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LAMPIRAN 

 

1. Fitnah dalam QS. al-Baqarah /191 

 

 َٗ َِ اْىقَْرِو    ٍِ ذُّ  ََ اْىفِْرَْحُ اَ َٗ  ٌْ ُم ْ٘ ُْٞس اَْخَشُظ ِْ َح ٍِّ  ٌْ ُٕ ْ٘ اَْخِشُظ َٗ  ٌْ ُٕ ْ٘ َُ ُْٞس شَقِْفرُ ٌْ َح ُٕ ْ٘ اْقرُيُ َٗ ٌْ ُٕ ْ٘ ََل ذُقَاذِيُ

ٌْۗ َمٰزىَِل َظضَ  ُٕ ْ٘ ٌْ فَاْقرُيُ ُم ْ٘ ُْ ٰقرَيُ ِ ِٔ  فَا ْٞ ٌْ فِ ُم ْ٘ ٚ ُٰٝقرِيُ ًِ َحرّٰ ْغِعِذ اْىَحَشا ََ َْْذ اْى َِ ِػ ْٝ ُء اْىٰنفِِش  ا 

Terjemahnya: 

Dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari 

mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam dari pada 

pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali 

jika mereka memerangi kamu maka perangilah mereka demikianlah balasan 

orang-orang kafir. (Kemenag, 2019). 

 

2. Fitnah dalam QS. An-Nisa ayat/91 

ا اِىَٚ اْىفِْرَِْح اُ  ْْٓٗ ا ُسدُّ ٍَ ٌْ ۗ ُموَّ  ُٖ ٍَ ْ٘ ا قَ ْ٘ ُْ ٍَ
َٝأْ َٗ  ٌْ ُم ْ٘ ُْ ٍَ

ُْ َّٝأْ َُ اَ ْٗ ُذ ْٝ َِ ُِٝش ْٝ َُ ٰاَخِش ْٗ ُْ سْ َعرَِعُذ ِ َْٖٞا   فَا ا فِ ْ٘ ِمُغ

ُْٞس شَقِفْ  ٌْ َح ُٕ ْ٘ اْقرُيُ َٗ  ٌْ ُٕ ْٗ ٌْ فَُخُز ِْٝذَُٖٝ ا اَ ْْٓ٘ َُٝنفُّ َٗ  ٌَ يَ ٌُ اىغَّ ُْٞن ا اِىَ ْْٓ٘ ُْٝيقُ َٗ  ٌْ ُم ْ٘ ٌْ َْٝؼرَِضىُ ٌْ َظَؼْيَْا ىَّ ى ُِن
 
اُٰٗى َٗ  ۗ ٌْ ُٕ ْ٘ َُ رُ

ًْْٞا  ثِ ٍُّ ٌْ ُعْيٰطًْا  ِٖ ْٞ ٌْ َػيَ  ࣖىَُن

Terjemahnya: 

Kelak akan kamu dapati (golongan-golongan) yang lain, yang menginginkan 

agar mereka hidup aman bersamamu dan aman (pula) bersama kaumnya. 

Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah (Syirik), merekapun terjun 

ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak menahan tangan mereka (dari 

memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja 

kamu temui, dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang 

nyata (untuk memerangu, menawan dan membunuh) mereka.            

(Kemenag, 2019) 
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3. Fitnah dalam QS. al-Taubah/49 

 

ْٞطَحٌ ۢ ِح َُ ٌَ ىَ َُّ َظََّْٖ اِ َٗ ۗا  ْ٘ ْٜۗ اَََل فِٚ اْىفِْرَِْح َعقَطُ ََل ذَْفرِِّْ َٗ  ْٜ ُْ ىِّ ُه اْئَز ْ٘ ِْ َّٝقُ ٍَّ  ٌْ ُْْٖ ٍِ َٗ  َِ ْٝ  تِاْىٰنفِِش

 

Terjemahnya; 

Dan diantara mereka ada orang yang berkata, ‚Berilah aku izin (tidak pergi 

berperang) dan janganlah engkau (Muhammad) menjadikan aku terjerumus 

ke dalam fitnah.‛ Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam 

fitnah. Dan sungguh, jahannam meliputi orang-orang yang kafir.     

