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Aktiviti penghasilan buku dalam bidang tafsir al-Quran 
telah lama giat dijalankan oleh para sarjana Islam. 
Buku-buku yang dihasilkan itu bukan sahaja dapat mem-
beri manfaat kepada pembaca, malah ia juga berupaya 
memberi sumbangan dalam menyebarkan panduan dan 
kehendak agama Islam yang sebenarnya kepada mas-
yarakat dengan lebih berkesan. Hal ini terhasil berikutan 
para guru di madrasah, institusi pondok, masjid dan 
surau di seluruh Malaysia menggunakan karya-karya 
tersebut sebagai bahan dalam penyampaian ilmu berkai-
tan tafsir al-Quran. Oleh itu, buku kecil ini disusun 
secara berperingkat yang dicadangkan akan diterbitkan 
sebanyak 60 siri pada setiap tahun. Buku ini menggu-
nakan karya Tafsir Nur al-Ihsan, karangan Syeikh Muham-
mad Said bin Omar sebagai rujukan utama penulisan. 
Syeikh Muhammad Said bin Omar merupakan satu-satun-
ya ulama Kedah yang berjaya menghasilkan tafsir berba-
hasa Melayu lengkap 30 juzuk al-Quran. Selain itu, tafsir-
an dan huraian dari karya-karya muktabar lain seperti 
Tafsir al-Jalalyn, Tafsir al-Jamal, Tafsir al-Tabari, Sahih 
al-Bukhari dan Sahih Muslim turun digunakan. Oleh itu, 
diharapkan dengan terbitnya karya kecil ini sedikit 
sebanyak dapat memudahkan pembaca dalam memaha-
mi maksud ayat-ayat al-Quran. Kepada Allah SWT
dipanjatkan semoga-moga buku kecil ini dapat menjadi 
salah satu aset berharga di akhirat nanti.
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SINOPSIS BUKU 

Aktiviti penghasilan buku dalam bidang tafsir al-Quran 

telah lama giat dijalankan oleh para sarjana Islam. Buku-

buku yang dihasilkan itu bukan sahaja dapat memberi 

manfaat kepada pembaca, malah ia juga berupaya 

memberi sumbangan dalam menyebarkan panduan dan 

kehendak agama Islam yang sebenarnya kepada 

masyarakat dengan lebih berkesan. Hal ini terhasil 

berikutan para guru di madrasah, institusi pondok, 

masjid dan surau di seluruh Malaysia menggunakan 

karya-karya tersebut sebagai bahan dalam penyampaian 

ilmu berkaitan tafsir al-Quran. Oleh itu, buku kecil ini 

disusun secara berperingkat yang dicadangkan akan 

diterbitkan sebanyak 60 siri pada setiap tahun. Buku ini 

menggunakan karya Tafsir Nur al-Ihsan, karangan 

Syeikh Muhammad Said bin Omar sebagai rujukan 

utama penulisan. Syeikh Muhammad Said bin Omar 

merupakan satu-satunya ulama Kedah yang berjaya 

menghasilkan tafsir berbahasa Melayu lengkap 30 juzuk 

al-Quran. Selain itu, tafsiran dan huraian dari karya-

karya muktabar lain seperti Tafsir al-Jalalyn, Tafsir al-

Jamal, Tafsir al-Tabari, Sahih al-Bukhari dan Sahih 

Muslim turun digunakan. Oleh itu, diharapkan dengan 

terbitnya karya kecil ini sedikit sebanyak dapat 

memudahkan pembaca dalam memahami maksud ayat-

ayat al-Quran. Kepada Allah SWT dipanjatkan semoga-

moga buku kecil ini dapat menjadi salah satu aset 

berharga di akhirat nanti. 
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KATA ALUAN PENYUSUN 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
احلمد هلل رب العاملني. والصالة والسالم علي سيدنا حممد وعلى آله 

 وبعد.. ،الطيبني الطاهرين ومن تبعهم إىل يوم الدين
 

Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah 

kurniaNya maka buku kecil bersiri ini telah dapat 

disempurnakan dalam tempoh masa yang telah 

dicadangkan. Buku ini merupakan sebuah karya bersiri 

yang dicadangkan disusun sebanyak 60 siri, 

merangkumi tafsiran 30 juzuk ayat-ayat al-Quran. 

Aktiviti-aktiviti penyusunan buku ini adalah hasil 

daripada penyelidikan di peringkat Kulliyyah Usuluddin 

dan Sains al-Quran, UniSHAMS yang dilakukan oleh 

tenaga-tenaga akademik UniSHAMS.  Buku ini 

merupakan sajian huraian ayat-ayat al-Quran secara 

berperingkat yang menggunakan karya-karya muktabar 

seperti Tafsir al-Jalalyn, Tafsir al-Baydawi, Tafsir al-

Jamal, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Razi, Tafsir al-Khazin 

serta karya-karya terkenal yang lain. 

 

Panel penyusun mengambil kesempatan di sini untuk 

merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada 

Penerbit UniSHAMS kerana memberi laluan dalam 

menerbitkan karya ini. Jutaan penghargaan juga kepada 

kumpulan penyelidik yang bertungkus lumus memerah 

idea dan tenaga demi menghasilkan buku ini. 
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Hakikatnya, amat dirasai bahawa sudah tentu banyak 

kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam buku 

yang tidak seberapa ini. Oleh itu, panel penyusun 

menerima dengan hati yang terbuka jika terdapat 

sebarang pandangan dan ulasan yang membina terhadap 

buku ini. 
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RINGKASAN KANDUNGAN JUZUK AL-QURAN 

PERTAMA 

 

Ṣurah Al-Fātiḥah 

 

 Ṣurah Al-Fātiḥah merupakan surah pembuka 

kepada Al-Quran dan ia juga merupakan antara 

surah yang teragung. Padanya terdapat 

penekanan dan penjelasan terhadap beberapa 

perkara asas dalam agama Islam. Antaranya: 

 

 Pujian kepada Allah SWT dan ianya 

mencangkupi separuh daripada surah ini. 

 Keikhlasan dalam beribadat kepada Allah 

dan permohonan pertolongan hanya 

daripadaNya. 

 Penerangan terhadap hakikat petunjuk 

dan golongan golongan yang terhalang 

daripada meraihnya. 

 

 Tema utama surah ini adalah penjelasan terhadap 

asas asas agama dan juga cabang-cabangnya.  

 

 Surah ini bermula dengan penerangan akidah 

kemudian kedudukan ibadah dan akhirnya 

penjelasan manhaj hidup seorang Muslim.  
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 Surah ini bermula dengan menjelaskan akidah 

iaitu ayat ( َاحلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمني) yang mengisyaratkan 

kepada tauhid ibadah dan tauhid penciptaan. 

Ayat ( ِالرَّْْحََِٰن الرَِّحيم) adalah isyarat kepada tauhid pada 

nama dan juga sifat. Manakala ayat  

ينِ )  adalah isyarat kepada keimanan (َماِلِك يَ ْومِ  الدِّ

kepada hari akhirat. 

 

 Seterusnya surah ini menjelaskan kepentingan 

dan kedudukan ibadah pada ayat ( ُِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعني). 

 

 Kemudian selepas ayat tersebut sehinggalah ke 

akhirnya berbicara tentang manhaj yang perlu 

diikuti oleh seorang Muslim iaitu bermula pada 

ayat ( َاْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيم). 

 

 Terdapat penekanan terhadap kesatuan umat 

Islam melalui penggunaan kata kerja jama’ 

(plural) dan bukannya mufrad (singular) iaitu نعبد 
(kami menyembah) dan نستعني (kami memohon 

pertolongan).  

 

 Sepatutnya bagi seseorang yang mendengar atau 

membaca surah Al-Fātiḥah ini sebanyak 17 kali 

sehari semalam perlulah menjadi orang yang 

paling bersungguh-sungguh dalam menjaga 

dirinya daripada menyerupai Yahudi dan Nasrani 



ix 
 

sama ada dari sudut pegangan atau amalan 

kerana dia sentiasa mengulang-ngulang ayat 

“Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan 

orang yang Engkau telah kurniakan nikmat 

kepada mereka, bukan (jalan) orang yang Engkau 

telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang yang 

sesat.” Maka adakah patut selepas membaca ayat 

ini dia mengikut jalan kesesatan tersebut 

sedangkan dirinya berlindung dengan Allah 

daripada hal itu? 

 

Ṣurah Al-Baqarah 

 

 Surah Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang 

di dalam Al-Quran dan pelbagai fadilat yang sahih 

telah diriwayatkan tentangnya. 

 

 Antara tujuan surah ini adalah:  

 

 Mendidik hati orang yang beriman agar 

tunduk dan menerima segala perintah 

Allah dan laranganNya walaupun 

sebanyak mana perintah dan larangan itu.  

 Peringatan agar tidak menyerupai 

golongan Yahudi yang telah gagal dalam 

beberapa ujian, salah satu ujian itu ialah 

kegagalan melaksanakan perintah 

menyembelih lembu betina.  



x 
 

 Manakala para sahabat رضي اهلل عنهم mereka 

telah berjaya melaksanakan segala 

perintah Allah yang telah diturunkan 

dalam surah ini sehinggalah Allah SWT 

memuji mereka pada akhir surah ini iaitu: 

ۚ  آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن     yang 

 bermaksud:  Rasulullah telah beriman 

 kepada apa yang diturunkan 

 kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang  

 yang beriman) sehinggalah ke akhir surah.   

 

 Pada permulaan surah Al-Baqarah dijelaskan 

tentang pendirian tiga golongan manusia iaitu 

orang beriman, orang kafir dan orang munafiq 

terhadap perutusan rasul dan wahyu. Disebabkan 

betapa bahayanya kewujudan mereka ke atas 

umat Islam dan juga disebabkan tersembunyi niat 

dan tujuan mereka, ayat-ayat yang seterusnya 

telah menerangkan secara terperinci sifat-sifat 

orang munafiq dan bahawasanya mereka itu 

tidak tetap dalam pegangan dan sentiasa berlegar 

legar di antara golongan orang mukmin dan 

orang kafir.  

 

 Terdapat kisah yang terperinci tentang Nabi 

Adam dan Hawa alaihima al-salām dan kisah 

pemilihan baginda sebagai khalifah di bumi. Kisah 

ini juga merupakan kisah pertama yang 

disebutkan mengikut tertib mushaf Al-Quran.  



xi 
 

 Kisah ini merupakan pengenalan awal kepada 

manusia tentang musuh mereka yang paling 

utama iaitu Iblis, yang mana sejarah permusuhan 

ini telah bermula semenjak kewujudan manusia 

yang pertama lagi.   

 

 Dalam surah ini terdapat kisah Bani Isrā'il iaitu 

Yahudi secara khusus dan pegangan mereka 

terhadap Al-Quran dan para rasul secara umum 

dan pegangan mereka terhadap Nabi Muhammad 

s.a.w secara khusus.  

 

 Dalam surah ini terdapat juga kisah yang 

terperinci tentang perintah Allah kepada Bani 

Isra'il supaya menyembelih lembu betina. 

Pengajaran daripada kisah ini adalah: 

 

 Larangan daripada sikap teragak-agak dan 

ragu-ragu dalam menerima dan 

melaksanakan perintah atau larangan 

Allah SWT. Bahawasanya perbuatan ini 

adalah penyebab kepada kerasnya hati.  

 Sifat orang yang beriman ketika mereka 

diperintahkan oleh Allah dengan sesuatu 

perkara adalah mereka akan terus tunduk 

dan menyerah diri kepadaNya. Maka 

kerana inilah Allah SWT memuji orang 

yang beriman di akhir surah ini.  
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 Terdapat ayat-ayat yang memperincikan jenayah 

dan penghinaan orang Yahudi terhadap para 

rasul dan malaikat-malaikatNya yang mulia.  

 

 Perbuatan menghalang zikir kepada Allah di 

dalam masjid-masjid dan usaha untuk 

merobohkannya adalah daripada jenayah orang 

Nasrani. Maka umat Islam harus berhati hati 

supaya tidak menyerupai mereka.  

 

 Disebutkan juga tentang Al-Masjid Al-Ḥarām, 

siapakah yang membinanya dan bagaimanakah ia 

dibina? 

 

 Kepemimpinan dalam agama tidak akan dicapai 

oleh orang yang zalim. 

 

 Usaha mendidik anak agar mereka berada dalam 

kebaikan tidak akan terhenti dan tidak ada 

penghujungnya bahkan berterusan sehingga ke 

saat penghebusan nafas yang terakhir. Firman 

Allah SWT:  

 

 لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمن بَ ْعِدي قَاُلوا أَْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَالَ 
ًا َواِحًدا َوََنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ  ََك َوإِلَََٰه آبَاِئَك إِبْ رَاِهيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَلََٰ  نَ ْعُبُد ِإَلََٰ

 

Maksudnya: Demikianlah wasiat Nabi Yaakub, bukan 

sebagaimana yang kamu katakan itu wahai orang 

Yahudi! Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaakub hampir 
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mati, ketika beliau berkata kepada anak-anaknya: 

"Apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati?" 

Mereka menjawab: "Kami menyembah Tuhanmu dan 

Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, 

iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadaNyalah sahaja 

kami berserah diri (dengan sepenuh iman)".” [al-

Baqarah, 2:133] 

 

Pada firman Allah SWT:  

 

ا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت ََلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َوََل ُتْسأَُلوَن َعمَّ
 

Maksudnya: Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu 

sejarahnya; bagi mereka (balasan) apa yang telah 

mereka usahakan, dan bagi kamu pula (balasan) apa 

yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan ditanya (atau 

dipertanggungjawabkan) tentang apa yang mereka telah 

lakukan.” [al-Baqarah, 2:141] 

 

 Ayat ini merupakan jawapan balas terhadap 

mereka yang hanya menyandarkan dirinya 

kepada keturunan yang baik semata mata 

sedangkan keturunan yang baik itu tidak akan 

memberikan manfaat sedikit pun andai tidak 

disusuli dengan amalan kebaikan. 
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َةح   ُسوَرةُ الَفاِتح
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ١ِمۡسِب ٱَّلله
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ح َرب  ه ُد َّللح َمح

  ٢ٱۡلح
يمح  حينح  ٣ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح   ٤َمَٰلحكح يَوحمح ٱل 

َتعحنُي  ُبُد ِإَويهاَك نَسح نَا  ٥إحيهاَك َنعح دح  ٱهح
َتقحيَم  حُمسح َرََٰط ٱل ح   ٦ٱلص 

َ
حيَن أ َرََٰط ٱَّله َت صح  نحَعمح
ُضوبح َعلَيحهحمح  َمغح

ح ح ٱل  َعلَيحهحمح َغۡيح
حنَي  ٓال   ٧َوََل ٱلضه

 

Maksudnya: Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah, 

lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, 

Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian 

alam. Yang amat Pemurah, lagi amat Mengasihani. Yang 

Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari 

Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami 

sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kami memohon 

pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan 

orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada 
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mereka, bukan (jalan) orang yang Engkau telah murkai, 

dan bukan pula (jalan) orang yang sesat. 

 

KANDUNGAN SURAH AL-FATIHAH 

Ayat ke-1: Allah SWT mendidik hambaNya untuk 

memulakan sesuatu urusan dengan ucapan Basmalah. 

Hal ini bertujuan merealisasikan permohonan dengan 

disandarkan kepada nama-nama Allah. 

Ayat ke-2: Hanya Allah sahaja yang berhak menerima 

pengagungan kerana sifat-sifatNya yang memberi 

manfaat, menolak kemudaratan dan sebagainya. 

Ayat ke-5: Sifat-sifat demikian menuntut kita untuk 

mengkhususkan ibadah dan permohonan pertolongan 

hanya kepada Allah, serta mengkhususkan ketundukan 

yang bulat hanya kepadaNya. Tiada siapa yang dapat 

menyelamat manusia daripada godaan hawa nafsu 

kecuali Allah. 

Ayat ke-6: Hidayah untuk terus kekal di atas manhaj 

kebenaran dan keadilan dan sentiasa istiqamah dan 

selamat hanya datang daripada Allah SWT. Manusia 

dibahagikan kepada dua kelompok; Pertama, kelompok 

hidayah dan kedua, Kelompok kesesatan. Hidayah di 

dalam al-Quran ada dua jenis iaitu hidayah umum, iaitu 

petunjuk kepada hal-hal yang bermanfaat bagi hamba di 

Akhirat dan hidayah khusus, iaitu pertolongan dan taufik 

untuk mengikuti jalan kebaikan dan keselamatan. 
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Ayat ke-7: Kesesatan ada dua jenis; Pertama, yang 

menyebabkan kesesatan, kerana sesuatu tersesat 

disebabkan seseorang yang membuatnya sesat. Kedua, 

sesat disebabkan oleh pilihan manusia itu sendiri, lalu 

Allah membiarkan dia berada dalam kesesatan. 

 

 

PERMULAAN SURAH DENGAN 

يمح ِمۡسِب  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح ح ٱ ١ٱَّلله ح َرب  ه ُد َّللح َمح
ۡلح

 ٢َعَٰلَمحنيَ ٱلح 

Segala puji-puji1 itu bagi Allah, Tuhan yang menjadikan 
sekalian alam daripada manusia dan jin dan malaikat 
dan segala binatang darat dan laut dan langit bumi dan 
lainnya, maka tiap-tiap satu itu nama alam, erti alamat 
atas Tuhan yang menjadikan seperti tahi lembu alamat 
atas ada lembu, maka Allah itu nama bagi Tuhan yang 
disembah dengan sebenarnya. 
 

يمح  ٣ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  

                                                           
1 Ungkapan pujian atas perbuatan yang dilakukan secara 
sukarela. Ia lebih umum dari kata asy-syukr, sebab syukur dilakukan 
sebagai imbalan atas kurnia. 

HURAIAN 
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Tuhan Yang Amat Murah di dalam dunia ini lagi Yang 

Amat Mengasihani bagi hambaNya yang mukminin 

didalam akhirat2. 

حينح  َمَٰلحكح   ٤يَوحمح ٱل 

Tuhan Yang Memiliki hari balasan iaitu hari kiamat 

kerana tiada memiliki padanya melainkan Allah semata-

mata, dan adapun pada dunia maka pada zahir ada 

memiliki oleh raja-raja maka pada hakikatnya tiada yang 

memiliki dunia dan akhirat melainkan Allah semata-

mata. 

َتعحنيُ  ُبُد ِإَويهاَك نَسح  ٥ إحيهاَك َنعح

Akan Dikau kami sembah pada ibadat kami daripada 

sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan lainnya, 

dan akan Dikau kami minta tolong3 atas tauhid kami dan 

                                                           
2 al-Rahmān: Sighah Mubālaghah (bentuk hiperbola) yang 
bererti Yang Agung Rahmat-Nya; ia adalah nama yang meliputi 
segala macam rahmat. Menurut pendapat ulama, ia merupakan 
nama khusus bagi Allah, tidak boleh digunakan untuk yang lain. al-
Rahīm: Yang berterusan rahmatNya. Disebutkan dua nama ini 
selepas sifat Rabb al-'Alamīn yang mendatangkan rasa gentar dalam 
hati. 
3 Na’budu dan Nasta’īn disebut dalam bentuk jamak, bukan 
dalam bentuk tunggal (a’budu) dan (asta’īn) untuk mengakui 
keterbatasan seorang hamba sehingga dia tidak dapat berdiri 
sendirian di hadapan Allah; seolah-olah dia berucap: Tidak layak 
bagiku berdiri sendiri dalam bermunajat kepada Mu, aku merasa 
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iman dan takut dan harap dan ikhlas ibadat bagi Engkau 

dan pada membanyak zikir lidah dan hati dan perbuka 

mata hati dan bersih akan dia dan berhadapanNya dan 

rendangan (berzikir dan memuji) kepada Engkau 

semata-mata kerana asal hati itu sangat bersih, maka 

menutup akan dia oleh debu percakapan yang sia-sia 

dan dusta dan jika kerja maksiat jadi titik hitam sampai 

tiada tempat suka, yakni tiada datang fikiran kebajikan 

yang diibarat dengan: walākin ta’mal qulūb, dan tetapi 

buta mata hati itu, maka tiada suatu amalan yang boleh 

bersihkannya semula melainkan zikir kepada Allah 

dengan lidah dan hati atau hati sahaja sampai jadi 

bersih, tertangkap rupa alam di dalamnya seperti yang 

jatuh pada setengah aulia’. 

