena sakit biasa. 
Karena itu Na- bi Muhammad Saw juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu 
itu. Barangsiapa menyembah Muhammad, maka dia telah wafat; dan barangsiapa menyembah 
Allah, maka ALLAH HIDUP dan TIDAK WAFAT.

ORIENTASI HIDUP: BAHAGIA DUNIA AKHIRAT
1. Orientasi Hidup: Bahagia DUNIA atau Bahagia AKHIRAT
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 
145. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah 
ditentukan waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya 
pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan pula kepadanya 
pahala akhirat itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Pilih 
dunia, atau akhirat dan dunia, setiap pilihan harus diteruskan dengan KEYAKINAN DAN AMAL.

2. Orientasi Hidup yang Jelas Membuat AKSI Menjadi NYATA
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ 

ۅ ۉ ۉ ې
146. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang 
bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak 
patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. 
SABAR MEMBUAT MUKMIN TAK LEMAH DALAM MENGHADAPI BENCANA DAN MUSUH.

3. Doa & Usaha: Kekuatan Para Pejuang yang Merintis Kebahagiaan
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
147. Tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, “Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan 
tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan 
tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.” Mukmin itu kuat karena bergantung pada Allah yang 
Mahakuat dalam SALAT dan DOA.

4. Mukmin yang Baik Orientasi Hidupnya “BAHAGIA DUNIA AKHIRAT” 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ

148. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Allah men-
cintai orang-orang yang berbuat kebaikan. KEBAHAGIAAN MUKMIN MUHSIN DIJAMIN 
ALLAH tidak saja di akhirat, namun juga di dunia ini.
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PERINGATAN SUPAYA WASPADA TERHADAP AJARAN KAFIR
1. Kafir Lebih Banyak MENYESATKAN daripada Menolong
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
149. Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka 
akan mengembalikan kamu ke belakang (murtad), maka kamu akan kembali menjadi orang yang 
rugi. Sekali lagi ditegaskan MENJADI MURTAD SETELAH IMAN ADALAH KERUGIAN.

2. ALLAH PENOLONG Sesungguhnya bagi Mukmin
ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

150. Tetapi hanya Allah pelindungmu, dan DIA PENOLONG YANG TERBAIK. 

3. Kafir itu TAKUT & Penakut, karena Tiada Iman
ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃڃ ڃ ڃ چ چ
151. Akan Kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mem-
persekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. 
Tempat kembali mereka ialah neraka. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang 
zalim. MENJADI KAFIR MENJADI PENAKUT, karena tidak yakin pada Allah Pencipta alam.

4 PELAJARAN DARI KEKALAHAN DI PERANG UHUD 
1. Ketetapan Alquran: “MELAWAN Allah: Kalah”, Walau dia Sahabat Nabi
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
152. Sungguh, Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu membunuh mereka dengan 
izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu (agar regu pemanah tetap 
bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan dalam keadaan bagaimanapun) dan mengabaikan 
perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai (kemenangan dan 
harta rampasan). Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada 
pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka kalah 
untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Allah mempunyai karunia yang 
di berikan kepada orang-orang mukmin. Kekalahan dalam perang Uhud adalah pelajaran bahwa 
MELAWAN PERINTAH RASUL ADALAH KESALAHAN DAN KEKALAHAN.

2. Kekalahan yang Lalu Tak Usah DITANGISI
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې
153. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapa pun, sedang Rasul Muhammad 
yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu (kelompok yang lari), 
karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan (disebabkan mereka tidak 
menaati perintah Rasul yang mengakibatkan kekalahan bagi mereka), agar kamu tidak 
bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. 
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Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. Jangan sedih terhadap apa yang telah luput, 
selama ALLAH BERSAMA KITA.

3. DEKAT dengan Allah, yang Sukar Dimudahkan
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
154. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa 
kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan 
oleh diri mereka sendiri; mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan 
jahiliah. Mereka berkata, “Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?” Katakanlah 
(Muhammad), “Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah.” Mereka menyembunyikan 
dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, “Sekiranya ada 
sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) 
di sini.” Katakanlah (Muhammad), “Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang 
yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh.” Allah 
berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa 
yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati. Mukmin sebagai manusia dapat saja 
bersedih, namun kesedihan itu tidak panjang, kesedihan itu terkadang adalah ungkapan rasa 
penyesalan. Sedangkan KAFIR dan MUNAFIK selalu dihantui rasa gundah dan sedih.