(Kemenag, 2019)  

 

4. Fitnah dalam QS. an-Nur/63 

ا ُدَػا   ْ٘ اًرا  ذَْعَؼيُ َ٘ ٌْ ىِ ُْْن ٍِ  َُ ْ٘ َِ َٝرََغيَّيُ ْٝ ُ اىَِّز
ٌُ هللّاٰ ٌْ تَْؼًضۗا قَْذ َْٝؼيَ ِء تَْؼِضُن ٌْ َمُذَػا  َُْْٞن ِه تَ ْ٘ ُع فَْيَْٞحَزِس َء اىشَّ

ٌٌ ا  ْٞ ٌْ َػَزاٌب اَىِ ْٞثَُٖ ْٗ ُِٝص ٌْ فِْرَْحٌ اَ ْٞثَُٖ ُْ ذُِص ْٓ اَ ٖٓ ِش ٍْ ِْ اَ َُ َػ ْ٘ َِ َُٝخاىِفُ ْٝ  اىَِّز

Terjemahnya: 

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu 

seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sungguh, 

Allah mengetahui orang-orang yang keluar (secara) sembunyi-sembunyi di 

antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-

orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau 

ditimpa azab yang pedih. (Kemenag, 2019) 
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5. Fitnah dalam QS. al-Ankabut/10 

 َٗ ۗ ِ
ِ َظَؼَو فِْرَْحَ اىَّْاِط َمَؼَزاِب هللّاٰ

َٛ فِٚ هللّاٰ ِر ْٗ ِ فَاَِرآْ اُ
َّْا تِالِّلٰ ٍَ ُه ٰا ْ٘ ِْ َّٝقُ ٍَ َِ اىَّْاِط  ٍِ َء َّْصٌش َٗ ِْ َظا  ىَى ِ

ِس اْىؼٰ  ْٗ ْٜ ُصُذ ا فِ ََ ٌَ تِ ُ تِاَْػيَ
َْٞظ هللّاٰ ىَ َٗ ٌْۗ اَ َؼُن ٍَ َِّ اَِّّا ُمَّْا  ىُ ْ٘ تَِّل ىََٞقُ ِْ سَّ ٍِّ َِ ْٞ َِ  يَ

Terjemahnya; 

Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, ‚Kami beriman kepada 

Allah,‛ tetapi apabila dia disakiti (karena dia beriman) kepada Allah, dia 

 menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang 

pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, ‚Sesungguhnya 

kami bersama kamu.‛ Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di 

dalam dada semua manusia? (Kemenag, 2019) 

6. Fitnah dalam QS. al-Anfal/28 

 َّٗ ٌْ فِْرَْحٌ ۙ ََلُدُم ْٗ اَ َٗ  ٌْ اىُُن َ٘ ٍْ آْ اَ ََ ا اََّّ ْْٓ٘ َُ اْػيَ َٗ ٌٌ ْٞ ْٓ اَْظٌش َػِظ  ٓ َ ِػَْْذ
َُّ هللّاٰ  اَ

Terjemahnya: 

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 

cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.      

(Kemenag, 2019) 

 

7. Musuh dalam  QS. al-Baqarah/97 

 

َُ ػَ  ِْ َما ٍَ تُْشٰشٙقُْو  َّٗ ًُٕذٙ  َٗ  ِٔ ْٝ َِ ََٝذ ْٞ ا تَ ََ قًا ىِّ َصذِّ ٍُ  ِ
ُِ هللّاٰ ٔ  َػٰيٚ قَْيثَِل تِاِْر ىَ ٔ  َّضَّ َْٝو فَاَِّّ ا ىِِّعْثِش ًّٗ  ُذ

 َِ ْٞ ِْ ٍِ ْؤ َُ  ىِْي

Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), ‚Barangsiapa menjadi musuh Jibril, maka 

(ketahuilah) bahwa dialah yang telah menurunkan (Al-Qur'an) ke dalam 

hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa (kitab-kitab) yang terdahulu, 

dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.‛ 

(Kemenag, 2019). 
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8.Musuh dalam QS. al-Baqarah/98 

 َِ ْٝ ٗل ىِّْيٰنفِِش َ َػُذ
َُّ هللّاٰ ِ ْٰٞنىَو فَا ٍِ َٗ َْٝو  ِظْثِش َٗ  ٖٔ ُسُعيِ َٗ  ٖٔ ى َِنرِ

 
ٰي ٍَ َٗ  ِ

ّٰ ا لِلِّ ًّٗ َُ َػُذ ِْ َما ٍَ 

Terjemahnya: 

Barangsiapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, 

Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. 

(Kemanag, 2019). 