َتقحيَم  حُمسح َرََٰط ٱل ح نَا ٱلص  دح  ٦ٱهح

Tunjuk olehMu akan kami jalan yang betul atau tambah 

akan kami atau kekal akan kami jalan yang betul iaitu 

agama Islam. 

                                                                                                                     
malu dengan kelalaian dan dosa-dosaku; kerana itu aku bergabung 
dengan kaum mukminin yang lain dan aku bersembunyi di antara 
mereka. Maka terimalah doaku bersama mereka, sebab kami semua 
beribadah kepada Mu dan memohon pertolongan Mu. 
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َمغحُضوبح 
ح ح ٱل َت َعلَيحهحمح َغۡيح َعمح نح

َ
حيَن أ َرََٰط ٱَّله صح

ٓال حنيَ  ٧ َعلَيحهحمح َوََل ٱلضه  

Jalan segala mereka yang telah Engkau beri nikmat atas 

mereka itu. Mereka itu empat firqah (kumpulan) 

daripada segala anbiyā’ dan siddīqīn dan syuhadā’ dan 

sālihīn, maka anbiyā’ orang yang jadi nabi dan siddīqīn 

segala orang yang benar zahir dan batin pada Allah dan 

manusia, maka syuhadā’ itu segala muslimin yang mati 

disebabkan berperang dengan kafir kerana meninggi 

dan mempertahankan agama Islam dan sālihīn itu segala 

mereka yang tiada tinggal taat kepada allah dan tiada 

kerja maksiatnya, maka jalan orang itulah kita minta 

ditunjuk kepadanya. Lain daripada jalan segala orang 

yang dimurkai atas mereka itu iaitu Yahudi, dan lain 

jalan segala orang yang dhalalah sesat-sesat iaitu 

Nasrani, yakni lain daripada jalan Yahudi dan Nasrani. 

Kata setengah ulama: Lain daripada jalan segala kafir 

dan munafik4. Maka al-Fātihah hingga wa la al-dhāllīn 

itu, adapun āmin itu maka muafakat ulama’ tiada 

                                                           
4 Jumhur berpendapat, orang yang dimurkai adalah kaum 
Yahudi, sedangkan orang yang sesat adalah kaum Nasrani. Orang 
yang dimurkai adalah mereka yang sudah mendapat berita tentang 
agama yang benar, yang telah disyariatkan oleh Allah bagi hamba-
hambaNya tetapi mereka menolaknya; sedangkan orang yang sesat 
adalah mereka yang belum mengetahui agama ini secara 
sepenuhnya; iaitu mereka yang belum menerima berita kerasulan, 
atau sudah menerimanya tetapi dengan kadar yang kurang 
sempurna. 
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daripadanya dan tiada daripada al-Quran tetapi sunat 

disudahi al-Fātihah dengan āmin kerana itu doa, 

demikianlah tiap-tiap doa. Harus qasar serta takhfīf dan 

tasydid dan harus mad serta keduanya. Kata imam al-

Nasafi: “kata qīl, maknanya segala kitab seratus empat 

buah (104) terhimpun dalam al-Quran dan makna (al-

Quran) terhimpun dalam Surahal-Fatihah, maka seolah-

olah nuskhah mukhtasar (surah yang meringkaskan) dan 

al-Quran tafsilnya (yang menghuraikan keseluruhannya) 

kerana terhimpun bicara Tuhan itu pada [alhamd lillāh 

Rabb al-'Ālamīn, al-Rahmān al-Rahīm] dan negeri akhirat 

pada [Mālik yaum al-Dīn] dan terhimpun segala ibadah 

daripada iktiqad dan hukum suruh dan tegah pada 

[iyyāka na'bud wa iyyāka nasta'īn] dan syariat sekalian 

pada [ihdinā al-sirāt al-mustaqīm] dan cerita anbiya’ dan 

segala orang soleh pada [Sirāt al-ladhīna an'amta 

'alyhim] dan cerita segala kuffar pada [ghayr al-maghdūb 

alayhim wa la al-dhālīn]”5. 

 Dan makna Surah al-Fātihah terhimpun pada 

bismillah, maka makna bismillah terhimpun pada huruf 

Ba’nya, maka makna huruf Ba’ [bī kāna mā kāna] dengan 

Aku jadi barang yang telah jadi [wa bī yakūn mā yakūn] 

dan dengan Aku lagi jadi barang yang akan jadi6, wallahu 

a’lam. 

 

                                                           
5 al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, jilid 1 halaman 25-33 
6 Muhammad Khatib al-Syarbini, Siraj al-Munir, jilid 1, 
halaman 12 
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SURAH AL-BAQARAH MADANIYYAH 

Dua ratus lapan puluh enam atau tujuh ayat (286 atau 

287), maka sebab dinama al-Baqarah kerana ada 

didalamnya cerita lembu bagi anak yatim yang banyak 

berbuat kebaikan kepada ibunya, lalu Nabi Musa 

mengarahkan supaya membeli lembu itu dengan harga 

sepenuh kulitnya dengan emas. 

 

KANDUNGAN SURAH AL-BAQARAH 

a. Mengandungi tasyrī’ (aturan-aturan hukum) 

berkenaan kehidupan kaum Muslimin dalam 

masyarakat baharu di Madinah. 

b. Peringatan Allah kepada kaum Mukminin 

menuntut perbicaraan 

o Tentang pelanggaran-pelanggaran Bani 

Israil pada ayat 47-123. 

 Kaum Bani Israil telah mengingkari 

nikmat Allah, tidak menghargai 

keselamatan mereka daripada 

cengkaman Firaun, menyembah 

anak lembu, mengajukan 

permintaan kepada Nabi Musa 

sebagai sikap bangkangan, 

keangkuhan dan penentangan. 
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c. Berbicara kepada kaum Ahli al-Quran dengan 

mengingatkan mereka akan aspek yang menjadi 

titik kesamaan antara umat Nabi Musa dan umat 

Nabi Muhammad s.a.w, iaitu; mereka daripada 

keturunan Nabi Ibrahim. 

d. Membasmi semua titik perselisihan soal arah 

kiblat. 

e. Menjelaskan asas paling utama bagi agama, iaitu: 

Mengkhususkan ibadah hanya kepada Al-Khāliq, 

bersyukur kepada Allah atas segala kurniaanNya, 

boleh mengambil sesuatu yang haram dalam 

keadaan darurat, serta menjelaskan perkara-

perkara kebajikan dalam ayat yang ke-177. 

f. Menerangkan asas-asas syariat Islam bagi orang 

yang beriman kepadaNya dalam ruang ibadah 

dan muamalat, seperti; mendirikan solat, 

membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, 

mengerjakan haji, jihad di jalan Allah, mengatur 

urusan berkenaan peperangan, menetapkan 

bulan-bulan Qamariyah, memerintahkan infaq di 

jalan Allah dan wasiat untuk kedua orang tua dan 

kaum kerabat, menjelaskan orang yang berhak 

diberi nafkah, mengatur cara pergaulan anak-

anak yatim, mengatur urusan keluarga seperti 

pernikahan, perceraian, penyusuan dan ‘iddah 

terhadap kaum wanita, tidak menjatuhkan 

hukuman atas sumpah yang lagha, 

mengharamkan sihir dan pembunuhan tanpa 
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alasan yang benar, mewajibkan qisas dalam kes 

pembunuhan, mengharamkan memakan harta 

orang lain dengan cara batil, mengharamkan 

arak, judi dan riba, serta mengharamkan 

menyetubuhi isteri pada waktu haid atau 

menyetubuhinya pada bahagian belakang. 

g. Terdapat sebuah ayat yang agung tentang akidah 

dan rahsia ketuhanan, iaitu; ayat al-Kursi. 

Mengingatkan tentang kedahsyatan hari Kiamat. 

h. Terdapat juga ayat yang paling panjang dalam al-

Quran, iaitu; ayat al-Dayn yang menjelaskan hal-

hal berkaitan dengan hutang seperti; mencatat, 

saksi akad, hukum wanita dan lelaki dalam soal 

kesaksian, pergadaian, kewajipan melaksanakan 

amanah dan pengharaman menyembunyikan 

kesaksian. 

i. Surah ini diakhiri dengan peringatan untuk 

bertaubat kepada Allah, memanjatkan doa yang 

agung yang mencakupi permohonan agar diberi 

kemudahan dan kelonggaran, melenyapkan 

kesempitan, belenggu dan beban serta 

permohonan agar diberi kemenangan atas kaum 

kafir. 
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 ُسوَرةُ ابلََقَرةح 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح َتَُٰب  ١الٓٓم  ِمۡسِب ٱَّلله حَك ٱلحكح َٰل َذ
حلحُمتهقحنَي ى ََل َريحَبَۛ فحيهحِۛ ُهد   محُنوَن  ٢ل  حيَن يُؤح ٱَّله

ةَ  لَوَٰ َغيحبح َوُيقحيُموَن ٱلصه
حٱلح ا َرزَقحَنَُٰهمح  ب َومحمه

محُنوَن  ٣يُنفحُقوَن  حيَن يُؤح  َوٱَّله
ُ
حَمآ أ ٓ  نزحَل ب  إحََلحَك َوَما

َرةح ُهمح يُوقحُنوَن  حٱٓأۡلخح نزحَل محن َقبحلحَك َوب
ُ
 ٤أ

َٰ ُهد   ْوَلَٰٓئحَك لََعَ
ُ
ْوَلَٰٓئحَك ى أ

ُ
ۖۡ َوأ حهحمح ب  حن ره ُهُم  م 

لحُحونَ  حُمفح  ٥ٱل

Maksudnya: Alīf, Lām, Mīm. Kitab Al-Quran ini, tidak 

ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari 

Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi 

petunjuk bagi orang yang (hendak) bertaqwa; Iaitu 

orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, 

dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta 

membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki 

yang Kami berikan kepada mereka. Dan juga orang yang 

beriman kepada Kitab "Al-Quran" yang diturunkan 
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kepadamu (Wahai Muhammad), dan kitab-kitab yang 

diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan 

(adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). Mereka 

itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan 

mereka, dan merekalah orang yang berjaya. 

 

 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح ٓ  ِمۡسِب ٱَّلله  ١ٓم ال

Allah Taala amat mengetahui dengan kehendakNya 

dengan yang demikian itu7. 

حَك ٱلحكحَتَُٰب ََل َريحَبَۛ فحيهحِۛ هُ  َٰل حلحُمتهقحنَي ى د  َذ ٢ل   

Ini kitab al-Quran yang dibaca oleh Muhammad itu tiada 

syak padanya daripada Allah Ta'ala lagi hidayah bagi 

sekalian orang yang muttaqin iaitu yang takut akan Allah 

Ta'ala dengan menjunjung segala suruhanNya dan 

menjauhi segala tegahanNya8. 

                                                           
7 Allah mulai surah ini dengan huruf muqata’ah untuk 
mengingatkan kepada sifat al-Quran dan isyarat kepada mukjizat al-
Quran, menentang untuk mendatangkan surah terpendek yang 
serupa dengan al-Quran. Dan membuktikan bahawa kalam Allah 
yang tiada tandingan oleh sesuatu pun dari kalam manusia. 
8 Allah menjelaskan empat sifat orang bertaqwa, yang 
mendapat cahaya dan hidayah daripada Allah, yang memiliki 

HURAIAN 
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SIFAT AL-MUTTAQIN 

ةَ  لَوَٰ َغيحبح َوُيقحيُموَن ٱلصه
حٱلح محُنوَن ب حيَن يُؤح

ا  ٱَّله َومحمه
 ٣زَقحَنَُٰهمح يُنفحُقوَن رَ 

Segala mereka yang beriman dengan khabar yang ghaib-

ghaib daripada bangkit kubur dan syurga dan neraka, 

dan mendiri mereka itu akan sembahyang lima waktu 

dengan segala hak-haknya, dan daripada barang yang 

kami rezeki mereka itu menafkah mereka itu pada taat 

akan Allah (dengan berzakat). 

نزحَل 
ُ
حَمآ أ محُنوَن ب حيَن يُؤح

نزحَل محن  َوٱَّله
ُ
إحََلحَك َوَمآ أ
َرةح ُهمح يُوقحُنوَن  حٱٓأۡلخح  ٤َقبحلحَك َوب

Dan segala mereka itu yang beriman dengan barang 

yang diturun kepada engkau daripada al-Quran dan 

barang yang diturun daripada dahulu engkau daripada 

Taurat dan Injil dan lainnya, dan dengan hari akhirat 

mereka itu yakin sekalian (akan kewujudannya). 

                                                                                                                     
kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan yang mendapat tingkat yang 
tinggi di Syurga. 
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َٰ ُهد   ْوَلَٰٓئحَك لََعَ
ُ
ْوَلَٰٓئحَك ى أ

ُ
ۖۡ َوأ حهحمح ب  حن ره ُهُم  م 

لحُحوَن  حُمفح  ٥ٱل

Bermula mereka itu, yang bersifat dengan yang tersebut 

itu (berada) di atas hidayah daripada Tuhan mereka itu 

(iaitu Allah) dan bermula mereka itu, mereka itulah yang 

mendapat kemenangan denganbalasan syurga dan 

terlepas daripada seksaan api neraka. 

 

AHWAL AL-MUSYRIKIN: PERILAKU ORANG 

MUSYRIKIN 

حيَن َكَفُرو ْ إحنه ٱَّله مح ا
َ
َتُهمح أ نَذرح

َ
 َسَوآٌء َعلَيحهحمح َءأ

محُنوَن  رحُهمح ََل يُؤح َٰ  ٦لَمح تُنذح ُ لََعَ َخَتَم ٱَّلله
َوة ۖۡ  بحَصَٰرحهحمح غحَشَٰ

َ
َٰٓ أ ۖۡ َولََعَ عحهحمح َٰ َسمح

حهحمح َولََعَ  قُلُوب
يم    ٧ َولَُهمح َعَذاٌب َعظح

Maksudnya: Sesungguhnya orang kafir (yang tidak akan 

beriman), sama sahaja kepada mereka sama ada engkau 

beri amaran kepada mereka atau engkau tidak beri 

amaran, mereka tidak akan beriman. (Dengan sebab 
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keingkaran mereka), Allah mematerikan (menutup 

dengan tutupan yang kejap) atas hati mereka serta 

pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada 

penutupnya; dan bagi mereka pula disediakan azab 

seksa yang amat besar. 

 

 

حيَن َكَفُرو ْ إحنه ٱَّله نذَ ءَ مح هح  َسَوآٌء َعلَيح ا
َ
مح أ

َ
َتُهمح أ  رح

محُنوَن  رحُهمح ََل يُؤح  ٦لَمح تُنذح

Bahawa segala mereka yang kafir9 (seperti Abi Jahal dan 

Abi Lahab dan seumpama keduanya) bersamaan atas 

mereka itu adakah engkau pertakut (memberi ancaman) 

akan mereka itu atau tiada engkau pertakut akan 

mereka itu, tiada beriman mereka itu (kerana Allah 

mengetahui daripada mereka itu, maka jangan engkau 

tamak (berharap) ya Muhammad terhadap iman mereka 

itu. 

                                                           
9 al-Kufr ertinya menutupi sesuatu. Orang yang kafir bererti 
menutupi kenyataan dan menyembunyikan nikmat-nikmat Allah 
kepadanya. 

HURAIAN 
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 َٰ حهحمح َولََعَ َٰ قُلُوب
ُ لََعَ ۖۡ عح َسمح  َخَتَم ٱَّلله َٰٓ هحمح  َولََعَ

َوة ۖۡ  بحَصَٰرحهحمح غحَشَٰ
َ
يعَ   َولَُهمح َعَذاٌب أ  ٧ م  ظح

Allah telah menutup atas segala hati mereka itu10, maka 

tiada masuk kebajikan (iaitu iman) dan atas 

pendengaran mereka itu dan atas segala mata mereka 

itu berselaput11 (tiada kelihatan mereka itu akan yang 

hak), dan bagi mereka itu azab yang amat besar lagi kuat 

dan berkekalan. 

 

PERIHAL AL-MUNAFIQIN 

َوحمح  حٱَلح ح َوب حٱَّلله َومحَن ٱنلهاسح َمن َيُقوُل َءاَمنها ب
محنحنَي  حُمؤح رح َوَما ُهم ب َ  ٨ٱٓأۡلخح ُعوَن ٱَّلله يَُخَٰدح

ْ َومَ  حيَن َءاَمُنوا نُفَسُهمح َوَما َوٱَّله
َ
ٓ أ ا ََيحَدُعوَن إحَله

                                                           
10 Hati dikunci mati: mereka tidak mengerti kebenaran. 
11 Pendengaran dan penglihatan ditutup: mereka tidak 
memahami al-Quran apabila dibacakan kepada mereka, atau ertinya 
mereka tidak memandang/memperhatikan makhluk-makhluk Allah, 
atau ertinya mereka diseru untuk mengesakan Allah tetapi mereka 
tidak mahu beriman. 
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ُعُروَن  َرض   ٩يَشح حهحم مه ُ  ِفح ُقلُوب فََزاَدُهُم ٱَّلله
بُوَن َمَرض   ذح ْ يَكح حَما ََكنُوا ُۢ ب ُم َلح

َ
ۖۡ َولَُهمح َعَذاٌب أ ا

ۡرضح قَالُٓواْ  ١٠
َ ْ ِفح ٱۡلح ُدوا سح ِإَوَذا قحيَل لَُهمح ََل ُتفح

لح  َما ََنحُن ُمصح   ١١ُحوَن إحنه
َ
ُهمح ُهمُ أ  ََلٓ إحنه

ُعُروَن  ن َله يَشح ُدوَن َوَلَٰكح سح حُمفح ِإَوَذا قحيَل  ١٢ٱل
محُن َكَمآ  نُؤح

َ
ْ َكَمآ َءاَمَن ٱنلهاُس قَالُٓواْ أ لَُهمح َءامحُنوا

 ُۗ َفَهآُء ن  َءاَمَن ٱلسُّ َفَهآُء َوَلَٰكح ُهمح ُهُم ٱلسُّ ََلٓ إحنه
َ
أ

لَُموَن  ح  ١٣َله َيعح ْ ٱَّله ْ قَالُٓواْ ِإَوَذا لَُقوا يَن َءاَمُنوا
ْ إحنها  ينحهحمح قَالُٓوا  إحََلَٰ َشَيَٰطح

ْ ا َءاَمنها ِإَوَذا َخلَوح
زحُءوَن  َتهح َما ََنحُن ُمسح ُ  ١٤َمَعُكمح إحنه ٱَّلله

َمُهوَن  َيَٰنحهحمح َيعح ُهمح ِفح ُطغح حهحمح َوَيُمدُّ زحُئ ب َتهح يَسح
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َلَٰ  ١٥ ُواْ ٱلضه ََتَ حيَن ٱشح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
حُهَدىَٰ َفَما أ حٱل لََة ب

يَن  َتدح حَجََٰرُتُهمح َوَما ََكنُواْ ُمهح حَحت ت   ١٦َرب

Maksudnya: Dan di antara manusia ada yang berkata: 

"Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari 

akhirat"; padahal mereka sebenarnya tidak beriman. 

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang yang 

beriman, padahal mereka hanya memperdaya diri 

mereka sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya. 

Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat 

penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah 

tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka 

pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi 

sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan 

mendustakan kebenaran). Dan apabila dikatakan kepada 

mereka: "Janganlah kamu membuat bencana dan 

kerosakan di muka bumi", mereka menjawab: 

"Sesungguhnya kami orang yang hanya membuat 

kebaikan". Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya mereka 

itulah orang yang sebenar-benarnya membuat bencana 

dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Dan 

apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu 

sebagaimana orang itu telah beriman". mereka 

menjawab: "Patutkah kami ini beriman sebagaimana 

berimannya orang bodoh itu?" Ketahuilah! 

Sesungguhnya merekalah orang yang bodoh, tetapi 

mereka tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya). 
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Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang 

beriman, mereka berkata: "Kami telah beriman", dan 

manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan 

mereka, mereka berkata pula:" Sesungguhnya kami tetap 

bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-

olok (akan orang yang beriman)". Allah (membalas) 

memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-

raba dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas 

itu). Mereka itulah orang yang membeli kesesatan 

dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah 

beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka 

beroleh petunjuk hidayah. 

