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Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-
saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskanayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. 
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Jika mereka merusak sumpah (janji) nyasesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca 
agamamu,maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafiritu, karena sesungguhnya 
mereka itu adalahorang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agarsupaya mereka berhenti. 
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Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal 
mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali 
memulai memerangi kamu? Mengapakahkamu takut kepada mereka padahal Allah-lah 
yangberhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orangyang beriman. 
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Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tangan 
mudan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan 
hati orang-orangyang beriman, 
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dan menghilangkan panas hati orang-orangmukmin. Dan Allah menerima tobat orang 
yangdikehendaki-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi MahaBijaksana. 
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Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan(begitu saja), sedang Allah belum mengetahui 
(dalamkenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamudan tidak mengambil menjadi teman 
yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 
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Tidaklah pantas orang-orang musyrik itumemakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang 
merekamengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulahorang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan 
merekakekal di dalam neraka. 
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Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid orang-orang yang beriman kepada Allah dan 
harikemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikanzakat dan tidak takut (kepada siapa pun) 
selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-
orang yang mendapat petunjuk. 
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Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan 
mengurus Masjidilharam, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan 
hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak 
memberikan petunjuk kepada kaum yang lalim. 
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Orang-orang yang beriman dan berhijrah sertaberjihad di jalan Allah dengan harta benda dan 
dirimereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah;dan itulah orang-orang yang mendapat 
kemenangan. 

 