4. Jika Salah & Berdosa: Mohon MAAF, Intropeksi Diri
ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan 
(pertempuran) antara dua pasukan itu (pasukan kaum Muslimin dan pasukan kaum musyrikin 
dalam Perang Uhud), sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian 
kesalahan (dosa) yang telah mereka perbuat pada masa lampau, tetapi Allah benar-benar telah 
memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Mukmin tidak luput 
dari kesalahan dan dosa; namun bedanya, dia bersegera memohon ampun. Prinsip mukmin 
jika basah segera dilap, JIKA BERSALAH SEGARA MINTA MAAF.

MENANAMKAN JIWA BERKORBAN DAN BERJIHAD 
1. Berbuat Baik & Terbaik: Jangan Takut Mati & Intimidasi
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ 
156. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan 
kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, 
“Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” Dengan 
perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. 
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Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Menjadi 
mukmin menjadi manusia yang SEMANGAT DALAM BERBUAT BAIK DAN BERJIHAD.

2. Dua Keuntungan dari Mati Akibat Bersungguh-sungguh dalam Menebar Kebaikan & Jihad
جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث

157. Sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah (1) ampunan Allah 
dan (2) rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa (harta rampasan) yang mereka kumpulkan. 
PAHALA JIHAD dalam arti perang atau damai adalah ampunan dan kasih Allah. Menjadi mukmin 
menjadi manusia yang bahagia diri dan keluarganya, sehingga mudah memikirkan dan membantu 
orang lain.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
158. Sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. Pahala 
jihad lebih baik dari dunia beserta isinya, karena semua milik Allah, dan kembali kepada-Nya.

3 SIFAT KERJA LILLAH (3H)
1. Bekerja dengan Sepenuh Hati (HEART)
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
159. Berkat rahmat Allah engkau bekerja dengan: (1) lemah lembut terhadap mereka. (2) Sekiranya 
engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena 
itu (3) maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan (4) bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu (urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan 
politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan 
tekad, maka (5) bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. 
PEMIMPIN KARISMATIK adalah pemimpin yang bersifat (1) kasih sayang, (2) sabar, (3) pemaaf, 
dan (4) gemar bermusyawarah, serta (5) dekat dengan Allah.

2. Bekerja dengan Cerdas (HEAD/Kepala)
ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ک ک
160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah mem-
biar  kan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolong mu setelah itu? Karena 
itu, hendak lah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawa kal. AKAL PEKERJA sampai pada 
KEKUAT-AN IMAN kepada Allah terbukti saat kemenangan diraih mukmin. Kemenangan dalam 
me   lawan musuh (setan): musuh dari luar (pelawan Allah) atau pun musuh dari dalam (hawa nafsu).

3. Bekerja dengan Sekuat Tenaga (HAND/Tangan)
ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa 
berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. 
Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, 
dan mereka tidak dizalimi. NABI DAN MUKMIN PEKERJA ITU JUJUR dan tidak berkhianat. Apa 
yang ditanam/kerjakan akan DITUAI.
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Apapun Sifat Kerja itu: Niatkanlah KARENA ALLAH
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ

162. Maka adakah orang yang mengikuti keridaan Allah sama dengan orang yang kembali 
membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat 
kembali. BERKHIANAT artinya bersedia untuk menerima MURKA ALLAH dan neraka-Nya.

Kerja Lillah: MULIA & SURGA
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

163. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka 
kerjakan. MENJADI PEMIMPIN ADALAH MENCARI RIDA ALLAH yang membahagiakan.

Panduan Kerja Lillah adalah ALQURAN
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
164. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus 
seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang mem-
bacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka 
Kitab Alquran dan Hikmah Sunnah, meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan 
yang nyata. BAHAGIA DAPAT DIRAIH KARENA POLA PIKIR YANG BERASASKAN PADA 
PANDUAN ALLAH yang dituangkan-Nya dalam Alquran, dan dicontohkan dalam hadis. Bahagia 
itu di dalam hati sanubari dan ia tidak dapat dipenjarakan.

4 PELAJARAN DARI KEGAGALAN
1. MELAWAN Aturan = Kalah
يت  ىت  مت  خت  جتحت  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

جث مث ىث
165. Mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah (kekalahan pada Perang Uhud), padahal kamu 
telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada Perang Badar kamu 
berkata, “Dari mana datangnya kekalahan ini?” Katakanlah, “Itu dari kesalahan dirimu sendiri.” 
Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. PANGKAL SEGALA BENCANA adalah saat 
manusia MELANGGAR PERINTAH dan mengabaikan disiplin.

2. Kekalahan itu Diberikan Allah sebagai PELAJARAN
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

166. Apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan (pertempuran) antara dua pasukan itu 
adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Bencana 
itu bukan tidak dengan izin Allah, sebab Dia mau menguji dan MENYARING KEIMANAN orang 
yang menganut Islam.