 

 

َوحمح  حٱَلح ح َوب َومحَن ٱنلهاسح َمن َيُقوُل َءاَمنها بحٱَّلله
محنحنَي  حُمؤح رح َوَما ُهم ب  ٨ٱٓأۡلخح

Dan setengah daripada manusia itu mereka yang berkata 

telah beriman kami dengan Allah dan dengan hari 

akhirat dan tiada juga mereka itu beriman. 

ٓ يَُخَٰ  حيَن َءاَمُنواْ َوَما ََيحَدُعوَن إحَله َ َوٱَّله ُعوَن ٱَّلله دح
ُعُروَن  نُفَسُهمح َوَما يَشح

َ
 ٩أ

HURAIAN 
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Menipu mereka itu akan Allah dan sekalian orang 

mukmin (dengan menzahirkan sesuatu yang menyalahi 

barang yang ada dalam hati mereka daripada kufur 

supaya terlepas daripada hukuman dunia), dan tiada 

menipu mereka itu melainkan akan diri mereka itu 

(kerana kejahatan tipu itu kembali pada mereka itu) jika 

dapat kekejian mereka itu dalam dunia dengan diri 

ketahui Allah (Allah memberitahu) akan nabiNya atas 

barang yang menyembunyi mereka itu dan diazab 

mereka itu pada akhirat, dan tiada sedar mereka itu 

(bahawa tipu mereka itu bagi diri mereka itu). 

َرض   حهحم مه ُ َمَرض   ِفح قُلُوب ۖۡ َولَُهمح َفَزاَدُهُم ٱَّلله ا
بُوَن  ذح حَما ََكنُواْ يَكح ُۢ ب ُم َلح

َ
 ١٠َعَذاٌب أ

Pada dalam hati mereka itu sakit, erti syak dan nifaq 

ialah yang menyakit akan hati mereka itu, maka 

ditambah akan mereka itu oleh akan (rasa) sakit dengan 

al-Quran yang diturun kerana kufur mereka itu 

dengannya. Dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit 

dengan barang yang ada mereka itu dusta mereka itu 

pada kata mereka itu telah iman kami kerana (tetapi) 

tiada beriman mereka itu. 
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ۡرضح قَالُٓواْ إحنهَما ِإَوَذا قحيَل لَهُ 
َ ُدواْ ِفح ٱۡلح سح مح ََل ُتفح
لحُحوَن   ١١ََنحُن ُمصح

Dan apabila dikata bagi mereka itu:"Jangan kamu buat 

fasid (kerosakan) dalam bumi dengan kufur dan bantah 

daripada beriman dan membinasakan harta orang", kata 

mereka itu: hanya kami ini berbuat muslihat (kebaikan) 

sekalian dan tiada kami berbuat fasid (Ayat al-Quran ini 

diturunkan kerana menolak dakwaan orang munafiq 

itu). 

ُعُروَن  ن َله يَشح ُدوَن َوَلَٰكح سح حُمفح ُهمح ُهُم ٱل ََلٓ إحنه
َ
أ

١٢ 

Ketahui olehmu bahawa mereka itu, mereka itulah yang 

berbuat fasid (kerosakan) sekalian dengan menegah 

orang daripada beriman dan tetapi tiada sedar mereka 

itu. 
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ِإَوَذا قحيَل لَُهمح َءامحُنواْ َكَمآ َءاَمَن ٱنلهاُس قَالُٓواْ 
 ُۗ َفَهآُء محُن َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ نُؤح

َ
ُهمح ُهُم  أ ََلٓ إحنه

َ
أ

َفَهآءُ  لَُموَن ٱلسُّ ن َله َيعح  ١٣ َوَلَٰكح

Dan apabila dikata bagi mereka itu: "Beriman oleh kamu 

seperti barang yang beriman manusia (sahabat-sahabat 

Nabi)". Kata mereka itu: "Adakah kami beriman seperti 

beriman orang jahil (yakni tiada kami beriman seperti 

beriman orang jahil, yakni tiada kami perbuat seperti 

perbuat mereka itu)". FirmanNya menolak atas mereka 

itu: "Ketahui olehmu bahawa mereka itu, mereka itulah 

yang jahil sekalian dan tetapi tiada diketahui mereka 

itu". 

 ْ حيَن َءاَمُنواْ قَالُٓوا اْ ِإَوَذا لَُقواْ ٱَّله  َءاَمنها ِإَوَذا َخلَوح
َما ََنحُن  ينحهحمح قَالُٓواْ إحنها َمَعُكمح إحنه إحََلَٰ َشَيَٰطح

زحُءوَن  َتهح  ١٤ُمسح

Dan apabila bertemu mereka itu akan segala orang 

mukmin, kata mereka itu āmannā telah beriman kami 

dan apabila kembali mereka itu kepada segala syaitan 

(ketua-ketua) mereka itu, kata mereka itu:"Bahawa kami 
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serta kamu (pada agama), hanya kami berbuat olok-olok 

sekalian dengan menzahir iman. 

ُهمح  حهحمح َوَيُمدُّ زحُئ ب َتهح ُ يَسح َيَٰ  طُ ِفح  ٱَّلله نحهحمح غح
َمُهوَن   ١٥َيعح

Allah Ta'ala itu yang mengolok-olok dengan mereka itu 

dan Dia memanjang akan umur mereka itu pada dalam 

kufur mereka itu, tercengang mereka itu (hal keadaan) 

bodoh tiada dapat jalan agama yang betul. 

ُواْ ٱلضه  ََتَ حيَن ٱشح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
َٰ أ ح لَةَ َل حٱل  ُهَدىَٰ َفَما ب

حَجََٰرُتُهمح  حَحت ت  تَ َوَما ََكنُواْ مُ َرب يهح  ١٦َن دح

Bermula sekalian mereka itulah yang menukar dhalālah 

sesat dengan hidayah petunjuk12. Maka tiada berlaba13 

(mendapat untung) perniagaan mereka itu (tetapi rugi 

kerana kembali mereka itu kepada neraka yang 

                                                           
12 Allah menyebut perkataan ‘syirā’ (membeli) agar lebih luas 
maknanya, sebab jual-beli dan perdagangan adalah dalam bentuk 
menukar barang dan bangsa Arab biasa memakai kata ini tentang 
penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. 
13 Allah menisbahkan ‘laba’ kepada perniagaan sesuai dengan 
kebiasaan bangsa Arab dalam pengucapan mereka: rabiha bai’uka 
(beruntung daganganmu) dan khasirat shafqatuka (rugi 
transaksimu). 
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muabbad selama-lama). Dan tiada mereka itu dapat 

hidayah kepada agama yang betul. 

 

TAMTHIL AL-MUNAFIQIN: PERUMPAMAAN ORANG 

MUNAFIQ 

َتوحقََد نَار   حي ٱسح ُهمح َكَمَثلح ٱَّله
ٓ َمَثلُ ا َضآَءتح  ا فَلَمه

َ
أ

حُنورحهحمح َوتََرَكُهمح ِفح  ُ ب ََلُۥ َذَهَب ٱَّلله َما َحوح
ُ  ُظلَُمَٰت   ُۢ  ١٧وَن َله ُيبحصح ٌم ُعمح   ُصمُّ َفُهمح  بُكح

ُعوَن  حب   ١٨ََل يَرحجح وح َكَصي 
َ
َمآءح فحيهح  أ حَن ٱلسه م 

د   ُظلَُمَٰت   ق   َورَعح ٓ  َوَبرح َصَٰبحَعُهمح ِفح
َ
ََيحَعلُوَن أ

حهحم ُ  َءاَذان ِۚ َوٱَّلله حَموحتح َٰعحقح َحَذَر ٱل َو حَن ٱلصه م 
َٰفحرحيَن  َك

حٱلح ُق  ١٩ُُمحيُۢط ب  ََيحَطُف يََكاُد ٱلحََبح
اْ فحيهح ِإَوَذآ  َشوح َضآَء لَُهم مه

َ
ۖۡ ُُكهَمآ أ بحَصََٰرُهمح

َ
لََم أ ظح

َ
أ
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عحهحمح َعلَيحهحمح  حَسمح َهَب ب ُ ََّلَ ْۚ َولَوح َشآَء ٱَّلله
ْ قَاُموا

ء   ح ََشح
َٰ ُك  َ لََعَ ْۚ إحنه ٱَّلله بحَصَٰرحهحمح

َ
ير   َوأ  ٢٠ قَدح

Maksudnya: Perbandingan hal mereka (golongan yang 

munafik itu) samalah seperti orang yang menyalakan 

api; apabila api itu menerangi sekelilingnya, (tiba-tiba) 

Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka, dan 

dibiarkan mereka dalam gelap-gelita, tidak dapat 

melihat (sesuatu pun). Mereka (seolah-olah orang yang) 

pekak, bisu dan buta; dengan keadaan itu mereka tidak 

dapat kembali (kepada kebenaran). Atau 

(bandingannya) seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat 

dari langit, bersama dengan gelap-gelita, dan guruh serta 

kilat; mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga 

masing-masing dari mendengar suara petir, kerana 

mereka takut mati. (Sedangkan mereka tidak boleh 

terlepas), sedang (pengetahuan dan kekuasaan) Allah 

meliputi orang yang kafir itu. Kilat itu pula hampir-

hampir menyambar (menghilangkan) penglihatan 

mereka; tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka 

(dengan pancarannya), mereka berjalan dalam 

cahayanya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, 

berhentilah mereka (menunggu dengan bingungnya). 

Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkan 

pendengaran dan penglihatan mereka; Sesungguhnya 

Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 
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َتوحقََد  حي ٱسح ُهمح َكَمَثلح ٱَّله
َضآَءتح لَمه فَ ا ر  انَ َمَثلُ

َ
 آ أ

حُنورحهحمح  ُ ب ََلُۥ َذَهَب ٱَّلله  ِفح َكُهمح تَرَ وَ  َما َحوح
وَن  ُظلَُمَٰت   ُ  ١٧َله ُيبحصح

Umpama14 mereka itu iaitu munafiqin itu seumpama 

mereka yang menyala api pada waktu kelam (gelap di 

waktu) malam, maka tatkala cerah (bercahaya) barang 

(keadaan) sekelilingnya (dan hilang barang yang 

ditakutkan) memadam Allah dengan cerah mereka itu 

dan Dia tinggal (biarkan) akan mereka itu pada dalam 

kelam, tiada kelihatan mereka. (demikianlah kelakuan 

segala munāfiqīn menzahirkan mereka itu akan iman 

dan sembunyi mereka itu kalimah kufur, maka apabila 

mati mereka itu datang akan mereka itu ketakutan dan 

azab). 

ٌم ُعمح   ُۢ بُكح ُعوَن  ُصمُّ  ١٨َفُهمح ََل يَرحجح

                                                           
14 Membuat perumpamaan merupakan salah satu metode al-
Quran untuk menerangkan pelbagai konsep dan menampilkan 
perkara-perkara abstrak yang samar dalam bentuk yang jelas dan 
konkrit. 
 

HURAIAN 
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Mereka itu tuli daripada menerima yang hak yang 

sebenar, kelu daripada berkata-kata kebajikan, buta 

daripada jalan hidayah. Maka mereka itu, tiada kembali 

mereka itu daripada dhalālah kepada hidayah, daripada 

sesat kepada petunjuk. 

حب   وح َكَصي 
َ
َمآءح فحيهح ظُ  أ حَن ٱلسه د  َورَ  ت  َمَٰ لُ م   عح

ق     َوَبرح
َ
ٓ ََيحَعلُوَن أ ح اءَ َصَٰبحَعُهمح ِفح ح  هحمَذان َن م 

 ُ ِۚ َوٱَّلله حَموحتح َٰعحقح َحَذَر ٱل َو ح يُُمح  ٱلصه َٰفحرحينَ ُۢط ب َك
 ٱلح

١٩ 

Atau sifat mereka itu seperti orang kena hujan daripada 

langit yang ada padanya zulumāt kelam (kegelapan), 

guruh dan kilat, maka guruh itu suara malaikat yang 

diwakili dengan hujan, kilat itu sinar tongkatnya (yang) 

hambat (menghalau) awan yang membawa hujan pada 

tempat yang dikehendaki Allah15, menjadi mereka itu 

                                                           
ْيِر ْبِن ِشَهاٍب َعْن َسِعيِد  15

َ
وُن ِفى َبِنى ِعْجٍل َعْن ُبك

ُ
اَن َيك

َ
َوِليِد َوك

ْ
ِه ْبِن ال

َّ
َعْن َعْبِد الل

ى ال
َ
ْت َيُهوُد ِإل

َ
َبل

ْ
ق

َ
اَل أ

َ
اٍس ق َبا ْبِن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن َعبَّ

َ
وا َيا أ

ُ
َقال

َ
ِ صلى هللا عليه وسلم ف

ِبى  نَّ

اِريُق ِمْنْ
َ
َحاِب َمَعُه َمخ ٌل ِبالسَّ

َّ
ِة ُمَوك

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
ٌك ِمَن اْل

َ
اَل َمل

َ
ْعِد َما ُهَو: ق ا َعِن الرَّ

َ
ِبْرن

ْ
خ

َ
َقاِسِم أ

ْ
 ال

وْْ ا الصَّ
َ
َما َهذ

َ
وا ف

ُ
َقال

َ
ُه. ف

َّ
اَء الل

َ
 ش

ُ
َحاَب َحْيث اٍر َيُسوُق ِبَها السَّ

َ
اَل: َزْجُرُه ن

َ
ْسَمُع ق

َ
ِذى ن

َّ
ُت ال

َتْ
ْ
وا َصَدق

ُ
ال

َ
ِمَر. ق

ُ
 أ

ُ
ى َحْيث

َ
َتِهَى ِإل

ْ
ى َين ا َزَجَرُه َحتَّ

َ
َحاِب ِإذ  َحَسٌن  ...ِبالسَّ

ٌ
ا َحِديث

َ
اَل َهذ

َ
ق
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akan segala anak jari mereka itu pada dalam lubang 

telinga daripada(dentuman) halilintar kerana takut mati, 

(demikianlah kelakuan orang munāfiq apabila turun al-

Quran menyuruh supaya beriman dan puji dengannya 

(iman) dan tegah daripada kufur dan keji dengannya 

(kelakuan kufur), menutup mereka itu akan telinga dan 

mata dan lidah mereka itu, tiada mahu dengar dan lihat 

padanya (kerana) takut terikut (dengan)al-Quran, jadi 

mati agama, kufur (dan) maksiat mereka itu). Dan 

bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang meliputi dengan 

segala kafir (alam dan qudrat, maka tiada luput akan dia 

(oleh) satu (sesuatu pun). 
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َ
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، إسناده صحيح  دان 2483اْلطلب عن النبي صلى هللا عليه وسلم، رقم الحديث: 

. دان اْلحلي دان السيوطي، تفسير 400ْ–399ْ، هالمن: 8السيوطي، الدر اْلنثور، مجلد 

 25الجاللين، هالمن: 
Maksudnya: Daripada Abdullah bin al-Walid bahawa adalah dia 
berada di Bani 'Ijl, daripada Bukair bin Syihab, daripada Said bin 
Jubair, daripada Ibn Abbas katanya bahawa sekumpulan Yahudi 
menemui Rasulullah s.a.w lalu menyoal Baginda: "Wahai Bapa al-
Qasim, ceritakan kepada kami perihal guruh. Rasulullah s.a.w 
bersabda: "Guruh merupakan malaikat yang Allah SWT utuskan 
untuk menghalau awan. Di tangannya terdapat satu alat daripada 
api yang digunakan ketika melakukan tugasnya itu mengikut 
perintah Allah SWT".  Mereka bertanya lagi: "Suara apakah yang 
didengari ketika guruh berdentum?". Rasulullah s.a.w bersabda: 
"Itulah suara malaikat tersebut". Lantas mereka berkata: "Kamu 
benar...". 
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 ۡۖ بحَصََٰرُهمح
َ
ُق ََيحَطُف أ َضآَء لَُهم يََكاُد ٱلحََبح

َ
ُُكهَمآ أ

ْْۚ َولَوح َشآَء  َم َعلَيحهحمح قَاُموا
لَ ظح
َ
اْ فحيهح ِإَوَذآ أ َشوح مه

ح 
َٰ ُك  َ لََعَ ْۚ إحنه ٱَّلله بحَصَٰرحهحمح

َ
عحهحمح َوأ حَسمح َهَب ب ُ ََّلَ ٱَّلله
ء   ير   ََشح  ٢٠ قَدح

Hampirlah kilat menyambar akan segala mata mereka 

itu, tiap-tiap (setiap kali) cerah (bercahaya disebabkan 

guruh) bagi mereka itu berjalan mereka itu padanya, dan 

apabila kalam (gelap) atas mereka itu terdiri mereka itu 

(ini tamthīl menggerak oleh hajat dalam al-Quran akan 

hati mereka itu, maka membenar mereka itu bagi yang 

disukainya dan berhenti pada yang dibencinya) dan jika 

dikehendaki Allah Ta'ala nescaya Dia akan 

menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka 

itu yang zahir seperti barang yang hilang dengan buta 

mata hati yang batin. Bahawasa Allah Ta'ala atas tiap-

tiap suatu Amat Kuasa. 
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SERUAN MANUSIA KEPADA IMAN 

حي َخلََقُكمح  ُبُدواْ َربهُكُم ٱَّله َها ٱنلهاُس ٱعح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

حيَن محن َقبحلحُكمح لََعلهُكمح َتتهُقوَن  حي  ٢١َوٱَّله ٱَّله
ۡرَض فحَرَٰش  

َ حَنآء  َجَعَل لَُكُم ٱۡلح َمآَء ب نَزَل  ا َوٱلسه
َ
َوأ

َمآءح َمآء   حهۦح محَن ٱثلهَمَرَٰتح رحزحق   محَن ٱلسه َرَج ب خح
َ
ا َفأ

نَداد  
َ
ح أ ه ۖۡ فَََل ََتحَعلُواْ َّللح لَُموَن لهُكمح نُتمح َتعح

َ
 ٢٢ا َوأ

تُواْ  ِإَون ُكنُتمح ِفح َريحب  
ح
نَا فَأ َٰ َعبحدح َا لََعَ نلح ا نَزه حمه م 

حُسوَرة   حن  ب ْ ُشَهَدآَءُكم م  ُعوا حثحلحهۦح َوٱدح حن م  م 
قحنَي  ح إحن ُكنُتمح َصَٰدح َعلُ  ٢٣ُدونح ٱَّلله واْ فَإحن لهمح َتفح

ِتح َوقُوُدَها ٱنلهاُس 
ْ ٱنلهاَر ٱله ْ فَٱتهُقوا َعلُوا َولَن َتفح

تح  عحده
ُ
ۖۡ أ حَجاَرةُ َٰفحرحيَن  َوٱۡلح َك

حلح حيَن  ٢٤ل ح ٱَّله ح َوبَّش 
َٰت   نه لَُهمح َجنه

َ
َٰلحَحَٰتح أ ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا  َءاَمُنوا
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ْ محنحهَ  َما ُرزحقُوا
ۖۡ ُُكه نحَهَُٰر

َ ا محن ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح
حزحق   َثَمَرة   ۖۡ ر  َنا محن َقبحُل حي ُرزحقح

ْ َهََٰذا ٱَّله ا قَالُوا
حهۦح ُمتََشَٰبحه    ب

ْ تُوا
ُ
َوَٰج  َوأ زح

َ
ٓ أ ۖۡ َولَُهمح فحيَها َرة ۖۡ  ا َطهه  مُّ

وَن  ُ  ٢٥َوُهمح فحيَها َخَِٰلح

Maksudnya: Wahai sekalian manusia! Beribadatlah 

kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan 

orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu 

(menjadi orang yang) bertaqwa. Dia lah yang 

menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan 

langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang 

dibina dengan kukuhnya); dan diturunkan air hujan dari 

langit, lalu dikeluarkan dengan air itu berjenis-jenis 

buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka 

janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang 

sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah 

ialah Tuhan Yang Maha Esa). Dan kalau kamu ada 

menaruh syak tentang apa yang Kami turunkan (Al-

Quran) kepada hamba Kami (Muhammad), maka 

cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang 

sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggilah orang 

yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari 

Allah, jika betul kamu orang yang benar. Maka kalau 

kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu 
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tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu 

dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya adalah 

manusia dan batu-batu (berhala), (iaitu neraka) yang 

disediakan untuk orang kafir. Dan berilah khabar 

gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, 

sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di 

bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka 

diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan 

syurga itu, mereka berkata: "Inilah yang telah diberikan 

kepada kami dahulu"; dan mereka diberikan rezeki itu 

yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya), dan 

disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-

pasangan/isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang 

mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. 

