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Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 
sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepadaapa yang Kami turunkan 
kepada hamba Kami (Muhammad)di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
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(Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir 
lembahyang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu.Sekiranya kamu mengadakan 
persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam 
menentukan hari pertempuran itu,akan tetapi (Allah mempertemukan dua pasukan itu)agar Dia 
melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya 
dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang 
nyata(pula). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, 
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(yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. 
Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu(berjumlah) banyak tentu saja kamu 
menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah 
telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati. 
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Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan 
mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah 
sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti 
dilaksanakan. Dan hanya kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamumemerangi pasukan (musuh), maka berteguh 
hatilah kamudan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agarkamu beruntung. 
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Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang 
menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar. 
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Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa 
angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan 
(ilmu)Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. 
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Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan: 
"Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan 
sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu". Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling 
lihat melihat (berhadapan), setan itu balik ke belakang seraya berkata: "Sesungguhnya saya 
berlepas diri daripada kamu; sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak 
dapat melihat;sesungguhnya saya takut kepada Allah". Dan Allah sangat keras siksa-Nya. 
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(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya 
berkata: "Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya". (Allah berfirman): "Barang 
siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana". 
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Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul 
muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar", 
(tentulah kamu akan merasa ngeri). 

 