3. If You Lose the Game, Don’t Lose the LESSON
ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
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167. Untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, “Marilah berperang di 
jalan Allah atau pertahankanlah dirimu.” Mereka berkata, “Sekiranya kami mengetahui bagaimana 
cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu.” Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran 
dari pada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. 
Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ucapan ini ditujukan sebagai ejekan, 
karena mereka memandang Nabi tidak tahu strategi berperang, sebab dia melakukan peperangan 
ketika jumlah kaum Muslimin sedikit. KEMUNAFIKAN ITU MENIPU DIRI SENDIRI. Dia senang 
saat orang lain kesusahan, dan merasa susah saat orang lain bahagia. Hatinya sakit dan Allah 
menambah sakit hati itu; di akhirat, dia penghuni neraka paling bawah.

4. Mati dengan KEMULIAAN Lebih Baik dari Hidup dalam Kehinaan
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ

168. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak 
turut pergi berperang, “Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh.” 
Katakanlah, “Cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.” Munafik merasa 
tidak akan mati, padahal setiap manusia hidup pasti mati dan kembali kepada Allah. Manusia 
cerdas tidak akan berpikir untuk menjadi MUNAFIK dan melakukan tindakan kemunafikan.

6 HAL TENTANG PAHALA ORANG YANG MATI SYAHID
1. Mati dalam Menegakkan Nilai-nilai Kemuliaan di Jalan Allah 

 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
169. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; 
sebenarnya mereka itu (1) hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Hidup dalam alam yang lain 
yang bukan alam kita ini. (2) Mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di sisi Allah. Hanya Allah 
sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup di alam lain itu. MATI SYAHID ADALAH 
MATI YANG PALING NIKMAT. Terhormat di dunia, mulia di akhirat. Cita-cita mukmin, mati 
syahid. Jika Allah meminta, nyawa adalah murah.

2. TUJUH yang Diraih Para Syuhada
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ 
170. (3) Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan (4) bergirang hati 
terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka (Teman-temannya 
yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah), (5) bahwa tidak ada rasa takut pada mereka 
dan (6) mereka tidak bersedih hati. Nikmat mati syahid terasa di dalam hati yang girang dan 
gembira, hingga MEMOTIVASI AGAR SEMUA MANUSIA MATI SYAHID.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
171. (7) Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Sungguh, Allah tidak 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Tidak ada “mati sia-sia” dalam berjihad.

3. TIGA Sifat Hakikat dari Para Syuhada
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

172. Yaitu orang-orang (1) yang menaati perintah Allah dan (2) Rasul setelah mereka mendapat 
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luka dalam Perang Uhud. (3) Orang-orang yang berbuat kebaikan dan (4)bertakwa di antara 
mereka mendapat pahala yang besar. Jihad itu mengikuti aturan Allah dan Rasul serta tetap 
ber buat baik dan bertakwa. JIHAD ITU MENEBARKAN KEBAIKAN.

4. Syuhada Tetap OPTIMIS & Yakin pada Allah
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

حب خب 
173. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang mengatakan 
kepadanya, “Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena 
itu takutlah kepada mereka,” ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka 
menjawab, “Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.” IMAN 
ITU MENGUATKAN JIWA DAN RAGA. 

5. Kemenangan Hakiki: Meraih RIDA Allah
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

174. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak ditimpa suatu 
bencana dan mereka mengikuti keridaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. IMAN DAN 
JIHAD BERTUJUAN MERAIH RIDA ALLAH, Dia membalas dengan anugerah yang besar.

6. Rida Allah Membuat Hati DAMAI Tanpa Rasa Takut
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan teman-teman 
setianya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu 
orang-orang beriman. Yang membuat manusia takut berjuang adalah SETAN dan HAWA NAFSU.

MOTIVASI QURANI YANG MENENTERAMKAN HATI 
1. KEKAFIRAN Seseorang Tidak dapat Melukai Allah 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ 
176. Janganlah engkau dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir; 
sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala 
kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Melawan Allah pasti kalah 
dan tersiksa. KEBAHAGIAAN SEJATI KETIKA MANUSIA MENGABDIKAN DIRI KEPADA ALLAH.

2. KEMURTADAN Seseorang Tidak Membahayakan Allah
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

177. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikit pun tidak merugi-
kan Allah; dan mereka akan mendapat azab yang pedih. MELAWAN ALLAH TIDAK AKAN 
MERUGIKAN ALLAH SEDIKIT PUN.