 

 

 

حي َخلََقُكمح  ُبُدواْ َربهُكُم ٱَّله َها ٱنلهاُس ٱعح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

حيَن محن َقبحلحُكمح لََعلهُكمح َتتهُقوَن   ٢١َوٱَّله

Hai segala manusia! Sembah oleh kamu akan Tuhan 

kamu yang menjadi akan kamu dan menjadi segala 

mereka dahulu-dahulu daripada kamu, mudah-mudahan 

kamu terpelihara kamu dari azab neraka. 

HURAIAN 
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ۡرَض فحَرَٰش  
َ حي َجَعَل لَُكُم ٱۡلح حَنآء  ٱَّله َمآَء ب  ا َوٱلسه

َمآءح َمآء   نَزَل محَن ٱلسه
َ
حهۦح محَن  َوأ َرَج ب خح

َ
فَأ

ح ٱثلهَمَرَٰتح رحزحق   ه ۖۡ فَََل ََتحَعلُواْ َّللح نَداد  ا لهُكمح
َ
ا  أ

لَُموَن  نُتمح َتعح
َ
 ٢٢َوأ

Tuhan yang menjadi bagi kamu bumi itu hamparan dan 

langit itu atap dan Dia menurunkan daripada langit itu 

air hujan, maka Dia mengeluarkan dengannya daripada 

segala buah-buahan (yang menjadi) rezeki bagi kamu. 

Maka jangan kamu jadi bagi Allah itu sekutu pada ibadah 

(iaitu menyembah tuhan selain Allah), dan bermula 

kamu itu ketahui bahawa Allah yang menjadikan alam 

dan tiada mereka (berhala) itu yang menjadikan alam 

dan tiada tuhan melainkan yang menjadikan alam. 

تُواْ  ُكنُتمح ِفح َريحب   ِإَون
ح
نَا فَأ َٰ َعبحدح َا لََعَ نلح ا نَزه حمه م 

حُسوَرة   حن  ب ُعواْ ُشَهَدآَءُكم م  حثحلحهۦح َوٱدح حن م  م 
قحنَي  ح إحن ُكنُتمح َصَٰدح  ٢٣ُدونح ٱَّلله

Dan jika ada kamu pada syak daripada al-Quran yang 

telah Kami turun atas hamba Kami, Muhammad adakah 
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daripada Allah atau tiada? Maka bawa datang oleh kamu 

dengan satu surah daripada seumpamanya dan seru oleh 

kamu akan segala syirik (sekutu) kamu daripada selain 

Allah supaya dia menolong kamu perbuat surah itu, jika 

ada kamu itu benar sekaliannya bahawa Muhammad itu 

mendatangkan (mereka-reka) al-Quran daripada dirinya 

bukan daripada Allah kerana kamu bangsa Arab yang 

fasih berbahasa Arab sepertinya juga. 

ِتح 
َعلُواْ فَٱتهُقواْ ٱنلهاَر ٱله َعلُواْ َولَن َتفح فَإحن لهمح َتفح

تح  عحده
ُ
ۖۡ أ حَجاَرةُ َٰفحرحيَن  َوقُوُدَها ٱنلهاُس َوٱۡلح َك

حلح  ٢٤ل

Maka jika tiada boleh kamu perbuat sekarang ini dan 

tiada boleh kamu perbuat sekarang ini dan tiada boleh 

kamu perbuat kehadapan juga (pada masa hadapan) 

maka hendaklah kamu takut akan neraka dengan 

beriman dengan Allah dan bahawa al-Quran itu kalam 

Allah, bukan kalam manusia, yang menyalakannya (api 

neraka) oleh manusia yang kafir dan batu berhala 

(setengah hangat bukan seperti api dunia, dinyala 

dengan kayu), disediakan ia (api neraka itu) bagi 

sekalian orang kafir yang diazab dalamnya. 

نه لَُهمح 
َ
َٰلحَحَٰتح أ حيَن َءاَمُنواْ وََعمحلُواْ ٱلصه ح ٱَّله ح َوبَّش 

َٰت   ۖۡ  َجنه نحَهَُٰر
َ َما ُرزحقُواْ  ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح

ُُكه
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حزحق   محنحَها محن َثَمَرة   َنا محن ر  حي ُرزحقح
ا قَالُواْ َهََٰذا ٱَّله

حهۦح ُمَتَشَٰبحه   تُواْ ب
ُ
ۖۡ َوأ ٓ َقبحُل ۖۡ َولَُهمح فحيَها َوَٰج  ا زح

َ
  أ

َرة ۖۡ  َطهه وَن مُّ ُ  ٢٥ َوُهمح فحيَها َخَِٰلح

Dan persuka olehmu ya Muhammad akan sekalian orang 

mukmin dan beramal mereka itu akan amal yang soleh-

soleh sama ada fardu dan sunat, bahawa bagi mereka itu 

beberapa syurga iaitu kebun yang ada pokok-pokok, 

rumah-rumah, mahligai, anak bidadari dan wildannya 

yang mengalir daripada bawahnya oleh beberapa parit 

air tawar, pada tiap-tiap masa yang direzeki mereka itu 

daripadanya daripada buah-buahan akan sebagai rezeki. 

Kata mereka itu ahli syurga: "Inilah yang (dijanjikan) 

direzeki akan kami daripada dahulu dalam dunia dan 

bawa datang akan mereka itu dengan menyerupai 

setengah akan setengah pada rupa berlainan pada rasa 

dan bagi mereka itu pada dalamnya syurga itu beberapa 

isteri yang suci daripada haid dan cemar-cemar daripada 

anak-anak bidadari dan lainnya, dan mereka itu 

dalamnya kekal sekalian, selama tiada keluar dan tiada 

fanak (binasa). 
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SABAB NUZUL AYAT 26, SURAH AL-BAQARAH 

حَب َمَثَل   ن يَۡضح
َ
ۦٓ أ ح َتۡحح َ ََل يَسح ا ۞إحنه ٱَّلله  مه

لَُموَن َفَما فَ  َبُعوَضة   حيَن َءاَمُنواْ َفَيعح ا ٱَّله مه
َ
ْۚ فَأ وحَقَها

حيَن َكَفُرواْ  ا ٱَّله مه
َ
ۖۡ َوأ حهحمح ب  َقُّ محن ره

نهُه ٱۡلح
َ
أ

ا  حَهََٰذا َمَثَل  ُ ب َراَد ٱَّلله
َ
ٓ أ حهۦح َفَيُقولُوَن َماَذا لُّ ب  يُضح

حهۦح َكثحۡي  َكثحۡي   دحي ب ۦٓ إحَله ا َوَيهح حهح لُّ ب اْۚ َوَما يُضح
قح  ح محنُۢ  ٢٦نَي ٱلحَفَٰسح َد ٱَّلله حيَن يَنُقُضوَن َعهح ٱَّله

ن 
َ
ۦٓ أ حهح ُ ب َمَر ٱَّلله

َ
ٓ أ َطُعوَن َما دح محيَثَٰقحهۦح َوَيقح َبعح

ْوَلَٰٓئحَك ُهُم 
ُ
ِۚ أ ۡرضح

َ ُدوَن ِفح ٱۡلح سح يُوَصَل َوُيفح
وَن  ُ  ٢٧ٱلحَخَِٰسح

Maksudnya: Sesungguhnya Allah tidak malu membuat 

perbandingan apa sahaja, (seperti) nyamuk hingga ke 

suatu yang lebih daripadanya (kerana perbuatan itu ada 

hikmatnya), iaitu jika orang yang beriman maka mereka 

akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari 

Tuhan mereka; dan kalau orang kafir pula maka mereka 
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akan berkata: "Apakah maksud Allah membuat 

perbandingan dengan benda ini?" (Jawabnya): Allah 

akan menjadikan ramai orang yang akan sesat dengan 

sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak 

orang mendapat petunjuk dengan sebabnya juga; dan 

Allah tidak akan menjadikan sesat dengan sebab 

perbandingan itu melainkan orang yang fasik; (iaitu) 

orang yang merombak (mengubah) perjanjian Allah 

sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara 

yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka 

pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. 

Mereka itu ialah orang yang rugi. 

 

 

ح  ن يَۡضح
َ
ۦٓ أ ح َتۡحح َ ََل يَسح ا  َثَل  َب مَ ۞إحنه ٱَّلله مه
ْۚ  َبُعوَضة    َفَما فَوحَقَها

Turun ayat ini kerana menolak perkataan Yahudi:"Apa 

yang Allah Ta'ala kehendak dengan sebut benda keji-keji 

daripada lalat dan agas?"16. Bahawasanya Allah Ta'ala itu 

tiada malu jika Dia perbuat tamthīl (perumpamaan) 

dengan agas atau sesuatu yang lebih kecil daripadanya. 

                                                           
16 Tabari, Tafsir al-Tabari, Jilid 1, no. hadith: 554, halaman 399 

HURAIAN 
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َقُّ محن  نهُه ٱۡلح
َ
لَُموَن أ حيَن َءاَمُنواْ َفَيعح ا ٱَّله مه

َ
فَأ

َراَد 
َ
حيَن َكَفُرواْ َفَيُقولُوَن َماَذآ أ ا ٱَّله مه

َ
ۖۡ َوأ حهحمح ب  ره

ا  حَهََٰذا َمَثَل  ُ ب حهۦح َكثحۡي  ٱَّلله لُّ ب حهۦح  يُضح دحي ب ا َوَيهح
قحنَي َكثحۡي   ٓ إحَله ٱلحَفَٰسح حهۦح لُّ ب  ٢٦اْۚ َوَما يُضح

Maka adapun segala orang yang beriman dengan Allah 

maka ketahui mereka itu bahawasanya tamthīl 

(perumpamaan itu) ia sebenar daripada Tuhan mereka 

itu, kena pada tempatnya dan adapun segala orang yang 

kafir maka kata mereka itu: "Apa satu faedah yang 

dikehendaki dengan ini bandingan?" FirmanNya: 

Menyesat ia dengan ini tamthīl (perumpamaan) itu akan 

kebanyakan orang kafir sebab kufur dengannya dan 

menghidayah ia dengannya akan kebanyakan orang 

mukmin beriman dengan qudrat dan irādat pada tamthīl 

itu bagi Allah semata-mata dan tiada Dia menyesat 

dengannya melainkan akan segala orang yang fasiq-fasiq 

iaitu yang keluar daripada taatNya. 

ح  َد ٱَّلله حيَن يَنُقُضوَن َعهح دح محيَثَٰقحهۦح ٱَّله  محنُۢ َبعح
ن يُوَصَل 

َ
ۦٓ أ حهح ُ ب َمَر ٱَّلله

َ
َطُعوَن َمآ أ َوَيقح
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وَن  ُ ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَخَِٰسح
ُ
ِۚ أ ۡرضح

َ ُدوَن ِفح ٱۡلح سح َوُيفح
٢٧ 

Segala mereka yang merungkai mereka itu akan janji 

Allah daripada iman dengan Nabi Muhammad daripada 

kemudian kukuhnya janji dan memutus mereka itu akan 

barang yang disuruh Allah bahawa menghubungkan ia 

dengannya daripada beriman dengan Nabi Muhammad 

dan hubung rahim (silaturahim)dan berbuat fasid 

(kerosakan) mereka itu pada dalam bumi dengan 

mengerja maksiat dan menegah daripada beriman dan 

membinasa harta-harta orang. Bermula sekalian mereka 

itulah yang dapat kerugian sekalian kerana kembali 

(akan dimasukkan) mereka itu kepada (ke dalam) 

neraka yang muabbad selama-lama. 

 

TAKJUB (RASA ANEH) DARIPADA KUFUR MEREKA 

ITU SERTA BERDIRI BURHĀN DAN DALIL ATAS 

BANGKIT KUBUR 

َٰت   َو مح
َ
ح َوُكنُتمح أ حٱَّلله ُفُروَن ب ا َكيحَف تَكح

ۖۡ ُثمه يُمحيُتُكمح ُثمه ُُيحيحيُكمح ُثمه إحََلحهح  َيَُٰكمح حح
َ
فَأ
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ا ِفح  ٢٨تُرحَجُعوَن  حي َخلََق لَُكم مه ُهَو ٱَّله
ۡرضح ََجحيع  

َ َتَوىَٰٓ ٱۡلح َُٰهنه ا ُثمه ٱسح ى َمآءح فََسوه إحََل ٱلسه
 ِۚ ٍء َعلحيم  َسبحَع َسَمََٰوَٰت  ح ََشح

 ٢٩  َوُهَو بحُكل 

Maksudnya: Bagaimana kamu tergamak kufur 

(mengingkari) Allah padahal kamu dahulunya mati 

(belum lahir), kemudian Dia menghidupkan kamu; 

setelah itu Dia mematikan kamu, kemudian Dia 

menghidupkan kamu pula (pada hari akhirat kelak); 

akhirnya kamu dikembalikan kepadaNya (untuk diberi 

balasan bagi segala yang kamu kerjakan). Dia lah (Allah) 

Yang Menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, 

kemudian Dia menuju dengan kehendakNya ke arah 

(bahan-bahan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit 

dengan sempurna; dan DiaAmat Mengetahui akan tiap-

tiap sesuatu. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

َٰت   َو مح
َ
ح َوُكنُتمح أ حٱَّلله ُفُروَن ب ا َكيحَف تَكح

ۖۡ ُثمه يُمحيُتُكمح ُثمه ُُيحيحيُكمح ُثمه إحََلحهح  َيَُٰكمح حح
َ
فَأ

 ٢٨تُرحَجُعوَن 

Betapa kufur kamu dengan Allah ya Ahla Makkah dan 

adalah kamu itu mati (dahulu kamu) nutfah (air mani) 

pada sulbi bapa kamu, maka Dia menghidup akan kamu 

dalam rahim ibu kamu dan dalam dunia kemudian Dia 

memati akan kamu dalam dunia kemudian Dia 

menghidup akan kamu dengan bangkit kubur. Kemudian 

kepadaNya dikembali sekalian kamu pada akhirat, maka 

Dia membalas akan amalan kamu baik dan jahat. 

ۡرضح ََجحيع  
َ ا ِفح ٱۡلح حي َخلََق َلُكم مه ا ُثمه ُهَو ٱَّله

 ِۚ َُٰهنه َسبحَع َسَمََٰوَٰت  ى َمآءح فََسوه َتَوىَٰٓ إحََل ٱلسه  َوُهَو ٱسح
ٍء َعلحيم   ح ََشح

 ٢٩ بحُكل 

Dialah Allah Ta'ala itu Tuhan yang menjadi bagi kamu 

barang yang dalam bumi dan dengan bumi sekalian 

HURAIAN 
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kamu guna dan ambil faedah sampai kamu boleh ambil 

manfaat dengannya. Kemudian qasad (berhasrat) Dia 

kepada langit maka menjadi Dia akan langit tujuh lapis 

dan Dialah dengan tiap-tiap satu Amat Ketahui tafsīl dan 

ijmāl (secara terperinci dan umum), maka fikir oleh 

kamu bahawa Tuhan Yang Kuasa menjadikan bumi dan 

langit yang terlebih besar daripada kamu itu Dia 

berkuasa atas menghidup kamu kemudian daripada 

mati. 

 

KISAH KEJADIAN ADAM 

َمَلَٰٓئحَكةح إحّن ح َجاعحل  
حلح ۡرضح  ِإَوذح قَاَل َربَُّك ل

َ ِفح ٱۡلح
ۖۡ َخلحيفَ  ُد فحيَها ة  سح ََتحَعُل فحيَها َمن ُيفح

َ
ْ أ  قَالُٓوا

ُس  ح َك َوُنَقد  دح َمح حُح ِبح حَمآَء َوََنحُن نَُسب  فحُك ٱل  َويَسح
لَُموَن  لَُم َما ََل َتعح عح

َ
ٓ أ وََعلهَم  ٣٠لََكۖۡ قَاَل إحّن ح

َمَلَٰٓئحَكةح 
ح َمآَء ُُكهَها ُثمه َعَرَضُهمح لََعَ ٱل سح

َ َءاَدَم ٱۡلح
ۢنبح  َفَقاَل 

َ
ُؤََلٓءح إحن ُكنُتمح   ُ أ َمآءح َهَٰٓ سح

َ
حأ وِنح ب

قحنَي  ٓ إحَله َما  ٣١َصَٰدح ْ ُسبحَحََٰنَك ََل عحلحَم نَلَا قَالُوا
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َكحيُم  نَت ٱلحَعلحيُم ٱۡلح
َ
ٓۖۡ إحنهَك أ َتَنا قَاَل  ٣٢َعلهمح

ۢنبح ـ َ َيَٰٓ 
َ
مَ ئح اَدُم أ سح

َ
حأ ُهمُهم ب

َ
ۢنَبأ
َ
ٓ أ ا ۖۡ فَلَمه حهحمح  آئ

حهح  َمآئ سح
َ
حأ لَُم َغيحَب ب عح

َ
ٓ أ قُل لهُكمح إحّن ح

َ
لَمح أ
َ
مح قَاَل أ

لَُم َما ُتبحُدوَن َوَما ُكنُتمح  عح
َ
ۡرضح َوأ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
ُتُموَن  ُجُدواْ  ٣٣تَكح َمَلَٰٓئحَكةح ٱسح

حلح ِإَوذح قُلحَنا ل
ََبَ َوََكَن ٓأِل َتكح ََبَٰ َوٱسح

َ
ٓ إحبحلحيَس أ ْ إحَله َدَم َفَسَجُدٓوا

 َٰ نَت ـ َ َوقُلحَنا َيَٰٓ  ٣٤فحرحيَن محَن ٱلحَك
َ
ُكنح أ اَدُم ٱسح

ئحُتَما  َنهَة َولُُكَ محنحَها رََغًدا َحيحُث شح َوَزوحُجَك ٱۡلح
َٰلحمحنَي  َجَرَة َفَتُكونَا محَن ٱلظه هح ٱلشه َرَبا َهَٰذح َوََل َتقح

ا  ٣٥ رََجُهَما محمه خح
َ
يحَطَُٰن َعنحَها فَأ هُهَما ٱلشه َزل

َ
فَأ

ۖۡ ََكنَا فحيهحِۖ وَ  ٍض َعُدو   َعح ُضُكمح بلح ْ َبعح بحُطوا  قُلحَنا ٱهح
َتَقر    ۡرضح ُمسح

َ  ٣٦ َوَمَتٌَٰع إحََلَٰ ححني   َولَُكمح ِفح ٱۡلح
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حهۦح َُكحَمَٰت   ب  َٰٓ َءاَدُم محن ره َّقه
َفَتاَب َعلَيحهحِۚ إحنهُهۥ  َفَتلَ

يُم  اُب ٱلرهحح بحُطواْ محنحَها ََجحيع   ٣٧ُهَو ٱتلهوه ۖۡ قُلحَنا ٱهح ا
حّن ح ُهد  فَإحمه  حَينهُكم م  ت

ح
ُهَداَي َفََل  َفَمن تَبحعَ ى ا يَأ

حيَن  ٣٨َخوحٌف َعلَيحهحمح َوََل ُهمح َُيحَزنُوَن  َوٱَّله
بُواْ أَِب َحَُٰب ٱنلهارحِۖ َكَفُرواْ َوَكذه صح

َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
َٰتحَنآ أ َي

وَن  ُ  ٣٩ُهمح فحيَها َخَِٰلح

Maksudnya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman 

kepada malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di bumi". mereka bertanya 

(tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): 

"Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di 

bumi itu orang yang akan membuat bencana dan 

menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal 

kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan 

mensucikanMu?". Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku 

mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya". 

