
سورة البقرة TAFSIR SURAT AL BAQOROH

الم  ١ 1.

1 Alif laam miin

َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتِقينَ  ٢
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5. mereka itu yang disifati dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, diatas petunjuk, bimbingan, dan 
penjelasan yang diberikan oleh Rabb mereka. Dan telah diselamatkan dari neraka dan 
mendapatkan kejayaan dengan masuk kedalam surga-Nya, semua itu atas nikmat Rabb mereka 
Azza wa Jalla -kita berdoa termasuk mereka ini- Amiin.

Iman adalah keyakinan dalam hati, 
pengakuan dengan lisan, dan 
mengamalkannya dengan anggota tubuh.  
Hal ghoib adalah sesuatu yang tidak bisa 
di-indera-i, seperti keimanan kepada 
malaikat, hari akhir dan semisalnya. 
Mendirikan sholat yaitu senantiasa 
mengerjakannya, menjaga waktu-
waktunya dan menunaikannya dengan 
melaksanakan rukun-rukun, kewajibannya 
dan tatacaranya. rizki adalah nama untuk 
semua hal yang bermanfaat, baik harta, 
anak, budak dan sebagainya. terhadap 
sebagian rizki tersebut, orang-orang 
bertakwa mengeluarkan infaknya baik 
yang wajib, seperti zakat, maupun yang 
sunnah di jalan-jalan kebaikan

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang 

ghaib, yang mendirikan shalat, dan 

menafkahkan sebahagian rezki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka

َوالِذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك 
َوبِاْآلَِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ 

dan mereka yang beriman kepada Kitab 

(Al Quran) yang telah diturunkan 

kepadamu dan Kitab-kitab yang telah 

diturunkan sebelummu, serta mereka yakin 

akan adanya (kehidupan) akhirat

ُأولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن رَبِهْم َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

Mereka itulah yang tetap mendapat 

petunjuk dari Tuhan mereka, dan 

merekalah orang-orang yang beruntung

yang diturunkan kepadamu adalah Al Qur'an, dan yang diturunkan sebelummu adalah kitab-kitab 
yang diturunkan kepada para Nabi alaihi salam sebelum nabi kita Muhammad sholallahu alaihi wa 
salam, seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrohim dan Suhuf Musa. negeri akhirat adalah 
negeri setelah dunia, orang-orang yang bertakwa dengan ilmunya yang shahih yakin akan adanya 
negeri akhirat, sehingga menghasilkan amal sholih

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan 

padanya; petunjuk bagi mereka yang 

bertaqwa

الِذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَالَة َوِمما 
َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ 

huruf-huruf hijaiyyah yang terdapat di awal-
awal surat para ulama berselisih 
pendapat, ada yang mengatakan itu 
adalah nama-nama surat, ada yang 
mengatakan itu adalah singkatan dari 
Nama Allah. Yang penting adalah bahwa 
Al Qur'an terdiri dari huruf-huruf hijaiyyah 
yang telah dipakai bangsa Arab, dan ini 
sebagai mukjizat dari Allah kepada 
mereka, dimana tidak ada seorang pun 
yang mampu membuat tandingan untuk Al 
Qur'an ini.

kitab Al Qur'an tidak ada keraguan bahwa 
itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa 
Ta'alaa, dan benar isinya, oleh karena itu 
jangan seorang ragu menerima 
kebenaran yang ada didalamnya. Kitab ini 
memberikan petunjuk dan penerangan 
bagi orang-orang yang bertakwa.


