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ِفي قـُُلوِبِهْم َمَرٌض فـََزاَدُهُم اللُه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب 
أَلِيٌم ِبَما َكانُوا َيْكِذبُونَ 

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu 

ditambah Allah penyakitnya; dan bagi 

mereka siksa yang pedih, disebabkan 

mereka berdusta

Mereka sakit hatinya, yaitu lemah agamanya karena ada keraguan dan kemunafikan, lalu 
bertambah penyakitnya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat-Nya secara 
berangsur-angsur, sehingga setiap mereka kufur terhadap ayat-ayat yang turun, akan semakin 
bertambah penyakitnya. tentunya siksa yang pedih layak mereka dapatkan, disebabkan 
pendustaan mereka kepada Allah dan Rasul-Ny, secara tersembunyi. 

َخَتَم اللُه َعَلى قـُُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى 
أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

Allah telah mengunci-mati hati dan 

pendengaran mereka, dan penglihatan 

mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa 

yang amat berat

Allah menutup hati mereka dari 
memperoleh dan memahami kebenaran, 
lalu pendengarannya juga ditutup 
sehingga tidak mampu mendengar 
kebenara, demikian juga penglihatannya 
tertutup sehingga buta terhadap 
kebenaran. Lalu mereka mendapatkan 
siksa di dunia seperti diperangi atau 
ditawan dan juga di akhirat dengan siksa 
neraka-Nya 

َوِمَن الناِس َمْن يـَُقوُل َآَمنا بِاللِه َوبِاْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَما 
ُهْم ِبُمْؤِمِنينَ 

Mereka hendak menipu Allah dan orang-

orang yang beriman, padahal mereka hanya 

menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak 

sadar

Mereka hendak menipu Allah dan 
Rasulullah serta orang-orang yang 
beriman, yang mana mereka menyatakan 
keimanan jika bertemu dengan kaum 
mukminin. Namun sebenarnya akibat 
tipuannya itu kembali kepada diri mereka 
sendiri, karena Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala, memberitahu Rasul-Nya tentang 
kondisi mereka, sehingga di dunia mereka 
mendapatkan kehinaan dan nanti di 
akhirat mereka mendapatkan siksa yang 
pedih. tipuan yang berbalik ini mereka 
tidak sadari, sehingga membuat mereka 
larut dalam kesesatan -Na'udzubillah min 
dzalik-.

Di antara manusia ada yang mengatakan: 

"Kami beriman kepada Allah dan Hari 

kemudian," pad hal mereka itu 

sesungguhnya bukan orang-orang yang 

beriman

mereka ini adalah orang-orang munafik 
yang bertujuan mengucapkan keimanan 
kepada Allah dan Rasul-Nya agar selamat 
jiwa dan hartanya, namun didalam hatinya 
mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, 
sehingga hakikatnya mereka bukan orang-
orang yang beriman.

 ِذيَن َآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَه َوالُيَخاِدُعوَن الل
أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 

ِإن الِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم َأْم َلْم 
تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنونَ 

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama 

saja bagi mereka, kamu beri peringatan 

atau tidak kamu beri peringatan, mereka 

tidak juga akan beriman

Kufur secara bahasa maknanya adalah 
tertutup, dikatakan orang kafir karena 
tertutup baginya kebenaran sebab Juhud 
(pengingkarannya). Mereka ini sama 
diajari dengan memberikan peringatan, 
menakut-nakutinya, atau tidak 
diperingatkan, tetap tidak beriman, karena 
sebab pengingkarannya/juhudnya mereka 
terhadap kebenaran.