Dan Dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama 

benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya 

kepada malaikat lalu Dia berfirman: "Terangkanlah 

kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu 
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golongan yang benar". Malaikat itu menjawab: "Maha 

suci Engkau (Ya Allah)! Kami tidak mempunyai 

pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan 

kepada kami; Sesungguhnya Engkau jualah Yang Maha 

Mengetahui, lagi Maha Bijaksana". Allah berfirman: 

"Wahai Adam! Terangkanlah nama benda-benda ini 

semua kepada mereka". Maka setelah Nabi Adam 

menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, 

Allah berfirman: "Bukankah Aku telah katakan kepada 

kamu, bahawasanya Aku mengetahui segala rahsia langit 

dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan 

dan apa yang kamu sembunyikan?". Dan (ingatlah) 

ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Tunduklah 

(beri hormat) kepada Nabi Adam". Lalu mereka 

sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis; 

dia enggan dan takbur, dan menjadilah dia dari golongan 

yang kafir. Dan Kami berfirman: "Wahai Adam! 

Tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga, dan 

makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja 

kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok 

ini; (jika kamu menghampirinya) maka akan menjadilah 

kamu dari golongan orang yang zalim". Setelah itu, maka 

Syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu 

dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang 

mereka telah berada di dalamnya dan Kami berfirman: 

"Turunlah kamu! sebahagian dari kamu menjadi musuh 

kepada sebahagian yang lain dan bagi kamu semua 

disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat 

kesenangan hingga ke suatu masa (mati)". Kemudian 
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Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah 

(kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya), lalu 

Allah menerima taubatnya; Sesungguhnya Allah, Dia lah 

Yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha 

Mengasihani. Kami berfirman lagi: "Turunlah kamu 

semuanya dari syurga itu! kemudian jika datang kepada 

kamu petunjuk dariKu (melalui rasul-rasul dan kitab-

kitab yang diturunkan kepada mereka), maka sesiapa 

yang mengikuti petunjukKu itu nescaya tidak ada 

kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap 

mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita". Dan 

orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan 

Kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di 

dalamnya. 

 

 

َمَلَٰٓئح 
حلح ۡرضح  َكةح إحّن ح َجاعحل  ِإَوذح قَاَل َربَُّك ل

َ ِفح ٱۡلح
 ۡۖ ُد فحيَها   َخلحيَفة  سح ََتحَعُل فحيَها َمن ُيفح

َ
قَالُٓواْ أ

حُح  حَمآَء َوََنحُن نَُسب  فحُك ٱل   َويَسح

HURAIAN 
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ُس لََكۖۡ  ح َك َوُنَقد  دح َمح لَُم َما ََل  ِبح عح
َ
ٓ أ قَاَل إحّن ح

لَُموَن   ٣٠َتعح

Dan ketika dulu telah berkata oleh Tuhan engkau ya 

Muhammad bagi segala malaikat bahawa Aku hendak 

jadi (mencipta) pada dalam bumi ini gantian Aku (pada 

melulus segala hukum Aku iaitu Adam). Kata mereka itu: 

"Adakah Tuhan ku hendak jadi padanya mereka yang 

berbuat fasid (kerosakan) pada dalamnya (bumi) dan 

menumpah akan darah dengan berbunuh-bunuh seperti 

yang diperbuat banu al-Jānn (anak cucu jin) dalamnya 

pada masa dahulu daripada Adam"? Maka menyuruh 

Allah akan malaikat menghalau akan mereka itu (anak 

cucu jin) pergi ke pulau-pulau dan bukit-bukit, dan kami 

(para malaikat) mengucap tasbih dengan memuji 

Engkau dan kami mengucap taqdīs bagi Engkau, maka 

kamilah mustahak jadi khalifah, tiada (bukan) Adam. 

Firman Allah Ta'ala bahawa aku ini mengetahui barang 

yang tiada kamu ketahui daripada maslahat Adam dan 

zuriatnya, ada yang taat dan yang pelaku maksiat, baik 

dan jahat, maka ketika itu zahir keadilanKu pada mereka 

itu. Maka menjadi Allah Ta'ala akan Adam daripada adīm 

al-ardh (muka bumi) segala pihak bumi dengan genggam 

Dia daripada segenggam daripada segala warna bumi 

dan dibancuh dengan segala air yang bersalah-salahan 

(berbagai-bagai) warna dan bau dan diperbuat lembaga 

Adam dan digulingkan di hadapan syurga selama empat 
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puluh tahun, takjub (rasa ajaib) sekalian malaikat 

daripada kejadian itu dan ditiup padanya ruh maka jadi 

dia seperti binatang yang bergerak-gerak kemudian 

daripada jamad yakni dalam bentuk ketul17. 

َمآَء ُُكهَها سح
َ ُهمح لََعَ َعَرضَ  مه ثُ  وََعلهَم َءاَدَم ٱۡلح

ۢنبح 
َ
َمَلَٰٓئحَكةح َفَقاَل أ

ح سح   ُ ٱل
َ
حأ ٓ وِنح ب ن ُؤََلٓءح إح ءح َهَٰٓ َما
قحنَي   ٣١ُكنُتمح َصَٰدح

Dan Dia mengajar akan Adam itu segala nama sekalian 

yang mempunyai nama, sehingga nama periuk besar dan 

kecil, pisau besar dan kecil dan cebuk air (gayung) 

dengan bahawa ditaruh segala nama-nama itu pada 

hatinya Adam kemudian ditunjukkan sekalian nama-

nama itu atas segala malaikat kerana mengkejikan 

(merendahkan) mereka itu sebab mereka menghalang 

kehendak Allah, maka firmanNya: "Khabar oleh kamu itu 

(wahai malaikat) akan Daku dengan sekalian nama-

nama benda itu yang mempunyai nama, jika ada kamu 

itu benar sekalian pada kata kamu tiada makhluk Allah 

terlebih tahu daripada kamu dan kamulah mustahak 

(patut) jadi khalifah dalam bumi. 

                                                           
17 al-Mahalli & al-Suyuti, Tafsir al-Jalalyn, halaman 8 
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ٓۖۡ إحنهَك  َتَنا قَالُواْ ُسبحَحََٰنَك ََل عحلحَم نَلَآ إحَله َما َعلهمح
َكحيُم  نَت ٱلحَعلحيُم ٱۡلح

َ
 ٣٢أ

Kata mereka itu malaikat: "Maha Suci Engkau wahai 

Tuhan kami daripada layak i’tirad (membantah) atas 

Engkau. Tiada ilmu bagi kami melainkan barang yang 

Engkau ajar akan kami bahawa Engkau itu Engkau lah 

Tuhan Yang Amat Mengetahui lagi Yang Amat Pandai 

(tiada keluar satu daripada ilmu Allah dan hikmahNya). 

ۢنبح ـ َ قَاَل َيَٰٓ 
َ
ُهم ئح اَدُم أ

َ
ۢنَبأ
َ
آ أ ۖۡ فَلَمه حهحمح َمآئ سح

َ
حأ ُهم ب

سح 
َ
حأ لَُم َغيحَب ب عح

َ
ٓ أ قُل لهُكمح إحّن ح

َ
لَمح أ
َ
حهحمح قَاَل أ َمآئ

لَُم َما ُتبحُدوَن َوَما ُكنُتمح  عح
َ
ۡرضح َوأ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
ُتُموَن   ٣٣تَكح

Firman Allah: "Wahai adam! Khabar oleh mu akan 

mereka itu (benda-benda) dengan segala nama-nama 

mereka itu, maka Adam menyempurnakan akan tiap-tiap 

satu dengan namanya dan hikmatnya dan gunanya yang 

dijadi kerananya. Maka tatkala dia mengkhabar akan 

mereka itu dengan segala nama mereka (benda-benda) 

itu, firman Allah: "Bukankah Aku kata bagi kamu 
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(malaikat) dahulu bahawa Aku ini terlebih ketahui akan 

yang ghaib-ghaib dalam tujuh lapis langit dan bumi dan 

Aku terlebih ketahui barang yang kamu nyata dan 

barang yang kamu sembunyi daripada kamu kata 

terlebih mulia dan terlebih mustahak (patut) jadi 

khalifah daripada Adam?". 

ُجُدواْ ٓأِل َمَلَٰٓئحَكةح ٱسح
حلح ٓ ِإَوذح قُلحَنا ل َدَم فََسَجُدٓواْ إحَله

َٰفحرحيَن  َك
ََبَ َوََكَن محَن ٱلح َتكح ََبَٰ َوٱسح

َ
 ٣٤إحبحلحيَس أ

Dan ketika Kami kata bagi segala malaikat: "Sujud oleh 

kamu bagi Adam, tahiyyat (tanda hormat) dengan 

ditunduk kepala sahaja, tiada dengan sujud dahi ke 

lantai. Maka mereka itu sujud melainkan iblis, dia bantah 

dengan sombong dan berkata: "Aku terlebih mulia 

daripada Adam. Iblis itu bapa keturunan jin, dia tinggal 

bersama malaikat dan (namun akhirnya) jadilah dia 

daripada jumlah segala orang kafir. 

َنهَة ـ َ َوقُلحَنا َيَٰٓ  نَت َوَزوحُجَك ٱۡلح
َ
ُكنح أ اَدُم ٱسح

ح  ه َرَبا َهَٰذح ئحُتَما َوََل َتقح َولُُكَ محنحَها رََغًدا َحيحُث شح
َٰلحمحنَي  َجَرَة َفَتُكونَا محَن ٱلظه  ٣٥ٱلشه
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Dan Kami kata bagi Adam: "Wahai adam, tinggalah 

engkau dan isteri engkau dalam syurga dan makan oleh 

kedua kamu daripadanya akan makanan yang banyak 

dan berbagai di mana sahaja kehendak kedua kamu dan 

jangan kamu berdua hampiri akan pohon ini dengan 

makan daripadanya iaitu gandum atau kurma18, maka 

sebab jadi kedua kamu daripada jumlah segala orang 

zalim! 

 
َ
يحَطَُٰن َعنحَها فَأ هُهَما ٱلشه َزل

َ
ا ََكنَا مح ُهَما رَجَ خح فَأ مه

بحُطواْ َبعحُضُكمح بلحَ  ۖۡ  َعدُ عحٍض فحيهحِۖ َوقُلحَنا ٱهح  و  
َتَقر    ۡرضح ُمسح

َ  ٣٦ ني  حح ََلَٰ ٌع إح َوَمَتَٰ  َولَُكمح ِفح ٱۡلح

Maka menggelincir (menghasut sehingga terkeluar) akan 

keduanya oleh syaitan daripadanya syurga (kerana 

bersumpah Iblis bagi Adam dan Hawa dengan nama 

Allah bahawa dia daripada jumlah orang yang menasihat 

dan menyuruh akan keduanya supaya makan pohon 

khuldi itu, maka makan keduanya.  Dan Kami kata: 

"Turun kamu sekalian kebumi setengah kamu bagi 

setengah tu berseteru (bermusuh-musuhan daripada 

zalim setengah kelompok akan setengah yang lain) dan 

bagi kamu pada dalam bumi itu tempat tinggal dan 

tempat bersedap-sedap hingga sampai waktu ajal kamu! 

                                                           
18 al-Mahalli & al-Suyuti, Tafsir al-Jalalyn, halaman 9 
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حهۦح َُكحَمَٰت   ب  َٰٓ َءاَدُم محن ره َّقه
َفَتاَب َعلَيحهحِۚ إحنهُهۥ  َفَتلَ

يُم  اُب ٱلرهحح  ٣٧ُهَو ٱتلهوه

Maka bertemu Adam (Adam menyebut kalimah tertentu 

sebagai ucapan taubat kepada Allah) daripada Tuhannya 

beberapa kalimah taubat, diilham akan dia iaitu Rabbanā 

zalamnā anfusanā wa in lam taghfirlanā watarhamnā 

lanakunanna min al-khāsirīn,  maknanya: Wahai Tuhan 

kami, kami telah menzalimi diri kami dan jika tiada 

Engkau ampunkan kami dan Engkau rahmati kami 

nescaya jadilah kami daripada jumlah segala orang yang 

mendapat kerugian, maka Adam berdoa dengannya, 

maka Allah menerima taubat atasnya kerana 

bahawasanya Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang banyak 

menerima taubat hambaNya lagi Amat Kasih Sayang. 

بحُطواْ محنحَها ََجحيع   حَينهُكمقُلحَنا ٱهح ت
ح
ا يَأ ۖۡ فَإحمه ح  ا حّن  م 

يحهحمح َوََل  َفَمن تَبحعَ ى ُهد  
ُهَداَي فَََل َخوحٌف َعلَ

 ٣٨ُهمح َُيحَزنُوَن 

Kami kata: "Turun oleh kamu wahai Adam daripada 

syurga sekalian kamu ke bumi!  maka manakala datang 

akan kamu daripada Aku itu hidayah melalui kitab dan 

rasul utusan Ku maka barang siapa ikut hidayah Aku, 
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rasul Aku dan kitab Aku, maka beriman dia dengan Aku 

dan amal dia dengan taatKu, maka tiada perasaan takut 

dan bimbang atas mereka itu pada hari akhirat dan tiada 

mereka itu rasa dukacita pada hari akhirat dengan 

(disebabkan) masuk mereka itu ke dalam syurga. 

بُواْ أَِب حيَن َكَفُرواْ َوَكذه ْوَلَٰٓئحَك َوٱَّله
ُ
َٰتحَنآ أ َي

وَن  ُ َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح فحيَها َخَِٰلح صح
َ
 ٣٩أ

Dan segala mereka yang kafir dan dusta mereka itu 

dengan segala kitab Kami itu mereka itulah segala yang 

mempunyai (penghuni) neraka, mereka itu (masuk) ke 

dalamnya hal keadaan berkekalan sekalian selama tiada 

keluar dan tiada fana’ (binasa). 

 

SERUAN BANI ISRAIL 

َٰٓءحيَل  َر ٓ إحسح ُت  َيََٰبّنح نحَعمح
َ
ٓ أ ِتح

َ ٱله َمِتح  نحعح
ْ ٱذحُكُروا

ُكمح ِإَو دح حَعهح وفح ب
ُ
ٓي أ دح حَعهح  ب

ْ فُوا وح
َ
ََٰي َعلَيحُكمح َوأ يه

ق   ٤٠ونح فَٱرحَهبُ  ح نَزلحُت ُمَصد 
َ
ٓ أ حَما  ب

ْ  ا َوَءامحُنوا
حهحۖۦۡ َوََل  ِۢ ب َل ََكفحر وه

َ
ْ أ حَما َمَعُكمح َوََل تَُكونُٓوا ل 
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ْ أَِب وا ََتُ ََٰي فَٱتهُقونح ا قَلحيَل  َيَِٰتح َثَمن  تَشح  ٤١ ِإَويه
ُتُمواْ  لح َوتَكح َبَٰطح

حٱلح َقه ب ْ ٱۡلح  َوََل تَلحبحُسوا
نُتمح تَ 

َ
َقه َوأ لَُموَن ٱۡلح ةَ َوَءاتُواْ  ٤٢عح لَوَٰ قحيُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

َٰكحعحنَي  َكُعواْ َمَع ٱلره ةَ َوٱرح َكوَٰ  ٤٣ٱلزه

Maksudnya: Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu 

akan segala nikmat yang telah Aku berikan kepada 

kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) 

denganKu, supaya Aku sempurnakan perjanjianKu 

Dengan kamu; dan kepada Akulah sahaja hendaklah 

kamu merasa gerun dan takut, (bukan kepada sesuatu 

yang lain). Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku 

turunkan (al-Quran) yang mengesahkan benarnya kitab 

yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang 

yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia; dan janganlah 

pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga 

untuk) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit 

faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu 

bertaqwa. Dan janganlah kamu campur adukkan yang 

benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan 

yang benar itu pula padahal kamu semua 

mengetahuinya. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang 

dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua 

(berjemaah) bersama-sama orang yang rukuk. 
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 َٰ ُت َي َعمح نح
َ
ٓ أ ِتح

َ ٱله َمِتح حعح ُكُرواْ ن
َٰٓءحيَل ٱذح َر ٓ إحسح َبّنح

ُكمح ِإَو دح حَعهح وفح ب
ُ
ٓي أ دح حَعهح فُواْ ب وح

َ
ََٰي َعلَيحُكمح َوأ يه

 ٤٠فَٱرحَهُبونح 

Wahai Bani Isra'il! Ingat oleh kamu akan nikmatKu yang 

telah Aku beri nikmat atas kamu, yakni atas datuk nenek 

kamu daripada melepas daripada ancaman dan seksaan 

Firaun dan membuka laut dan payung awan dan turun 

mann dan salwa dan lain yang demikian itu dengan 

bahawa kamu syukurnya dengan mengerja taat Aku dan 

sempurnakan oleh kamu dengan janjiKu daripada 

beriman dengan Muhammad nescaya Aku sempurnakan 

dengan janji kamu daripada thawāb mendapat pahala 

atasnya dengan masuk syurga dan akan Daku maka 

hendaklah kamu takut pada tinggal menyempurnakan 

dengannya, jangan takut lain daripada Aku. 

HURAIAN 
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ق   ح نَزلحُت ُمَصد 
َ
حَمآ أ حَما َمَعُكمح َوََل َوَءامحُنواْ ب ا ل 

حهحۖۦۡ  ِۢ ب َل ََكفحر وه
َ
واْ أَِب تَُكونُٓواْ أ ََتُ ا َيَِٰتح َثَمن  َوََل تَشح

ََٰي فَٱتهُقونح قَلحيَل    ٤١ ِإَويه

Dan beriman oleh kamu dengan barang yang telah Aku 

turunkan kepada Muhammad daripada al-Quran hal 

keadaan yang membenar ia (al-Quran) bagi barang yang 

serta kamu daripada Taurat dengan muafakat baginya 

pada tauhid (mengEsakan) Allah dan nubuwwah 

(kenabian) nabi dan jangan ada kamu itu awal orang 

yang kafir dengannya kerana orang yang kemudian 

daripada kamu mengikut bagi kamu, maka dosa mereka 

itu atas kamu. Dan jangan kamu beli (menjual) dengan 

ayatKu itu akan harga yang sedikit, iaitu sembunyi sifat 

Muhammad dan ayat rejam dalam Taurat dan Injil 

kerana takut luput barang yang mereka itu dapat 

daripada orang yang jahil-jahil mereka itu, dan akan 

Daku maka takut oleh kamu pada yang demikian itu, 

jangan takut kepada yang lain daripada Aku. 

َقه  ُتُمواْ ٱۡلح لح َوتَكح َبَٰطح
حٱلح َقه ب

َوََل تَلحبحُسواْ ٱۡلح
لَُموَن  نُتمح َتعح

َ
 ٤٢َوأ
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Dan jangan kamu campurkan yang benar iaitu yang Aku 

turunkan atas kamu melalui Nabi Muhammad itu dengan 

yang batil iaitu yang kamu perbuat (mereka-reka) akan 

dia. Dan jangan kamu sembunyikan perkara yang benar 

seperti sifat Muhammad yang dinyatakan dalam Taurat 

dan bermula kamu itu, ketahui kamu bahawasanya Nabi 

Muhammad itu adalah nabi sebenar. 

َلوَٰ  قحيُمواْ ٱلصه
َ
َكُعواْ َمَع َوأ َكوَٰةَ َوٱرح ةَ َوَءاتُواْ ٱلزه

َٰكحعحنَي   ٤٣ٱلره

Dan diri oleh kamu akan sembahyang lima waktu dan 

beri oleh kamu akan zakat harta dan sembahyang oleh 

kamu seperti segala orang yang sembahyang iaitu Nabi 

Muhammad dan segala sahabatnya!. 

