


Teks ayat

اَل  ٓ ٰأيَة ٌۗ َكٰذلَِك قَ َا تِيْن
ْ
َا اهللُ أَْو تَأ ُِمن ا يُكَل  ا يَْعلَُمْوَن لَْوَل ِذيَْن َل

َ اَل ال  َوقَ
 ِ َا اْلاٰٰيِت ل ُْوبُُهْمٌۗ قَْد بَي َن  ابََهْت قُل ِثَْل قَْولِهِْمْۘ تََش ِذيَْن مِْن قَبْلِهِْم م 

َ َقْوٍم ال 
١١٨يُْوقِنُْوَن 

 ٓ ـ  َُل َعْن أَْصٰحِب الْجَِحيْمِ إِن َا ا تُْس ِ بَِشْيًرا َونَِذيْرًاۖ َوَل ِالْحَق  ١١٩أَْرَسلْنَٰك ب
َ َولَْن  َتَُهْمٌۗ قُْل إِن  َبَِع مِل  ا الن َٰصٰرى َحت ٰى تَت  تَْرٰضى َعنَْك اْليَُهْودُ َوَل

ِذْي َجآءََك مَِن 
َ ٓءَُهْم بَْعَد ال  َبَْعَت أَْهوَا ُهَدى اهللِ ُهَو اْلُهٰدىٌۗ َولَئِِن ات 

ا نَِصْيٍر  الََك مَِن اهللِ مِْن َولِي ٍ َوَل ١٢٠اْلعِلِْم َم
ِذيَْن 

َ ئَِك يُْؤمِنُْوَن بِه ٌۗ َومَ ال 
ٓ
ُوٰل اَوتِه ٓ أ َ تَِل ُْونَهٗ َحق  ْنُٰهُم اْلكِتَٰب يَتْل ْن ٰأتَي

ئَِك ُهُم الْٰخِسُرْوَن 
ٓ
وٰل
ُ
١٢١يَْكُفْر بِه  فَأ



terjemah

 Orang-orang yang tidak mengetahui berkata: "Mengapa Allah tidak
berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya 
kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah
berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya
Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada orang-
orang yang yakin. 

 Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan
kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, 
dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-
penghuni neraka. 

 Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu
hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya
petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". dan sesungguhnya jika
kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang
kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong
bagimu. 

 Orang-orang yang telah Kami beri Kitab, mereka membacanya dengan
bacaan yang sebenarnya, mereka itulah yang beriman kepadanya. 
Barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi.



munasabah

Truth claim Bani Israil

Puncak >> ‘Uzair Anak Allah (9:30) 

Keingkaran pada kerasulan
Muhammad SAW

‘Uzair (Ezra) >> 
pemimpin Bani Israil
setelah kekalahan
dengan bangsa Amaliq
setelah penyeberangan
laut merah.

I Tawarikh 17: 13: 
pemimpin
kuat/berhasil=anak
Allah, kultus individu



Penolakan atas kerasulan
Muhammad SAW

Egoisme teologis
(Islam >> tauhid, 
Kafir >> 
paganis/musyrik)

Kafir Quraisy

truth claim, 

Nabi dari bangsa
Arab, bukan
bangsa Israil

Kedengkian

Kesombongan

Yahudi

Memandang
rendah
bangsa Arab 
yang buta
huruf dan
tidak punya
kitab suci

Nasrani

ahl al-kitab



Ayat 118, permintaan kafir quraisy
yang mengada-ada

quraisy

Allah tidak akan
mengabulkan, 
karena tetap
akan ingkar

Mestinya bangga, karena
1. Rasulullah dari

Bangsa Arab

2. Rasulullah
Muhammad SAW 
dari kabilah Quraisy
>> kabilah yang 
tinggi dan terhormat

Meminta bukti
fisik kenabian

Allah langsung
berbicara kepada
mereka

لَْوَلا يُكَل ُِمنَا اهلُل 

تِيْنَآ ٰأيَة  
ْ
أَْو تَأ

َب بَِها  ا أَن َكذ َ
َوَما َمنََعنَا أَن ن ُْرِسَل بِاْلآيَاِت إِل َ

لُوَنَۚ  َوآتَيْنَا ثَُموَد الن َاقَةَ ُمبِْصَرةً َفَظلَُموا اْلأَو َ
ا َتْخوِيًفا بَِهاَۚ 

َوَما نُْرِسُل بِاْلآيَاِت إِل َ

QS. 17: 59

Pernah >> Musa, Saleh, 
dan nabi lain dimintai hal
yang sama >> didustakan



Ayat 119, penegasan Allah bahwa
Rasullah hanya “pemberi kabar
gembira & peringatan”

Nabi

Tugas >> 
mubasyir & 
mundzir

Penegasan

tidak perlu
khawatir atas
penolakan

Objek dakwah
>> tanggung
jawab sendiri

Hiburan
Allah

َونَِذيرًا  إِن َا أَْرَسْلنَاَك بِالْحَِق  بَِشيرًا  ُل َعْن أَْصَحاِب الْجَِحيِم 
َ
َوَلا تُْسأ



Ayat 120, ketidakrelaan Yahudi dan
Nasrani atas dakwah Rasulullah

Tidak
rela

Bangsa Arab 
= tidak maju

Kalau punya
kitab = maju

menghalangi
dakwah

Rasulullah
proselytizing

Sebab >> tidak mau membaca kitab
sucinya dengan benar



Ayat 121, penegasan Allah tentang

kesungguhan ahlulkitab terhadap kitab suci
akan menjadikan mereka menjadi baik

Menerima
Rasulullah

Beriman & 
menjadi

baik

Membaca
secara haqq

Memberi keterangan bahwa
penolakan Yahudi & Nasrani

itu bukan berarti
menghalangi untuk terus
mendakwahi mereka agar 

kembali kepada ajaran kitab
suci merka secara benar

ئَِك يُْؤِمنُونَ  ِذيَن آتَيْنَاُهُم اْلِكتَاَب يَتْلُونَُه َحق َ تَِلاَوتِهِ أُولَٰ
ال َ

ئَِك ُهُم الْخَاِسُروَن بِهٌِۗ  ولَٰ
ُ
َوَمن يَْكُفْر بِهِ َفأ



Wassalaamu’alaikum


