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َأَال ِإنـُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن َال َيْشُعُرونَ 
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Dan bila dikatakan kepada 

mereka:"Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi". Mereka 

menjawab: "Sesungguhnya kami orang-

orang yang mengadakan perbaikan

Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah 

orang-orang yang membuat kerusakan, 

tetapi mereka tidak sadar

Apabila dikatakan kepada mereka: 

"Berimanlah kamu sebagaimana orang-

orang lain telah beriman." Mereka 

menjawab: "Akan berimankah kami 

sebagaimana orang-orang yang bodoh itu 

telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya 

merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi 

mereka tidak tahu

َوِإَذا َلُقوا الِذيَن َآَمُنوا قَاُلوا َآَمنا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى 
َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإنا َمَعُكْم ِإنَما َنْحُن ُمْستَـْهزُِئونَ 

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-

orang yang beriman, mereka mengatakan: 

"Kami telah beriman". Dan bila mereka 

kembali kepada syaitan-syaitan mereka, 

mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami 

sependirian dengan kamu, kami hanyalah 

berolok-olok

Allah akan (membalas) olok-olokan 

mereka dan membiarkan mereka terombang-

ambing dalam kesesatan mereka

jika orang Mukmin berkata kepada orang 
munafik atau Yahudi, untuk tidak kafir 
atau menghalang-halangi manusia 
beriman kepada Nabi Muhammad 
sholallahu alaihi wa salam. Mereka 
menjawab dengan dusta bahwa diri 
mereka sedang melakukan perbaikan, 
sebagaimana mereka sebelumnya 
berdusta mengatakan beriman.

اللُه َيْستَـْهِزُئ ِبِهْم َويَُمدُهْم ِفي طُْغَيانِِهْم يـَْعَمُهونَ 

jika orang Mukmin berkata kepada orang 
munafik atau Yahudi, agar mereka 
berimana sebagaimana berimannya orang-
orang Muhajirin dan Anshor. Mereka 
menjawab dikalangan internal mereka 
sendiri, akankan kami beriman sebaimana 
orang-orang bodoh itu. Namun Allah 
memberitahukan ungkapan yang 
tersembunyi diantara mereka sendiri 
kepada Nabi-Nya dan kaum Mukminin. 
namun ketahuilah bahwa mereka itu 
sendiri yang bodoh, tetapi tidak tahu 
bahwa dirinya bodoh. 

orang-orang munafik jika bertemu dengan 
kaum mukminin dari kalangan Muhajirin 
dan Anshor, mereka mengatakan : "kami 
beriman". Namun jika bersama dengan 
pemimpin dan dukun-dukun dari kalangan 
mereka sendiri, mereka berkata : "kami 
bersama agama kalian, dan kami sedang 
mengolok-olok Nabi Muhammad dan para 
sahabatnya dengan menampakkan 
keimanan".

Allah akan membalas olok-olokan 
mereka. Misalnya Allah akan bukakan 
pintu surga kepada mereka, namun ketika 
sampai kesana, Allah tutup pintunya, lalu 
melemparkan mereka ke neraka, atau 
Allah akan tampakkan kemunafikan 
mereka kepada kaum mukminin. Allah 
akan membiarkan mereka dalam 
kesesatan dengan melampaui batasnya, 
dan larut didalamnya.

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َال تـُْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض قَاُلوا ِإنَما 
َنْحُن ُمْصِلُحونَ 

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َآِمُنوا َكَما َآَمَن الناُس قَاُلوا أَنـُْؤِمُن 
َكَما َآَمَن السَفَهاُء َأَال ِإنـُهْم ُهُم السَفَهاُء َوَلِكْن َال 

ketahuilah, sebagai ungkapan untuk 
mengingatkan kondisi mereka, bahwa 
mereka adalah orang-orang yang kafir. 
Namun mereka tidak sadar bahwa Allah 
akan mengancam mereka dengan azab 
yang keras.