 
ح
تَأ
َ
نُفَسُكمح ۞أ

َ
َن أ ح َوتَنَسوح َبح 

حٱلح ُمُروَن ٱنلهاَس ب
قحلُوَن  فَََل َتعح

َ
نُتمح َتتحلُوَن ٱلحكحَتََٰبْۚ أ

َ
 ٤٤َوأ

َها لََكبحَۡيةٌ إحَله  حِۚ ِإَونه ة لَوَٰ ح َوٱلصه َبح حٱلصه  ب
ْ َتعحيُنوا َوٱسح

عحنيَ  َلَُٰقواْ  ٤٥لََعَ ٱلحَخَٰشح نهُهم مُّ
َ
حيَن َيُظنُّوَن أ ٱَّله

حهحمح وَ  ُعوَن َرب  ُهمح إحََلحهح َرَٰجح نه
َ
َٰٓءحيَل  ٤٦أ َر ٓ إحسح َيََٰبّنح
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ّن ح 
َ
ُت َعلَيحُكمح َوأ نحَعمح

َ
ٓ أ ِتح

َ ٱله َمِتح حعح  ن
ْ ٱذحُكُروا

لحُتُكمح لََعَ ٱلحَعَٰلَمحنَي  ْ يَوحم   ٤٧فَضه ا َله َوٱتهُقوا
س   ٌس َعن نهفح َبُل محنحَها  ا    َشيح  ََتحزحي َنفح َوََل ُيقح

ل  َوََل  َشَفََٰعة   وَن  يُؤحَخُذ محنحَها َعدح َوََل ُهمح يُنَصُ
٤٨ 

Maksudnya: Patutkah kamu menyuruh manusia supaya 

berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu 

sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah, 

tidakkah kamu berakal? Dan mintalah pertolongan 

(kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan 

sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu 

amatlah berat kecuali kepada orang yang khusyuk; 

(Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa 

mereka akan menemui Tuhan mereka, dan bahawa 

mereka akan kembali kepadaNya. Wahai Bani Isra'il! 

Kenangkanlah nikmat-nikmatKu yang Aku telah 

kurniakan kepada kamu, dan (ingatlah) bahawasanya 

Aku telah melebihkan (nenek-moyang) kamu (yang taat 

dahulu) atas orang (yang ada pada zamannya). Dan 

peliharalah diri kamu dari (azab sengsara) hari 

(akhirat), yang padanya seseorang tidak dapat 

melepaskan orang lain (yang berdosa) sedikitpun (dari 
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balasan azab), dan tidak diterima syafaat daripadanya, 

dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan; 

dan mereka (yang bersalah itu) tidak akan diberi 

sebarang pertolongan. 

 

 

Ayat ini diturunkan bagi memerihalkan cerdik pandai 

Yahudi ketika mereka itu (Yahudi) berkata kepada 

segala kerabat mereka itu yang telah memeluk agama 

Islam: "Tetaplah oleh kamu atas agama Muhammad 

kerana sesungguhnya agama Islam itu adalah agama 

yang benar19. 

ح َوتَن َبح 
حٱلح ُمُروَن ٱنلهاَس ب

ح
تَأ
َ
نَ سَ ۞أ نفُ  وح

َ
َسُكمح أ

َفََل 
َ
َتََٰبْۚ أ نُتمح َتتحلُوَن ٱلحكح

َ
 ٤٤وَن قحلُ عح تَ َوأ

Adakah kamu menyuruh manusia dengan kebajikan iaitu 

beriman dengan Muhammad dan kamu lupa akan diri 

kamu? Maka sebenarnya tiada kamu suruh beriman 

dengan Muhammad dan kamu itu baca kitab Taurat dan 

padanya ada janji-janji seksaan atas berlainan perkataan 

bagi perbuatan (bercakap lain, buatnya pula lain). Maka 

tiadakah kamu berakal (berfikir) akan kejahatan perbuat 

kamu itu? 

                                                           
19 al-Tabari, Tafsir al-Tabari, jilid 1, no. hadis 840, halaman 7 

HURAIAN 



60 
 

حِۚ  ة لَوَٰ ح َوٱلصه َبح حٱلصه َتعحيُنواْ ب إحَله  ا َلَكبحَۡيةٌ نههَ ِإَو َوٱسح
عحنيَ   ٤٥لََعَ ٱلحَخَٰشح

Dan minta tolong oleh kamu akan segala pekerjaan 

agama kamu itu dengan banyak sabar dan sembahyang! 

Terdapat sebuah hadis yang menyatakan: “adalah Nabi 

s.a.w apabila berasa susah akan dia oleh sesuatu 

perkara, Baginda s.a.w akan segera mengerjakan 

sembahyang20”, dan bahawasanya sembahyang itu 

sangat berat atas seseorang melainkan atas segala orang 

yang khusyuk iaitu yang soleh-soleh, yang cenderung 

kepada taat. 

حيَن يَ  ْ ٱَّله َُٰقوا َل نهُهم مُّ
َ
ح رَ  ُظنُّوَن أ ُهمح إح هحمح وَ ب  نه

َ
ََلحهح أ

ُعوَن   ٤٦َرَٰجح

Iaitu segala mereka yang yakin bahawasanya mereka itu 

akan bertemu Tuhan mereka itu pada hari akhirat 

setelah bangkit dari kubur dan bahawasanya mereka itu 

kepadanya akan kembali sekalian kepada hari akhirat 

(maka Allah akan membalas atas amalan masing-masing 

sama ada baik atau jahat).  

                                                           
20 Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab al-Salāh, bab Waqt Qiyām 
al-Nabi s.a.w min al-Layl, no. Hadis: 1319. Hadis ini berstatus hasan. 
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ُت  َعمح نح
َ
ٓ أ ِتح

َ ٱله َمِتح حعح ُكُرواْ ن
َٰٓءحيَل ٱذح َر ٓ إحسح َيََٰبّنح

لحُتُكمح لََعَ ٱلحَعَٰلَمحنَي  ّن ح فَضه
َ
 ٤٧َعلَيحُكمح َوأ

Telah dahulu maknanya dan tafsirnya, dan bahawasanya 

Aku telah perlebihkan kamu atas segala alam, zaman 

manusi itu. 

س  َوٱتهُقواْ يَوحم   ٌس َعن نهفح  ََتحزحي َنفح
 ا    َشيح  ا َله

َبُل محنحَها َشَفََٰعة   ل   َوََل ُيقح  َوََل يُؤحَخُذ محنحَها َعدح
وَن   ٤٨َوََل ُهمح يُنَصُ

Dan takut oleh kamu akan hari kiamat yang tiada boleh 

menolong seorang daripada kamu akan suatu dan tiada 

diterima daripadanya syafaat dan tiada diambil 

daripadanya tebusan dan tiada mereka itu ditolong oleh 

yang boleh menolong mereka melepas diri daripada 

azab Allah kerana mereka itu tidak mengikut hukum 

Allah.  

 

 

 



62 
 

HURAIAN NIKMAT ALLAH ATAS YAHUDI SEPULUH 

PERKARA 

َن يَُسوُمونَُكمح  حنح َءالح فحرحَعوح ِإَوذح ََنهيحَنَُٰكم م 
ُيوَن  َتحح َنآَءُكمح َويَسح بح

َ
ُوَن أ َعَذابح يَُذِب ح

ُسوَٓء ٱلح
َٰلحُكم بَََلٓء   ْۚ َوِفح َذ حَسآَءُكمح يم   ن حُكمح َعظح ب  حن ره  م 

َنَيحَنَُٰكمح  ٤٩
َ
َر فَأ َحح حُكُم ٱبلح َنا ب ِإَوذح فََرقح

ٓ َءاَل  َنا َرقح غح
َ
نُتمح تَنُظُروَن َوأ

َ
َن َوأ ِإَوذح  ٥٠ فحرحَعوح

َبعحنَي ََلحلَة   رح
َ
نَا ُموََسَٰٓ أ َل  َوََٰعدح ُتُم ٱلحعحجح َذح ُثمه ٱَّته

نُتمح َظَٰلحُمونَ 
َ
ۦح َوأ ه دح نَا َعنُكم  ٥١محنُۢ َبعح ُثمه َعَفوح

ُكُروَن  حَك َلَعلهُكمح تَشح َٰل دح َذ حنُۢ َبعح ِإَوذح  ٥٢م 
قَاَن لََعلهُكمح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحكحَتَٰ  َب َوٱلحُفرح

َتُدوَن  ََٰقوحمح  ٥٣َتهح ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح َي
َل  َاذحُكُم ٱلحعحجح حٱَّت ح نُفَسُكم ب

َ
ُتمح أ إحنهُكمح َظلَمح
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َٰلحُكمح  نُفَسُكمح َذ
َ
ُتلُٓواْ أ حُكمح فَٱقح َفُتوُبٓواْ إحََلَٰ بَارحئ

حُكمح َفَتاَب عَ  َخۡيح   ُكمح عحنَد بَارحئ
ْۚ له لَيحُكمح

يُم  اُب ٱلرهحح ِإَوذح قُلحُتمح َيَُٰموََسَٰ  ٥٤إحنهُهۥ ُهَو ٱتلهوه
َرة   َ َجهح َٰ نََرى ٱَّلله محَن لََك َحِته  لَن نُّؤح

نُتمح تَنُظُروَن 
َ
َٰعحَقُة َوأ َخَذتحُكُم ٱلصه

َ
ُثمه  ٥٥فَأ

تحُكمح لََعلهُكمح  دح َموح حنُۢ َبعح َبَعثحَنَُٰكم م 
ُكُروَن   ٥٦تَشح

Maksudnya: Dan (kenangkanlah) ketika Kami 

selamatkan kamu dari Firaun dan orangnya, yang 

sentiasa menyeksa kamu dengan seksaan yang seburuk-

buruknya; mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu 

dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu; 

sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala 

bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Dan 

(kenangkanlah) ketika Kami membelah laut (Merah) 

untuk kamu lalui (kerana melarikan diri dari angkara 

Firaun), maka Kami selamatkan kamu dan Kami 

tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya, sedang 

kamu semua menyaksikannya. Dan (kenangkanlah) 
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ketika Kami berjanji kepada Nabi Musa (untuk memberi 

Taurat kepadanya sesudah dia bersiap selama) 40 

malam. Kemudian, setelah dia pergi, kamu menyembah 

(patung) anak lembu, dan kamu sebenarnya orang yang 

zalim (terhadap diri sendiri). Kemudian sesudah itu, 

Kami maafkan kesalahan kamu, supaya kamu bersyukur. 

Dan (kenangkanlah) ketika Kami turunkan kepada Nabi 

Musa Kitab (Taurat) dan keterangan-keterangan (yang 

terkandung di dalamnya, yang membezakan antara yang 

benar dengan yang salah), supaya kamu mendapat 

petunjuk. Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata 

kepada kaumnya: " Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu 

telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu 

menyembah patung anak lembu itu, maka bertaubatlah 

kamu kepada Allah Yang Menjadikan kamu; Iaitu 

bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi 

kamu di sisi Allah Yang Menjadikan kamu, supaya Allah 

menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya, Dia lah Yang 

Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha 

Mengasihani". Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: 

"Wahai Musa! Kami tidak akan beriman kepadamu 

sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang 

(dengan mata kepala kami)". Maka kerana itu kamu 

disambar petir, sedang kamu semua melihatnya. 

Kemudian Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati 

(atau pengsan dari sambaran petir itu), supaya kamu 

bersyukur. 
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حنح َءالح فحرحَعوح  َ نَ ِإَوذح ََنهيحَنَُٰكم م  نَُكمح ُسوُمو ي
َنآءَ  بح

َ
ُوَن أ َعَذابح يَُذِب ح

تَ وَ مح كُ ُسوَٓء ٱلح ُيوَن يَسح حح
َٰلحُكم بَََلٓء   ْۚ َوِفح َذ حَسآَءُكمح ح  ن ح ره ن م  يم  عَ ُكمح ب   ظح
٤٩ 

Dan ketika kami lepas akan kamu, iaitu datuk nenek 

kamu daripada raja Firaun yang memerintah Mesir, 

wahai Bani Israil! Merasai (menyeksa) mereka itu akan 

kamu akan sejahat-jahat (seberat-berat) azab, mereka 

menyembelih akan segala anak-anak lelaki kamu dan 

mereka menghidup (tidak mengapa-apakan) akan segala 

anak perempuan kamu, kerana menurut pandangan 

setengah ahli nujum Mesir bahawa terdapat seorang 

kanak-kanak lelaki akan dilahirkan dalam kalangan Bani 

Israil, yang akan menyebabkan Firaun kehilangan kuasa 

pemerintahannya, maka Firaun menyuruh supaya 

membunuh kanak-kanak lelaki yang dilahirkan dalam 

golongan Bani Israil sehingga dibunuh seramai dua belas 

ribu (12,000) kanak-kanak, ada yang mengatakan tujuh 

HURAIAN 
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puluh ribu (70,000)21 dan pada yang demikian itu bala 

bencana daripada Tuhan kamu yang besar.  

حُكُم ٱ َنا ب َنَ ِإَوذح فََرقح
َ
َر فَأ َحح ٓ ُكمح وَ َنَٰ يح بلح َنا َرقح غح

َ
 أ
نُتمح تَنُظُروَن 

َ
َن َوأ  ٥٠َءاَل فحرحَعوح

Dan ketika Kami membuka (memisahkan laut sehingga 

menjadi lorong) dengan sebab kamu itu akan laut hingga 

masuk kamu akannya (melaluinya) kerana lari daripada 

Firaun dan Kami karamkan (tenggelamkan) kaum Firaun 

yang bersama-sama dengannya (Firaun) dan bermula 

kamu itu memandang sekalian kepada laut yang 

terkatup (bercamtum semula) atas mereka itu. 

َبعحنَي ََلح  رح
َ
نَا ُموََسَٰٓ أ ُتمُ ُثمه  لَة  ِإَوذح َوََٰعدح َذح   ٱَّته
َل محنُۢ بَ  نُتمح َظَٰلح ٱلحعحجح

َ
ۦح َوأ ه دح  ٥١ونَ مُ عح

Dan ketika Kami janji akan Nabi Musa empat puluh (40) 

malam, Kami hendak berikan Taurat (kepada Nabi 

Musa). Ketika cukupnya sampai amal kamu dengannya, 

kemudian kamu ambil akan 'ajal, bentuk anak lembu 

yang ditempa oleh Sāmiri daripada emas dan perak, 

kamu sembah ia sebagai tuhan setelah Musa pergi ke 

tempat yang Kami janji, dan bermula kamu itu menjadi 

                                                           
21 al-Khazin, Tafsir al-Khazin, jilid 1, halaman 43 
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zalim sekalian kerana kamu beribadah kepada yang lain 

dari Allah. 

حَك لََعلهُكمح  َٰل دح َذ حنُۢ َبعح نَا َعنُكم م  ُثمه َعَفوح
 ٥٢ُكُروَن تَشح 

Kemudian Kami maafkan dosa dan kesalahan kamu 

kemudian daripada yang demikian itu, mudah-mudahan 

kamu bersyukur akan nikmat Kami yang mana Kami 

telah ampunkan kesalahan kamu itu. 

قَاَن لََعلهُكمح  ِإَوذح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحكحَتََٰب َوٱلحُفرح
َتُدوَن تَ   ٥٣هح

Dan ketika kami datang (turunkan) akan Musa itu akan 

kitab Taurat dan Furqan, iaitu hukum yang membezakan 

antara yang benar dan yang salah, dan juga yang halal 

dan yang haram, mudah-mudahan kamu dapat hidayah 

dengannya daripada kesesatan. 

ُتمح ِإَوذح  ََٰقوحمح إحنهُكمح َظلَمح  قَاَل ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح َي
َل َفُتوُبٓواْ إحََلَٰ  َاذحُكُم ٱلحعحجح حٱَّت ح نُفَسُكم ب

َ
أ
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َٰلحُكمح َخۡيح   نُفَسُكمح َذ
َ
ُتلُٓواْ أ حُكمح فَٱقح  بَارحئ

ْۚ إحنهُهۥ ُهَو  حُكمح َفَتاَب َعلَيحُكمح ُكمح عحنَد بَارحئ
له

يُم  اُب ٱلرهحح  ٥٤ٱتلهوه

Dan ketika berkata Nabi Musa kepada kaumnya yang 

menyembah 'ajal (patung anak lembu): Wahai kaum aku, 

sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu dengan 

sebab kamu mengambil patung anak lembu itu sebagai 

sembahan dengan perbuat tuhan, maka hendaklah kamu 

bertaubat kepada Tuhan yang sebenar yang telah 

menjadikan kamu, maka bunuh oleh kamu akan diri 

kamu, erti hendaklah bunuh orang yang baik yang tidak 

menyembah 'ajal itu akan orang yang berdosa yang 

menyembah 'ajal22. Bermula yang demikian itu, taubat 

dengan membunuh diri itu, terlebih baik bagi kamu 

kepada Tuhan yang menjadi akan kamu, maka Dia 

memberi taufik akan kamu bagi perbuatan yang 

demikian itu, dan Allah SWT memerintahkan awan 

hitam menyelubungi atas kamu supaya tiada kelihatan 

setengah kamu akan setengah yang menjadi sebab bagi 

rasa kasihan sehingga terbunuh daripada kamu 

sejumlah tujuh puluh ribu (70,000) orang23. Maka Allah 

SWT menerima taubat kamu itu, bahawasanya Allah 

                                                           
22 al-Mahalli & al-Suyuti, Tafsir al-Jalalyn, halaman 12 
23 Rujukan seperti di atas 
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Ta'ala ialah Tuhan Yang Menerima taubat lagi Maha 

Kasih Sayang kepada hambaNya. 

َ ِإَو َٰ نََرى ٱَّلله محَن لََك َحِته ذح قُلحُتمح َيَُٰموََسَٰ َلن نُّؤح
َرة   نُتمح تَنُظُروَن  َجهح

َ
َٰعحَقُة َوأ َخَذتحُكُم ٱلصه

َ
 ٥٥فَأ

Dan ketika kamu kata: Wahai Musa, (iaitu ketika kamu 

keluar bersama Musa supaya kamu boleh minta uzur 

daripada Allah bagi kaum penyembah 'ajal dan kamu 

dengar kalamNya) kami tiada beriman bagi engkau 

dengan bahawa yang kami dengar itu Kalam Allah 

sehingga kami dapat melihat akan Allah secara terang-

terangan. Maka mengambil (menyambar) akan kamu 

oleh halilintar maka kamu mati, dan bermula kamu itu 

memandang setengah yang lain daripada kamu yang 

telah mati (kerana disambar kilat). 

تحُكمح َلَعلهُكمح  دح َموح حنُۢ َبعح ُثمه َبَعثحَنَُٰكم م 
ُكُروَن   ٥٦تَشح

Kemudian Kami hidupkan kamu kemudian daripada 

mati kamu selepas sehari semalam. Mudah-mudahan 

kamu bersyukur akan nikmat kami dengan yang 

demikian itu.  
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KISAH DI PADANG PASIR 

َا َعلَيحُكُم  نَزنلح
َ
َوَظلهلحَنا َعلَيحُكُم ٱلحَغَماَم َوأ

 ْۚ حَبَٰتح َما َرزَقحَنَُٰكمح ۖۡ ُُكُواْ محن َطي  َوىَٰ
لح حَمنه َوٱلسه ٱل

نُفسَ 
َ
ْ أ ن ََكنُٓوا لحُموَن َوَما َظلَُمونَا َوَلَٰكح ُهمح َيظح

ْ محنحَها  ٥٧ َيَة َفُُكُوا هح ٱلحَقرح ْ َهَٰذح ُخلُوا ِإَوذح قُلحَنا ٱدح
ئحُتمح  د  رََغد   َحيحُث شح َاَب ُسجه ْ ٱبلح ُخلُوا ا ا َوٱدح
ة   طه ْ حح ْۚ وََسََنحيُد  َوقُولُوا فحرح لَُكمح َخَطََٰيَُٰكمح نهغح
نحنَي  سح حُمحح ًَل  ٥٨ٱل ْ قَوح حيَن َظلَُموا َل ٱَّله َ َفَبده َغۡيح

ز   حيَن َظَلُمواْ رحجح
َا لََعَ ٱَّله نَزنلح

َ
حي قحيَل لَُهمح فَأ ا ٱَّله

ُسُقوَن  حَما ََكنُواْ َيفح َمآءح ب حَن ٱلسه  ٥٩م 

Maksudnya: Dan Kami telah menaungi kamu dengan 

awan (dari panas matahari di padang pasir) dan Kami 

turunkan kepada kamu "Mann" dan "Salwa", (serta Kami 

berfirman): "Makanlah dari makanan-makanan yang 

baik yang Kami telah kurniakan kepada kamu". dan 

tidaklah mereka menganiaya Kami (sebab mereka 



71 
 

kufurkan nikmat itu), tetapi sebenarnya mereka adalah 

menganiaya diri sendiri. Dan (kenangkanlah) ketika 

Kami berfirman: "Masuklah kamu ke bandar ini, 

kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di 

dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang 

kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya 

dengan tunduk (merendah diri); dan (mintalah ampun 

dengan) berkata: Ya Allah, ampunilah dosa kami; supaya 

Kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan Kami 

akan tambah pula pahala orang yang berbuat baik. 

