
Al-Qur'an Surat At-Taubah | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

21 

 

Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridaan dan 
surga,mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, 
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mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu 
pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakankekafiran atas keimanan dan siapa di 
antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang 
yang lalim. 
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Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak,saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta 
kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah 
tempat tinggalyang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripadaAllah dan Rasul-Nya dan 
(dari) berjihad di jalan-Nya,maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. 
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Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (haipara mukminin) di medan peperangan yang 
banyak, dan(ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamumenjadi congkak karena 
banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamusedikit 
pun, dan bumi yang luas itu telah terasasempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang 
denganbercerai-berai. 
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Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang 
beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah 



menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada 
orang-orang yang kafir. 
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Sesudah itu Allah menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 
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Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka 
janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini. Danjika kamu khawatir menjadi 
miskin, maka Allah nantiakan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya,jika Dia 
menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
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Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian 
dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan 
tidakberagama dengan agama yang benar (agama Allah),(yaitu orang-orang) yang diberikan Al 
Kitab kepadamereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuhsedang mereka dalam 
keadaan tunduk. 
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Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putraAllah" dan orang Nasrani berkata: "Al Masih itu 
putraAllah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulutmereka, mereka meniru perkataan 
orang-orang kafiryang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimanamereka sampai 
berpaling? 

 