3. DITUNDA Siksa Bagi yang Kafir & Murtad agar Siksa Bertambah Pedih
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 
178. Jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang Kami berikan 
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kepada mereka (dengan memperpanjang umur dan membiarkan mereka bergelimangan dosa) 
lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka hanyalah 
agar dosa mereka semakin bertambah; dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. 
ALLAH MENUNDA SIKSA BUKAN BERARTI DIA MELUPAKANNYA.

4. Allah Pasti BERPIHAK pada Mukmin
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan 
kamu sekarang ini (keadaan kaum Muslimin bercampur baur dengan kaum munafik), sehingga 
Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-
hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-Nya. Karena 
itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu 
akan mendapat pahala yang besar. Di antara rasul-rasul, Nabi Muhammad Saw dipilih oleh Allah 
dengan memberikan keistimewaan kepadanya berupa pengetahuan untuk menanggapi isi hati 
manusia, sehingga dia dapat menentukan siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan 
siapa pula yang munafik atau kafir. KEMENANGAN IMAN TERLIHAT JELAS DI AKHIRAT DAN 
DI DUNIA INI. Mukmin pasti menang, dan kafir pasti kalah.

“6 HAL KEBAKHILAN DAN DUSTA SERTA BALASAN–BALASANNYA“
1. Tidak Ada Kebaikan dari Tindakan KIKIR
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب 

خب مب ىبيب جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث
180. Jangan sekali-kali orang-orang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari 
karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. 
Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari Kiamat. Milik Allah 
warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. Mukmin 
itu BERANI BERKORBAN JIWA, RAGA , HARTA. Bukti iman adalah tidak kikir.

2. Anjuran BERBAGI Tidak Berarti Allah & Islam sebagai Tuhan & Agama Orang MISKIN
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
181. Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, “Sesungguh-
nya Allah itu miskin dan kami kaya.” Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka 
membunuh nabi-nabi tanpa hak (alasan yang benar), dan Kami akan mengatakan kepada mereka, 
“Rasakanlah olehmu azab yang membakar!” IMAN ITU MENIMBULKAN GAIRAH KERJA, hingga 
dapat memberi hasil usahanya kepada orang lain. Mukmin yakin bahwa Allah Mahakaya dan 
menginginkan mukmin menjadi kaya dan berbagi. 

3. Anjuran Berbagi adalah Kebaikan yang Dipetik oleh PELAKU
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

182. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak 
menzalimi hamba-hamba-Nya. Kemiskinan dan siksa di akhirat timbul dari kezaliman diri. ALLAH 
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TELAH MEMBIMBING KE JALAN YANG BAHAGIA dengan mudah dan jelas. Manusia malah 
men cari jalan penderitaan yang sulit dan berliku.

4. Bukti Para Nabi itu Benar adalah Ajaran TAUHID yang Disampaikan-Nya
ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک 
183. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada 
kami, agar kami tidak beriman kepada seorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban 
yang dimakan api.” Katakanlah (Muhammad), “Sungguh, beberapa orang rasul sebelumku telah 
datang kepadamu, dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, 
tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar.” BUKTI KEZALIMAN DIRI 
ADALAH SELALU MENCARI KAMBING HITAM DARI SETIAP KESALAHAN YANG DILAKUKAN.

5. Penolakan Umat terhadap Para Nabi & Dai BUKAN HAL BARU
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ  ڱ ڱ 

184. Maka jika mereka mendustakan engkau (Muhammad), maka ketahuilah rasul-rasul sebelum 
engkau pun telah didustakan pula, mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur dan 
Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Bagi Nabi Muhammad dan mukmin, DITOLAK 
DAKWAH DAN AJAKAN KEBAIKAN BUKAN SATU PERKARA BARU.

6. Setiap Kebaikan akan DIBALAS dengan Kebaikan di Dunia & Akhirat
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں 

ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
185. Tiga pesan penting dalam ayat ini: (1) Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya 
pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. (2) Barangsiapa dijauhkan dari 
neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. (3) Kehidupan 
dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. (1) Cukuplah kematian sebagai pesan kebaikan 
yang perlu diingat. (2) Kemenangan itu saat selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. (3) 
DUNIA TIDAK LAYAK DIJADIKAN TUJUAN HIDUP. 

“4 HAL COBAAN TANGGA MENUJU SUKSES”
1. Mukmin Pasti Diuji: Obatnya SABAR & TAKWA
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
186. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Pasti kamu akan mendengar banyak hal 
yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-
orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk 
urusan yang patut diutamakan. Di dunia, manusia dicoba dan diuji untuk menilai tingkat 
kesabaran dan ketakwaan. TAKWA DAN SABAR TANDA IMAN SEMPURNA.