Kemudian orang yang zalim (penderhaka) itu mengubah 

perkataan (perintah Kami) yang dikatakan kepada 

mereka dengan melakukan sebaliknya; maka Kami 

turunkan ke atas orang yang zalim itu bala bencana dari 

langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasiq 

(menderhaka). 

 

 

َا َعلَيحُكُم  نَزنلح
َ
َوَظلهلحَنا َعلَيحُكُم ٱلحَغَماَم َوأ
ۖۡ ُُكُواْ محن طَ  لحَوىَٰ حَمنه َوٱلسه ْۚ ٱل حَبَٰتح َما َرَزقحَنَُٰكمح ي 

لحُموَن  نُفَسُهمح َيظح
َ
ن ََكنُٓواْ أ َوَما َظلَُمونَا َوَلَٰكح
٥٧ 

HURAIAN 
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Dan telah Kami payung atas kamu akan awan yang nipis 

daripada panas matahari pada Padang Teh (satu 

kawasan di padang pasir) iaitu antara negeri Syam dan 

Mesir, ukuran lebarnya tiga puluh farsakh (360,000 

hasta), ukuran memanjang pula sembilan farsakh 

(108,000 hasta), satu farsakh bersamaan dengan tiga mil 

(1 mil berukuran 4000 hasta), empat puluh tahun Bani 

Isra'il sesat di dalamnya, tiada boleh keluar daripadanya 

sehingga seramai enam ratus ribu orang (600,000) telah 

mati melainkan yang belum sampai umur dua puluh 

tahun. Nabi Harun turut wafat di sana dan Nabi Musa 

pula wafat setelah setahun kewafatan Nabi Harun24. Hal 

ini disebabkan umur Nabi Harun melebihi Nabi Musa 

setahun. Dan telah Kami turunkan atas kamu padanya 

akan Mann dan Salwa, maka Mann itu turun seperti 

embun (keadaan seperti madu) daripada fajar hingga 

naik matahari pada kadar seorang segantang, Salwa pula 

ialah burung sintar (puyuh putih)25. Makan oleh kamu 

daripada makanan yang lazat-lazat yang telah kami 

rezekikan kepada kamu dan jangan kamu taruh 

(simpan), maka mereka telah mengkufuri kurniaan itu 

dengan menyimpannya. Hal yang demikian itu 

menyebabkan Allah SWT menarik balik kurniaanNya itu 

daripada mereka. Dan tiada Kami zalimi akan mereka 

itu, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri 

kerana kejahatan dan kezaliman itu kembali kepada 

mereka itu pada hari akhirat. 

                                                           
24 al-Jamal, Tafsir al-Jamal, jilid 1, halaman 55 
25 Rujukan seperti di atas 
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َيَة فَُُكُواْ محنحَها َحيحُث  ح ٱلحَقرح ه ُخلُواْ َهَٰذح ِإَوذح قُلحَنا ٱدح
ئحُتمح  َاَب سُ رََغد   شح ُخُلواْ ٱبلح د  ا َوٱدح ا َوُقولُواْ جه
ة   ْۚ وََسََنحيُد  ححطه فحرح َلُكمح َخَطََٰيَُٰكمح نهغح

نحنَي  سح حُمحح  ٥٨ٱل

Dan ketika Kami kata akan mereka itu kemudian 

daripada mereka itu keluar daripada Padang Teh: Masuk 

oleh kamu akan kampung ini iaitu Baitul Maqdis, 

Palestin atau Rīhā' (nama satu tempat), maka makan 

oleh kamu daripadanya (di sana) di mana sahaja tempat 

yang kamu kehendaki akan makanan yang banyak dan 

luas yang tiada tegahan padanya, dan masuk oleh kamu 

melalui pintu Baitul Maqdis hal keadaan kamu sujud 

iaitu bongkokkan (tundukkan) kepala tubuh dan kata 

oleh kamu: Tuhan, ampunkan dosa kami, nescaya Kami 

akan mengampunkan bagi kamu akan segala dosa kamu 

dan Kami akan tambahkan segala orang yang berbuat 

kebajikan itu akan pahala di dalam syurga. 
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حيَن َظلَُمواْ قَ  َل ٱَّله َ َفَبده ًَل َغۡيح حي ٱوح  قحيَل لَُهمح  َّله
حيَن َظلَُمواْ رح 

َا لََعَ ٱَّله نَزنلح
َ
حنَ  از  جح فَأ َمآءح  م  ح ٱلسه َما ب

ُسُقوَن   ٥٩ََكنُواْ َيفح

Maka menukar oleh segala orang yang zalim itu akan 

perkataan lain daripada yang dikata bagi mereka itu; 

sebiji gandum pada gandum-gandum yang banyak (Allah 

SWT perintahkan supaya diucapkan kalimah hittah yang 

bermaksud ampunilah kami, tetapi mereka 

mengucapkan hintah iaitu gandum), meringan-

ringankan hukum Allah dan membuat olok-olok sebagai 

ganti mohon keampunan ketika memasuki Baitul Maqdis 

bahkan mereka itu masuk  ke dalam Baitul Maqdis 

dengan cara mengesot atas punggung (mengheret 

punggung). Maka Kami turunkan atas semua mereka 

yang zalim itu akan azab taun daripada langit dengan 

sebab perbuatan buruk dan fasid, mereka itu tiada 

mengerja taat, maka mati daripada mereka itu pada satu 

saat seramai tujuh puluh ribu (70,000) orang atau 

kurang26. 

 

 

                                                           
26 al-Mahalli & al-Suyuti, Tafsir al-Jalalyn, halaman 13 
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KISAH PERISTIWA PINTA HUJAN 

حب  ََّقَٰ ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح َفُقلحَنا ٱۡضح تَسح ۞ِإَوذح ٱسح
ةَ  َ ۖۡ َفٱنَفَجَرتح محنحُه ٱثحنََتا َعّشح ََجَر حَعَصاَك ٱۡلح ب 

نَاس  َعيحن  
ُ
ۖۡ قَدح َعلحَم ُكُّ أ ُبواْ  ا َ ۖۡ ُُكُواْ َوٱۡشح َبُهمح َ ّشح مه

يَن  دح سح ۡرضح ُمفح
َ ْ ِفح ٱۡلح ا َثوح ح َوََل َتعح قح ٱَّلله حزح محن ر 

َٰ َطَعام   ٦٠
َ لََعَ َبح  ِإَوذح قُلحُتمح َيَُٰموََسَٰ لَن نهصح

د   ا تُۢنبحُت  َوَٰحح ُع نَلَا َربهَك َُيحرحجح نَلَا محمه فَٱدح
 
َ َها ٱۡلح حَها َوُفومحَها وََعَدسح لحَها َوقحثهآئ ۡرُض محنُۢ َبقح

حي  حٱَّله َّنَٰ ب دح
َ
حي ُهَو أ لُوَن ٱَّله تَبحدح تَسح

َ
ۖۡ قَاَل أ َوَبَصلحَها

ْ محصح   بحُطوا ْۚ ٱهح ٌ ُۗ ُهَو َخۡيح ُمح تلح
َ
ا َسأ ا فَإحنه لَُكم مه

َكَنُة َوَبآُءو  حَمسح حلهُة َوٱل َوُۡضحَبتح َعلَيحهحُم ٱَّل 
حغَ  ُفُروَن  َضب  ب ْ يَكح ُهمح ََكنُوا نه

َ
حأ حَك ب َٰل حُۗ َذ حَن ٱَّلله م 
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ح أَِب ُتلُوَن ٱنلهبحي  ح َوَيقح حَك    َيَٰتح ٱَّلله َٰل ِّۗ َذ ح َق 
ح ٱۡلح حَغۡيح َن ب

َتُدوَن  ْ َيعح ََكنُوا ْ وه حَما َعَصوا حيَن َءاَمُنواْ ٦١ب إحنه ٱَّله
َٰبح  حيَن َهاُدواْ َوٱنلهَصََٰرىَٰ َوٱلصه

َمنح َءاَمَن  نيَ   ح َوٱَّله
رح وََعمحَل َصَٰلحح   َوحمح ٱٓأۡلخح

ح َوٱَلح حٱَّلله ُرُهمح ب جح
َ
ا فَلَُهمح أ

حهحمح َوََل َخوحٌف َعلَيحهحمح َوََل ُهمح َُيحَزنُوَن  عحنَد َرب 
٦٢ 

Maksudnya: Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon 

supaya diberi air untuk kaumnya, maka Kami berfirman: 

"Pukullah batu itu dengan tongkatmu", (baginda pun 

memukulnya), lalu terpancutlah dari batu itu dua belas 

mata air; sesungguhnya tiap-tiap satu puak (di antara 

mereka) telah mengetahui tempat minumnya masing-

masing. (dan Kami berfirman): "Makanlah dan minumlah 

kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu 

merebakkan bencana kerosakan di muka bumi". Dan 

(kenangkanlah) ketika kamu berkata: "Wahai Musa, 

kami tidak sabar (sudah jemu) dengan makanan yang 

semacam sahaja; maka pohonkanlah kepada Tuhanmu 

untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian 

dari apa yang tumbuh di bumi; dari sayur-sayurannya, 
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dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan 'adas 

(kacang dalnya), serta bawang merahnya". Nabi Musa 

menjawab: "Adakah kamu mahu menukar sesuatu yang 

kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? 

Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh 

dapati apa yang kamu minta itu". Dan mereka ditimpa 

dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya 

mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian 

itu ialah disebabkan mereka kufur (mengingkari) ayat-

ayat Allah (perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat 

yang membuktikan kebesaranNya); dan mereka pula 

membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang 

benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka 

menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. 

Sesungguhnya orang yang beriman, dan orang Yahudi 

dan orang Nasrani, dan orang Sābi'īn sesiapa di antara 

mereka itu beriman kepada Allah dan (beriman kepada) 

hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka 

pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada 

kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) 

kepada mereka, dan mereka pula tidak akan 

berdukacita. 
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ََّقَٰ ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح  تَسح ح لحنَ قُ فَ ۞ِإَوذح ٱسح ب ا ٱۡضح
ۖۡ فَٱنَفَجَرتح محنحهُ  ََجَر حَعَصاَك ٱۡلح ةَ َتا عَ ثحنَ ٱ ب  َ ّشح

نَاس  َعيحن  
ُ
ۖۡ قَدح َعلحَم ُكُّ أ َ  ا ّشح ۖۡ ُُكُ َبهُ مه َ مح ُبواْ واْ َوٱۡشح

اْ ِفح  َثوح ح َوََل َتعح قح ٱَّلله حزح  ٱ محن ر 
َ يَن ۡرضح مُ ۡلح دح سح فح

٦٠ 

Dan ketika Nabi Musa minta hujan untuk kaumnya dan 

sungguh dahaga mereka itu di Padang Teh, maka Kami 

berfirman kepada Nabi Musa: pukul olehmu dengan 

tongkat mu itu akan batu ini! Iaitu batu yang ringan 

berukuran empat segi (berbucu) hasta, dibawa bersama 

di atas kainnya, pada hasta seperti kepala orang, seperti 

batu marmar atau batu yang lembut, keras atau seroi 

(mudah pecah), maka baginda memukul batu itu. Maka 

terpancut daripadanya dua belas mata air mewakili 12 

puak Bani Isra'il27. Sungguh telah mengetahui oleh tiap-

tiap puak itu tempat minum mereka, maka tiada sekutu 

mereka itu oleh lainnya. Dan Kami berfirman kepada 

                                                           
27 al-Mahalli & al-Suyuti, Tafsir al-Jalalyn, halaman 13 

HURAIAN 
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mereka itu: Makan dan minum oleh kamu daripada 

rezeki Allah dan jangan kamu berbuat kerosakan pada 

dalam bumi ini! Pada hal sebenarnya kamu telah 

melakukan kerosakan. 

َٰ َطَعام  
َ لََعَ َبح د   ِإَوذح قُلحُتمح َيَُٰموََسَٰ َلن نهصح  َوَٰحح

ُع نَلَا َربهَك  ۡرُض  فَٱدح
َ ا تُۢنبحُت ٱۡلح َُيحرحجح نَلَا محمه

 ۡۖ َها َوَبَصلحَها حَها َوفُومحَها وََعَدسح لحَها َوقحثهآئ محنُۢ َبقح
 ْۚ ٌ حي ُهَو َخۡيح حٱَّله َّنَٰ ب دح

َ
حي ُهَو أ لُوَن ٱَّله تَبحدح تَسح

َ
قَاَل أ

بحُطواْ محصح   ُۗ َوُۡضحَبتح ٱهح ُمح تلح
َ
ا َسأ  ا فَإحنه لَُكم مه

حله  حَغَضب  َعلَيحهحُم ٱَّل  َكَنُة َوَبآُءو ب َمسح
ح حَن  ُة َوٱل م 

ُفُروَن أَِب ُهمح ََكنُواْ يَكح نه
َ
حأ حَك ب َٰل حُۗ َذ ح ٱَّلله َيَٰتح ٱَّلله

ح  ُتلُوَن ٱنلهبحي  حَما َعَصواْ   َوَيقح حَك ب َٰل ِّۗ َذ ح َق 
ح ٱۡلح حَغۡيح َن ب

َتُدوَن  ََكنُواَْيعح  ٦١وه

Dan ketika kamu berkata kepada Musa: Wahai Musa, 

tiada kami mampu bersabar atas makanan yang satu 

macam sahaja, iaitu Mann dan Salwa sahaja, maka doa 
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olehmu untuk kami kepada Tuhan kamu supaya Dia 

mengeluarkan kepada kami daripada sesuatu yang 

tumbuh di bumi daripada sayuran, timun, gandum, 

kacang, 'adas dan bawangnya. Nabi Musa bertanya: 

Adakah kamu minta supaya ditukarkan sesuatu yang 

terlebih kurang dengan sesuatu yang terlebih baik? 

Maka mereka membantah supaya memenuhi 

permintaan itu, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, 

lantas Allah SWT berfirman: Turun (pergi) oleh kamu ke 

Negeri Mesir, maka di sana terdapat barang yang kamu 

pinta daripada tumbuh-tumbuhan, dan menjadi atas 

mereka itu kehinaan dan kemiskinan. Hal ini bermaksud 

kepapaan dan kehinaan itu patut berlaku kepada mereka 

dan jika mereka itu kaya sekalipun seperti lazim sikkah 

(besi yang diukir untuk menempa duit siling) lukisan 

acuan bagi dirham yang ditempa, dan kembali mereka 

itu dengan murka daripada Allah. Bermula yang 

demikian itu dengan sebab bahawa mereka itu kufur 

dengan segala ayat Allah Ta'ala daripada Taurat, Injil 

dan al-Quran, dan mereka membunuh akan segala nabi-

nabi dengan tiada alasan yang benar, seperti Nabi 

Zakaria dan Yahya. Diriwayat bahawa orang Yahudi 

telah membunuh tujuh puluh orang nabi hanya pada 

satu pagi28. Bermula yang demikian itu dengan sebab 

barang yang menderhaka oleh mereka itu dan adalah 

mereka itu telah melampaui had pada mengerjakan 

berbuatan maksiat kepada Allah. 

                                                           
28 al-Khazin, Tafsir al-Khazin, jilid 1, halaman 50 
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حيَن هَ  حيَن َءاَمُنواْ َوٱَّله ْ اإحنه ٱَّله َصََٰرىَٰ  َوٱنله ُدوا
َٰبح  ح  نيَ   حَوٱلصه حٱَّلله َ  َوٱَمنح َءاَمَن ب رح وحمح ٱَلح ٓأۡلخح

ُرُهمح عح وََعمحَل َصَٰلحح   جح
َ
حهحمح  رَ ندَ ا فَلَُهمح أ  َوََل ب 

 ٦٢ َخوحٌف َعلَيحهحمح َوََل ُهمح َُيحَزنُونَ 

Bahawa segala orang mukmin dan segala orang Yahudi 

dan Nasrani dan Sābi'in ini, mereka itulah yang beriman 

dengan Allah dan hari yang kemudian (hari akhirat) dan 

mereka beramal dengan amalan yang soleh-soleh 

berserta syariatnya, maka golongan Sābi'in itu 

merupakan satu kumpulan daripada Yahudi atau 

Nasrani29, maka bagi mereka itu pahala amal perbuatan 

yang dikerjakan untuk Tuhan mereka dan mereka tiada 

takut dan berdukacita ketika berdukacita oleh segala 

kafir pada hari kiamat. 

 

 

 

 

 
                                                           
29 al-Mahalli & al-Suyuti, Tafsir al-Jalalyn, halaman 14 
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KISAH BANI ISRAIL YAHUDI MENGAMBIL JANJI 

وَر  َنا فَوحَقُكُم ٱلطُّ نَا محيَثََٰقُكمح َوَرَفعح َخذح
َ
ِإَوذح أ

ة   حُقوه ٓ َءاَتيحَنَُٰكم ب ْ َما ْ َما فح  ُخُذوا يهح َوٱذحُكُروا
حَكۖۡ  ٦٣لََعلهُكمح َتتهُقوَن  َٰل دح َذ حنُۢ َبعح حُتم م  ُثمه تََوَله

حَن  َُتُهۥ َلُكنُتم م  ح َعلَيحُكمح َورَۡحح ُل ٱَّلله ََل فَضح فَلَوح
حيَن   ٦٤ٱلحَخَِٰسح

Maksudnya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil 

perjanjian setia kamu semasa Kami mengangkat Gunung 

Tursina di atas kamu (sambil Kami berfirman): 

"Terimalah Taurat yang telah Kami berikan kepada 

kamu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh, 

dan ingatlah (jangan lupakan) apa yang tersebut di 

dalamnya, supaya kamu bertaqwa. Kemudian sesudah 

itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu 

(tidak menyempurnakannya); maka kalau tidak kerana 

limpah kurnia Allah dan belas kasihanNya kepada kamu 

(dengan membuka pintu taubat), nescaya kamu menjadi 

dari golongan orang yang rugi. 
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نَا محيَثََٰقُكمح  َخذح
َ
وَر  ِإَوذح أ َنا َفوحقَُكُم ٱلطُّ َوَرَفعح

ة   حُقوه َوٱذحُكُرواْ َما فحيهح  ُخُذواْ َمآ َءاَتيحَنَُٰكم ب
 ٦٣لََعلهُكمح َتتهُقوَن 

Dan ketika Kami ambil perjanjian kamu dengan 

mengamalkan perkara-perkara yang terdapat dalam 

Taurat dan Kami angkat atas kepala kamu itu Bukit 

Tursina tatkala kamu membantah daripada 

menerimanya dan Kami berfirman: Ambil oleh kamu hal-

hal yang Kami datangkan kepadakamu itu dengan 

bersungguh-sungguh, dan ingatlah perkara-perkara yang 

terdapat di dalamnya iaitu Taurat dengan 

mengamalkannya. Mudah-mudahan kamu terpelihara 

daripada azab api neraka!  

ح  ُل ٱَّلله ََل فَضح حَكۖۡ فَلَوح َٰل دح َذ حنُۢ َبعح حُتم م  ُثمه تََوَله
حيَن  حَن ٱلحَخَِٰسح َُتُهۥ لَُكنُتم م   ٦٤َعلَيحُكمح َورَۡحح

Kemudian kamu berpaling daripada mentaatiNya 

kemudian daripada perjanjian itu. Maka jika tiada Allah 

HURAIAN 
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SWT mengurniakan kepada kamu dan rahmatNya 

dengan taubat, serta dilambatkan azabNya nescaya 

jadilah kamu daripada segala orang yang rugi, yang 

binasa sekalian kerana melakukan perbuatan maksiat. 