 

 

9. Musuh QS. at-Taghabun/14 

 

ا ْ٘ ُْ ذَْؼفُ اِ َٗ   ٌْ ُٕ ْٗ ٌْ فَاْحَزُس ا ىَُّن ًّٗ ٌْ َػُذ ََلِدُم ْٗ اَ َٗ  ٌْ اِظُن َٗ ِْ اَْص ٍِ  َُّ ا اِ ْْٓ٘ ُْ ٍَ َِ ٰا ْٝ اََُّٖٝا اىَِّز
ْٓ ا  ٰٝ ْٗ ذَْغفُِش َٗ ا  ْ٘ ذَْصفَُح َٗ

ٌس سَّ  ْ٘ َ َغفُ
َُّ هللّاٰ ِ ٌٌ فَا ْٞ  ِح

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan 

anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu 

terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni 

(mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

(Kemenag, 2019) 
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10.  Musuh dalam  QS. al-An’am/112 

 

ٌْ اِٰىٚ تَْؼٍض ُصْخُشَف اْىقَ  ْٜ تَْؼُضُٖ ِح ْ٘ ُٝ ِِّ اْىِع َٗ ِّْظ  َِ اَْلِ ْٞ ِط ٰٞ ََ ا  ًّٗ ٍّٜ َػُذ َمٰزىَِل َظَؼْيَْا ىُِنوِّ َّثِ ِه َٗ ْ٘

َء َستُّ ا  ََ  ْ٘ ىَ َٗ ًسا ۗ ْٗ َُ ُغُش ْٗ ا َْٝفرَُش ٍَ َٗ  ٌْ ُٓ فََزْسُٕ ْ٘ ا فََؼيُ ٍَ  َل 

Terjemahnya: 

Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri dari 

setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian 

yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu 

menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah 

mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan. (Kemenag, 

2019) 

 

11. Musuh dalam QS. at-Taubah/83 

 

ٌْ فَاْعرَأْ  ُْْٖ ٍِّ ى ِفٍَح 
ُ اِٰىٚ طَا 

َظَؼَل هللّاٰ ُْ سَّ ِ َٜ فَا ِؼ ٍَ ا  ْ٘ ِْ ذُقَاذِيُ ىَ َّٗ َٜ اَتًَذا  ِؼ ٍَ ا  ْ٘ ِْ ذَْخُشُظ ِض فَقُْو ىَّ ْٗ َك ىِْيُخُش ْ٘ َرُّ

 َِ ْٞ َغ اْىَخاِىفِ ٍَ ا  ْٗ ٍجۗ فَاْقُؼُذ شَّ ٍَ َه  َّٗ ِد اَ ْ٘ ٌْ تِاْىقُُؼ ْٞرُ ٌْ َسِض ۗا اَُِّّن ًّٗ  َػُذ

Terjemahnya: 

Maka jika Allah mengembalikanmu (Muhammad) kepada suatu golongan 

dari mereka (orang-orang munafik), kemudian mereka meminta izin 

kepadamu untuk keluar (pergi berperang), maka katakanlah, ‚Kamu tidak 

boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh 

bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi (berperang) sejak 

semula. Karena itu duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak 

ikut (berperang).‛ (Kemang, 2019) 
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 12. Musuh dalam QS. At-Taubah 

اَِ َعَدَهآَٰ ْوِعَدٍةَوَّ ََعْنَمَّ ََوَماََكاَنَاْسِتْغَفاُرَِاْبٰرِهْيَمََِلَِبْيِهَِاَلَّ َِانَّ َاَِمْنُهُۗ ََِتَبرَّ
ّٰ َلِّلِّ ََعُدوٌّ ه  ََانَّ ٰٓ َنََله  اََتَبيَّ ََفَلمَّ اهُ  يَّ

اٌهََحلِْيمٌَ  ِاْبٰرِهْيَمَََلَوَّ

Terjemahnya: 

Adapun permohonan ampunan Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, 

tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada 

bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh 

Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang 

yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. (Kemenag, 2019) 

 

13. Musuh dalam QS. Fatir/6 

ْيٰطَنََلُكمَْ َالشَّ ِعْيِرََُِۗانَّ َلَِيُكْوُنْواَِمْنَاَْصٰحِبَالسَّ َماََيْدُعْواَِحْزَبه  َِانَّ اُۗ ِخُذْوهََُعُدّوًّ ََفاتَّ  َعُدوٌّ

Terjemahnya; 

Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, 

karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka 

menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. 
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