2. KITAB SUCI Sampaikan & Jadikan Inspirasi agar Sukses
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
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187. Ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab yaitu, 
“Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya isi Kitab itu kepada manusia, dan janganlah 
kamu menyembunyikannya,” lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka 
dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan. 
JANGAN TIRU AHLI KITAB: membaca kitab suci tapi tidak menjadikannya sumber inspirasi.

3. “Gembira atas Kesuksesan Diri atau Orang Lain” Jika Melupakan Allah = SIKSAAN
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڃڃ چ چ چ چ 
188. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka 
kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu 
mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. GEMBIRA 
DALAM DOSA ADALAH KEGEMBIRAAN DUNGU DAN SEMU.

4. ALLAH PENYEBAB Semua Kesuksesan: Dia Pemilik & Penguasa
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ 

189. Milik Allah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. ALLAH 
PENGUASA ALAM DAN DIA MAHAKUASA.

5 HASIL PERENUNGAN & HARAPANNYA
1. Cerdas itu “Selalu INGAT kepada ALLAH dan Merenungkan Ciptaan-Nya” 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat 
tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ini merupakan bagian dari KEMULIAAN 
ALLAH yang begitu agung serta kebaikan-Nya terhadap manusia.

2. Ingat & Renungi Ciptaan Allah dalam POSISI APAPUN
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, 
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, “Ya Tuhan kami, 
tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab 
neraka. Puncak kecerdasan adalah pengakuan: (1) ciptaan Allah itu sempurna; (2) kelemahan 
diri, hingga mungkin terjerumus dalam dosa. ORANG CERDAS JIKA BERDOSA DIA BERTOBAT

3. Hasil Perenungan: Masuk NERAKA Pasti TERHINA
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka 
sungguh, Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang 
zalim. MASUK NERAKA ITU TERHINA. Mukmin cerdas itu bercita-cita bahagia dunia & akhirat.

4. EMPAT HARAPAN dalam Doa Mukmin
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
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PENUTUP KETUA UMUM OIAA INDONESIA 

 

 
Dengan Nama Allah Yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang 

Alhamdulillah wash shalatu was salamu ‘ala Rasulillah wa ‘ala Alihi wa shahbihi wa 

man itba‘ah. 

Di penutup ini, saya menyambut baik karya Zainal Arifin ini. Kitab berjudul “Tafsir 

Inspirasi: Inspirasi dari Kitab Suci Alquran” ini ditutup dengan beberapa hal: Pertama, dalam 

ajaran Islam, antara uluhiyah/ketuhanan, insaniyah/kemanusiaan, washatiyah/moderasi dan 

akhlaqiyah/etika moral tak pernah ada kontradiksi. Buku ini menjelaskan keselarasan antara 

empat sudut itu berdasarkan Alquran dengan baik. Kesesuaian antara ketuhanan dan 

kemanusiaan, ketuhanan dan moderat, ketuhanan dan menjunjung tinggi akhlak. Atau 

kemanusiaan dan moderat, kemanusiaan yang berakhlak. Atau moderat itu sangat etis dan 

bermoral. Buku ini memposisikan munasabah/hubungan antar empat sudut ini dalam 

hubungan ayat yang begitu kuat. Ini terlihat jelas dalam bentuk Alquran tematik berdasarkan 

tema munasabah, dipertajam dengan sub temanya. Sehingga pesan Islam tidak bisa dilepas 

dari empat sudut nilai itu. 

Kedua, pesan Alquran selalu relevan mana kala ayat-ayatnya dibaca dalam konteks yang 

terbuka, bersanding dengan realitas ilmiah yang objektif serta menginspirasi. Buku ini tidak 

saja mengkaji masa lalu, tapi juga sebagai hidayah manusia saat ini untuk kehidupan hari ini 

dan akan datang; kehidupan di dunia dan di akhirat. 

Ketiga, ini karya yang lahir dari para alumni Al-Azhar Mesir, terutama yang tergabung 

dalam OIAA Sumatera Utara. Sebelum ini, Saudara Zainal bersama beberapa alumni lainnya 

telah menerjemahkan dan menerbitkan Tafsir Syeikh Sya’rawi, seorang ulama al-Azhar 

terkemuka, serta menyosialisasikannya di RRI, TVRI dan media lainnya.  

Buku ini adalah tamasya ke masa lalu, kini dan jauh menembus alam akhirat. Tamasya 

ini berakhir dengan keimanan yang kokoh pada Allah dan akhirat; memanusiakan manusia; 

bersikap moderat dalam berwawasan, serta menjunjung tinggi akhlak mulia. Wallhu a’lam 

 

        Mataram, 14 Juni 2018  
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