 

KISAH PERISTIWA PENANGKAPAN IKAN PADA HARI 

SABTU 

بحتح  اْ محنُكمح ِفح ٱلسه َتَدوح حيَن ٱعح ُتُم ٱَّله َولََقدح َعلحمح
ْ قحَرَدةً  َفَجَعلحَنََٰها  ٦٥نَي   حَخَٰسح  َفُقلحَنا لَُهمح ُكونُوا

ََٰل   َها َوَما َخلحَفَها َوَموحعحَظة  نََك َ يََديح حَما َبنيح   ل 

حلحُمتهقحنَي   ٦٦ل 

Maksudnya: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui 

(bagaimana buruknya akibat) orang yang di antara kamu 

yang melanggar (larangan) pada hari Sabtu, lalu Kami 

berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang 

hina". Maka Kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai 

suatu hukuman pencegahan bagi orang yang ada pada 

masa itu dan orang yang datang kemudian, dan suatu 

pengajaran bagi orang yang (hendak) bertaqwa. 
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 ْ ا َتَدوح حيَن ٱعح ُتُم ٱَّله بحتح  مح ِفح نكُ مح  َولََقدح َعلحمح ٱلسه
 ٦٥نَي   حَفُقلحَنا لَُهمح ُكونُواْ قحَرَدةً َخَٰسح 

Demi Allah, sungguh telah kamu ketahui akan segala 

mereka yang melampaui had hukum daripada kamu 

ketika mengambil (menangkap) ikan pada hari Sabtu 

dan sungguh telah Kami tegah mereka itu daripada 

melakukannya. Mereka merupakan ahli ailah, yang 

tinggal di tepi laut Syam pada zaman Nabi Daud a.s. 

Mereka berjumlah tujuh puluh ribu (70,000) orang dan 

terbahagi kepada tiga kumpulan; kumpulan pertama 

ialah mereka yang menahan diri dari menangkap ikan di 

samping menegah orang lain, kumpulan kedua pula ialah 

golongan yang hanya menahan diri sahaja tanpa 

menegah perbuatan orang lain, manakala kumpulan 

yang ketika merupakan golongan yang menangkap ikan 

pada hari Sabtu tersebut30, maka Kami berfirman kepada 

mereka yang menangkap ikan itu: "Jadi kamu kera 

berupa keji sekalian", maka jadi kera mereka itu dan 

                                                           
30 al-Khazin, Tafsir al-Khazin, jilid 1, halaman 51 dan al-Jamal, 
Tafsir al-Jamal, jilid 1, halaman 62 

HURAIAN 
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mereka itu mati selepas tiga hari dan terlepas dua 

kumpulan lagi yang tiada mengambil ikan31.  

ََٰل   َ يَ فََجَعلحَنََٰها نََك حَما َبنيح هَ دَ  ل  ا َخلحَفَها ا َومَ يح
حلحُمتهقحنَي  َوَموحعحَظة    ٦٦ل 

Maka Kami jadikan ia sebagai tauladan bagi orang 

semasanya dan orang yang kemudiannya serta 

pengajaran bagi sekalian orang yang muttaqīn, yang 

takut akan Allah SWT. Peristiwa mereka itu disebut 

kerana mereka itulah yang mengambil manfaat dengan 

tauladan apa yang berlaku itu tidak seperti orang lain 

yang tiada berfikir dan tidak merenung terhadap apa 

yang terjadi.  

 

 

 

 

                                                           
31 Mengikut pandangan jumhur ahli tafsir, rupa paras mereka 
diubah seperti kera disebabkan perbuatan maksiat yang dilakukan. 
Qatadah mengatakan bahawa remaja di kalangan meraka berubah 
menjadi kera manakala orang dewasa menjadi babi. Rentetan 
daripada itu, mereka tidak dapat melahirkan anak, tidak makan, 
tidak minum dan hidup mereka selepas peristiwa tersebut tidak 
melebihi tiga hari sahaja, kesemua mereka mati. 
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KISAH BERKAITAN LEMBU 

ن 
َ
ُمرُُكمح أ

ح
َ يَأ ٓ إحنه ٱَّلله ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح

 ۡۖ ْ َبَقَرة  َِبُوا ُذنَا ُهُزو  تَذح َتتهخح
َ
ْ أ ُعوُذ  قَالُٓوا

َ
اۖۡ َقاَل أ

َجَٰهحلحنيَ 
ُكوَن محَن ٱلح

َ
نح أ
َ
ح أ حٱَّلله ُع  ٦٧ب ْ ٱدح قَالُوا

َها  ْۚ قَاَل إحنهُهۥ َيُقوُل إحنه َ َا َما هح ح نله نَلَا َربهَك يُبَني 
 فَارحض   َبَقَرة  

حَكۖۡ  َله َٰل َ َذ ٌر َعَواُنُۢ َبنيح َوََل بحكح
َمُروَن  َعلُواَْما تُؤح ُع نَلَا َربهَك  ٦٨فَٱفح ْ ٱدح قَالُوا

ْۚ قَاَل إحنهُهۥ  ُنَها َا َما لَوح ح نله َها َبَقَرة  يُبَني   َيُقوُل إحنه
َرآُء فَاقحع   رحيَن  َصفح َٰظح ُنَها تَُِسُّ ٱلنه قَالُواْ  ٦٩لهوح

َبَه  ََقَر تََشَٰ َ إحنه ٱبلح َا َما هح ح نله ُع نَلَا َربهَك يَُبني  ٱدح
َتُدوَن  ُ لَُمهح آ إحن َشآَء ٱَّلله قَاَل إحنهُهۥ  ٧٠َعلَيحَنا ِإَونه

َها َبَقَرة   ۡرَض َوََل  َله َذلُول   َيُقوُل إحنه
َ حُۡي ٱۡلح تُث
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َرحَث ُمَسلهَمة   َّقح ٱۡلح ْ  تَسح ْۚ قَالُوا َيَة فحيَها َن َٰٔـٱلح  َله شح
َعلُوَن  ِۚ فََذَِبُوَها َوَما ََكُدواْ َيفح ح َق 

حٱۡلح ئحَت ب  ٧١جح

Maksudnya: Dan (ingatlah), ketika Nabi Musa berkata 

kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh 

supaya kamu menyembelih seekor lembu betina". 

mereka berkata: "Adakah engkau hendak menjadikan 

kami ini permainan?" Nabi Musa menjawab: "Aku 

berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang 

dari golongan yang jahil (yang melakukan sesuatu yang 

tidak patut)". Mereka berkata pula: "Berdoalah kepada 

Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkanNya kepada 

kami bagaimana (sifat-sifat) lembu itu?" Nabi Musa 

menjawab: "Bahawasanya Allah berfirman: Bahawa 

(lembu betina) itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu 

tua dan tidak terlalu muda, pertengahan (umurnya) di 

antara itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan 

kepada kamu melakukannya". Mereka berkata lagi: 

"Pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya 

diterangkan kepada kami apakah warnanya?" Nabi Musa 

menjawab: "Bahawasanya Allah berfirman bahawa 

(lembu betina) itu ialah seekor lembu kuning, kuning tua 

warnanya, lagi menyukakan orang yang melihatnya". 

Mereka berkata lagi: "Pohonlah kepada Tuhanmu untuk 

kami supaya diterangkan kepada kami lembu betina 

yang mana satu? Kerana sesungguhnya lembu yang 

dikehendaki itu kesamaran kepada kami (susah kami 
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memilihnya), dan kami insya Allah akan mendapat 

petunjuk (untuk mencari dan menyembelih lembu itu)". 

Nabi Musa menjawab: "Bahawasanya Allah berfirman: 

Sebenarnya (lembu yang dikehendaki itu) ialah lembu 

betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak 

tanah (sawah bendang), dan tidak pula (digunakan 

mengangkut air) untuk menyiram tanaman; ia juga tidak 

cacat dan tidak ada belang pada warnanya". Mereka 

berkata: "Sekarang baharulah engkau dapat 

menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar". Maka mereka 

pun menyembelih lembu tersebut, dan hampir-hampir 

mereka tidak dapat menunaikan (perintah Allah) itu. 

 

 

ن 
َ
ُمرُُكمح أ

ح
َ يَأ ٓ إحنه ٱَّلله ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح

ۖۡ تَذح  ُذنَا ُهُزو  َِبُواْ َبَقَرة  َتتهخح
َ
ُعوُذ  قَالُٓواْ أ

َ
اۖۡ قَاَل أ
َجَٰهحلحنيَ 

ُكوَن محَن ٱلح
َ
نح أ
َ
ح أ حٱَّلله  ٦٧ب

Dan ketika berkata Nabi Musa kepada kaumnya dan 

sungguh telah dibunuh dalam kalangan mereka itu 

seorang manusia bernama Amil, tidak diketahui siapa 

yang membunuhnya. Lalu mereka meminta kepada Nabi 

Musa supaya berdoa kepada Allah semoga dinyatakan 

orang yang melakukan perbuatan bunuh itu, maka Nabi 

HURAIAN 
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Musa berdoa, seraya bersabda: Bahawasanya Allah 

Ta'ala menyuruh kamu menyembelih seekor lembu, 

mereka itu berkata: Adakah engkau ingin berolok-olok 

dengan kami kerana menyuruh sedemikian rupa? Nabi 

Musa bersabda: Aku minta berlindung dengan Allah 

bahawa aku menjadi daripada jumlah segala orang yang 

jahil yang mengolok-olok orang lain. 

ُع نَلَا َربهَك  ْۚ قَاَل إحنهُهۥ  قَالُواْ ٱدح َ َا َما هح ح نله يُبَني 
َها َبَقَرة    فَارحض   َيُقوُل إحنه
ٌر َعَواُنُۢ  َله َوََل بحكح

َمُروَن  َعلُواَْما تُؤح حَكۖۡ فَٱفح َٰل َ َذ  ٦٨َبنيح

Maka tatkala diketahui mereka itu bahawa jawapan yang 

baginda berikan itu adalah benar, mereka berkata: Doa 

olehmu untuk kami kepada Tuhan engkau supaya Dia 

menyatakan berapa umur lembu itu? Sabda Nabi Musa 

bahawa Allah Ta'ala berfirman bahawa lembu itu berupa 

seekor lembu yang tidak besar dan tidak kecil, 

pertengahan antara yang demikian itu, maka lakukanlah 

apa yang disuruh itu dengan menyembelihnya. 
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ْۚ قَاَل إحنهُهۥ  ُنَها َا َما لَوح ح نله ُع نَلَا َربهَك يُبَني  قَالُواْ ٱدح
َها َبَقَرة   َرآُء فَاقحع   َيُقوُل إحنه ُنَها تَُِسُّ  َصفح لهوح

رحيَن  َٰظح  ٦٩ٱلنه

Mereka berkata lagi: mohon doakan kepada Tuhan 

engkau supaya Dia menyatakan apakah warnanya? 

Sabda Nabi Musa bahawasanya Allah Ta'ala berfirman 

bahawa lembu itu merupakan seekor lembu yang 

berwarna kuning, yang sangat kuning warnanya, yang 

membuatkan hati orang yang melihatnya menjadi 

senang dan suka kerana keadaannya yang elok. 

ََقَر  َ إحنه ٱبلح َا َما هح ح نله ُع نَلَا َربهَك يُبَني  قَالُواْ ٱدح
َتُدوَن  ُ لَُمهح آ إحن َشآَء ٱَّلله َبَه َعلَيحَنا ِإَونه  ٧٠تََشَٰ

Mereka itu berkata: Mohon didoakan bagi kami kepada 

Tuhan engkau supaya Dia menyatakan apakah ianya? 

adakah yang beri makan sahaja atau yang buat kerja? 

Sungguh keadaan lembu itu telah mengelirukan kami 

dan menjadi kesamaran atas kami kerana banyaknya 

maka kami tiada dapat hidayah pada maksud keadaan 

lembu sebenar dan bahawasa kami dengan izin Allah 

akan dapat petunjuk yang sebenar, ertinya kami boleh 

dapat lembu yang dimaksudkan itu. Dalam sebuah 
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hadith dinyatakan: ‘Jika mereka tidak ucapkan kalimah 

"insya Allah (dengan izin Allah)" nescaya tidak akan 

nyata keadaan lembu itu kepada mereka selama-

lamanya32. 

َها َبَقَرة  قَاَل إحنه    لُول   ذَ َله  ُهۥ َيُقوُل إحنه
َ حُۡي ٱۡلح ۡرَض تُث

َرحَث ُمَسلهَمة   َّقح ٱۡلح ْ فحيهَ  َيةَ شح َله  َوََل تَسح ْۚ قَالُوا  ا

ِۚ فََذَِبُوهَ َٰٔـٱلح  ح َق 
حٱۡلح ئحَت ب واْ ََكدُ  َماوَ ا َن جح

َعلُوَن   ٧١َيفح

Sabda Nabi Musa bahawasanya Allah Ta'ala berfirman 

bahawa lembu itu adalah seekor lembu yang yang tidak 

pernah digunakan untuk membajak tanah (sawah 

bendang), dan tidak pula (digunakan mengangkut air) 

untuk menyiram tanaman; ia juga tidak cacat dan tidak 

ada belang pada warnanya. Mereka itu berkata: 

Sekarang ini telah engkau bawa datang maksud yang 

sebenarnya kepada kami, maka mereka itu mencarinya. 

Mereka mendapati lembu itu berada pada seorang 

pemuda yang banyak berbuat baik kepada ibunya, 

mereka membeli lembu itudengan harga penuh kulitnya 

                                                           
32 al-Tabari, Tafsir al-Tabari, jilid 2, no. hadith: 1239, 1242 dan 
1244, halaman 204-206 
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dengan emas33, maka mereka menyembelih lembu itu 

dan hampir-hampir mereka itu  tidak melakukannya 

disebabkan harganya yang mahal. Dalam sepotong 

hadith yang lain dinyatakan: Jika mereka menyembelih 

mana-mana lembu yang ada nescaya telah memadai, 

tetapi mereka telah membuatnya menjadi sukar, mereka 

menyusahkan diri mereka sendiri. Oleh sebab mereka 

sukar melaksanakan arahan, Allah SWT menyukarkan 

pekerjaan mereka34. 

 

PERMULAAN KISAH PEMBUNUHAN TERSEBUT 

س   ََٰٰٔرِإَوذح َقَتلحُتمح َنفح ُ ُُمحرحج  ا فَٱده ۖۡ َوٱَّلله ا  ُتمح فحيَها مه
ُتُمونَ ُكنُتمح  ْۚ  ٧٢ تَكح َها حَبعحضح حُبوهُ ب َفُقلحَنا ٱۡضح

َٰتحهۦح  ََتَٰ َوُيرحيُكمح َءاَي َموح
ح ُ ٱل ح ٱَّلله حَك يُۡحح َٰل َكَذ
قحلُوَن  حنُۢ  ٧٣لََعلهُكمح َتعح ُثمه قََستح قُلُوُبُكم م 

 ْۚ َوة  َشدُّ َقسح
َ
وح أ
َ
حَجاَرةح أ َ َكٱۡلح حَك فَِهح َٰل دح َذ  ِإَونه َبعح

                                                           
33 al-Mahalli & al-Suyuti, Tafsir al-Jalalyn, halaman 15 
34 al-Tabari, Tafsir al-Tabari, jilid 2, no. hadith: 1235, 1238 dan 
1245, halaman 204-206 
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 َ ح ل حَجاَرة ْۚ ِإَونه محنحَها محَن ٱۡلح نحَهَُٰر
َ ُر محنحُه ٱۡلح َما َيَتَفجه

ْۚ ِإَونه محنحَها لََما  حَمآُء ُرُج محنحُه ٱل ُق َفَيخح قه لََما يَشه
ا  حَغَٰفحٍل َعمه ُ ب حُۗ َوَما ٱَّلله َيةح ٱَّلله بحُط محنح َخشح َيهح

َملُونَ   ٧٤َتعح

Maksudnya: Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh 

seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh 

sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah 

tetap melahirkan (menzahirkan) apa yang kamu 

sembunyikan. Maka Kami (Allah) berfirman: "Pukullah si 

mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu 

sembelih itu" (mereka pun memukulnya dan dia kembali 

hidup). Demikianlah Allah menghidupkan orang yang 

telah mati, dan memperlihatkan kepada kamu tanda-

tanda kekuasaanNya, supaya kamu memahaminya. 

Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras 

seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara 

batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai 

daripadanya; dan ada pula di antaranya yang pecah-

pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya; dan ada 

juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut 

kepada Allah; sedang Allah tidak sekali-kali lalai 

daripada apa yang kamu kerjakan. 
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س   ََٰٰٔرِإَوذح َقَتلحُتمح َنفح ُ ُُمحرحج  ا فَٱده ۖۡ َوٱَّلله ا  ُتمح فحيَها مه
ُتُمونَ   ٧٢ُكنُتمح تَكح

Dan ketika kamu membunuh seorang manusia maka 

bertolak-tolak (tuduh-menuduh) kamu pada perbuatan 

itu. Kata ulama: Dalam kalangan Bani Isra'il terdapat 

seorang lelaki kaya, namanya Amil, dia mempunyai 

seorang sepupu yang miskin dan tiada waris yang lain 

selainnya. Oleh sebab lelaki kaya itu lambat mati maka 

dia dibunuh supaya segala hartanya itu boleh 

dipusakakan. Peristiwa tersebut diadu kepada Nabi 

Musa supaya orang yang membunuh itu dikenal pasti, 

lantas baginda a.s berdoa kepada Allah SWT. Setelah itu, 

Allah SWT menyuruh masyarakat Bani Israil supaya 

menyembelih seekor lembu dan memukul mayat itu 

dengan sebahagian anggota lembu terbabit. Dan bermula 

Allah itu ialah Tuhan yang mengeluarkan 

(mendedahkan) perkara-perkara yang kamu 

sembunyikan.  

HURAIAN 
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ََتَٰ  حَموح ُ ٱل ح ٱَّلله حَك يُۡحح ْۚ َكَذَٰل َها حَبعحضح حُبوهُ ب َفُقلحَنا ٱۡضح
قحلُونَ  َٰتحهۦح َلَعلهُكمح َتعح  ٧٣ َوُيرحيُكمح َءاَي

Maka Kami berfirman: Pukul oleh kamu akannya iaitu 

mayat itu dengan sebahagian anggota lembu! Maka 

mayat itu dipukul dengan lidahnya atau hujung ekornya, 

lantas mayat itu hidup kembali seraya berkata: Telah 

membunuhku oleh si fulan, lalu dia mati semula. Setelah 

itu, si pembunuh itu dijatuhkan pula dengan hukuman 

bunuh ke atas mereka. Firman Allah Ta'ala: Seperti yang 

demikian itulah Allah menghidupkan pada hari Kiamat 

akan sekalian orang yang mati dan memperlihatkan 

kepada kamu segala dalil kekuasaanNya, mudah-

mudahan kamu berakal, maka kamu ketahui Tuhan Yang 

Berkuasa menghidupkan satu nyawa itu sudah tentu 

Berkuasa menghidupkan nyawa-nyawa yang lain, maka 

hendaklah kamu beriman dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

 َ حَك فَِهح َٰل دح َذ حنُۢ َبعح  ُثمه قََستح قُلُوُبُكم م 
 ْۚ َوة  َشدُّ قَسح

َ
وح أ
َ
حَجاَرةح أ حَجاَرةح لََما َكٱۡلح  ِإَونه محَن ٱۡلح

ُق  قه ْۚ ِإَونه محنحَها لََما يَشه نحَهَُٰر
َ ُر محنحُه ٱۡلح َيَتَفجه
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بحُط محنح  ْۚ ِإَونه محنحَها لََما َيهح َمآُء
ح ُرُج محنحُه ٱل َفَيخح

ا تَ  حَغَٰفحٍل َعمه ُ ب حُۗ َوَما ٱَّلله َيةح ٱَّلله َملُونَ َخشح  ٧٤عح

Kemudian telah menjadi keras segala hati kamu, wahai 

segala Yahudi daripada menerima hal-hal yang sebenar 

kemudian daripada yang demikian itu. Hati-hati mereka 

itu keras seperti batu atau terlebih keras lagi. Bahawa 

setengah daripada batu itu telah memancar daripadanya 

beberapa air sungai, seperti batu yang Nabi Musa pukul 

ketika mohon hujan untuk umatnya, dan bahawa 

setengah daripada batu itu telah pecah maka keluar 

daripadanya air dan bahawa setengah daripada batu 

juga ia jatuh daripada atas ke bawah kerana takut akan 

Allah, seperti bukit yang Allah Ta'ala Tajalla kepada Nabi 

Musa. Dan hati kamu itu tidak memberi bekas, tidak 

lembut dan tidak khusyuk terhadap suruhan Allah, dan 

tiada Allah Ta'ala itu lalai daripada apa-apa yang kamu 

lakukan35. 

 

 

 

 

                                                           
35 al-Razi, Tafsir al-Razi, jilid 3, halaman 140 dan al-Jamal, 
Tafsir al-Jamal, jilid 1, halaman 66 
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