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...belajarlah untuk menerima jika direndah-rendahkan orang, karena itu adalah ilmu tinggi  

(bisa lebih menghargai orang)... 

....Jangan berharap untuk diagung-agungkan orang,  

.....Jangan pula berharap mendapat jabatan tinggi di masyarakat,  

hal itu “awal muncul (bibit) dari kecongkakan”..... 

 (Emha Ainun Nadjib) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari 

pedoman Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, 

sebagai berikut : 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
Alif Tidak dilambangkan ا tidak dilambangkan 

 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 Sa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز
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 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za Ẓ zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 Ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Ghain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha H ha ه

Hamzah ء ’ apostrof 

 Ya’ Y ya ي

 

2. Vokal 

a. Vokal tunggal : 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Keterangan 

َ Fathah A a 
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 ِ Kasrah I i 

 ُ Dammah U u 

 

b. Vokal Rangkap : 

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

 Fathah dan ya Ai a-i َي

 Fathah dan Wau Au a-u َو

 

Contoh : 

 ḥaula  -----  حول     kaifa  ----  آيف

 

c. Vokal Panjang (maddah) 

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

 Fathah dan alif Ā a dengan garis di atas َا

 Fathah dan ya Ā a dengan garis di atas َي

 Kasrah dan ya Ī i dengan garis di atas ٍي

 Dammah dan wau Ū u dengan garis di atas ُو

 

Contoh : 

 qīla ----  قيل         qāla ----  قال  

ىرم   ---- ramā         یقول  ---- yaqūlu 
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3. Tā’ Marbūṭah 

a. Transliterasi ta’ marbūṭah hidup adalah "t". 

b. Transliterasi ta’ marbūṭah mati adalah "h". 

c. Jika ta’ marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang  "ال "  ("al-"), 

dan bacaannya terpisah, maka ta’ marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan 

"h". 

Contoh : 

 rauḍatul aṭfāl, atau rauḍah al-aṭfāl -------  روضة االطفال

المدینة المنورة    ------- al-Madīnatul Munawwarah, atau al-Madīnah   

                               al- Munawwarah 

 Ṭalḥatu  atau Ṭalḥah     ------------   طلحة

 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd) 

Transliterasi syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama, baik 

ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh : 

 nazzala ------ نزل

 al-birru ------- البر
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5. Kata Sandang Alif + Lām 

Kata sandang alif + lām ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda 

penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 

syamsiyyah. 

Contoh : 

 al-qalamu --------  القلم

 al-syamsu ------ الشمس

6. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 

huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 

ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan 

huruf  kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

Contoh : 

 Wa mā Muḥammadun illā rasūl-----  ومامحمد االرسول
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ABSTRAK 

 Fokus dari penelitian ini penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat al-
Quran yang di dalamnya terkandung kata Yahudi yang terhimpun dalam kitab 
Tafsir Fī Zilāl al-Qurān. Tema Yahudi dipilih mengingat semakin 
berkembangnya pemahaman dan kompleksnya definisi tentang istilah Yahudi. 
Dalam perkembangannya, istilah Yahudi seringkali dipakai sebagai simbol 
kejahatan. Oleh beberapa pihak, Yahudi menjadi sorotan dikarenakan perilakunya 
yang dianggap mencerminkan kejahatan. Tafsir Fī Zilāl al-Qurān ini penting 
diteliti karena termasuk salah satu kitab Tafsir modern yang ditulis secara elegan 
pada abad XX dan penulisnya termasuk ulama yang produktif. Beliau juga terlibat 
langsung dalam bersama gerakan dakwah Ikhwanul Musimin yang dikenal 
sebagai gerakan fundamentalis. Hal inilah melatarbelangi penulis memilih Sayyid 
Qutb dan tafsirnya. 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitik 
bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis penafsiran Sayyid Qutb. Dengan 
pendekatan historis yang menekankan pentingnya memahami al-Quran dengan 
konteks kesejarahan, lalu diterapkan pada situasi masa kini kemudian membawa 
fenomena-fenomena sosial ke dalam naungan al-Quran.  

 Penelitian ini: pertama, dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qurān Yahudi dipahami 
sebagai golongan yang banyak diperingatkan karena banyak melanggar ketentuan 
yang ditetapkan Allah SWT. Terdapat empat istilah yang menunjuk kepada 
Yahudi. Meskipun begitu, dalam susunan bahasa Arab allażīna hādū mengandung 
fi’il maka dapat berarti ada beberapa istilah yang isinya bersifat netral. Sedang 
kata al-Yahūd berbentuk isim (kata benda) yang bersifat tetap. Istilah selanjutnya 
hūdān yang berarti penganut agama Yahudi dan yahūdiyān yang berarti seorang 
Yahudi. Sementara itu, krtik-kritik terhadap mereka ditujukan pada sikap dan 
perilaku mereka yang menyimpang terhadap ajaran kitab suci mereka sendiri. 
Sedangkan kata Banī Isra’īl pada yang langsung berkaitan denga Yahudi 
disebutkan dalam al-Quran sebagai umat pilihan. Sayyid Qutb menafsirkan 
tentang Yahudi dan Banī Isra’īl pada dasarnya tidak berupa kritik atau kecaman. 
Selain dari pada itu dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qurān, diungkap beberapa istilah 
yang berkaitan dengan Yahudi di antaranya ahl Kitāb, Kafir, dan Munafik. Sayyid 
Qutb menggunakan ketiga istilah tersebut karena memiliki hubungan makna yang 
berkaitan langsung dengan Yahudi walaupun dilihat dari karakter serta sifatnya 
yang mempunyai kesamaan yaitu dari segi krakter maupun sifat.  

 Kedua menurut peneliti, penafsiran Sayyid Qutb tentang Yahudi dapat 
diambil relevansinya dengan konteks sekarang contohnya, pertikaian antar agama 
dan golongan yang sekarang banyak terjadi. Juga penyerangan-penyerangan yang 
berawal dari konflik antar umat beragama. Hal ini terlihat sesuai dengan 
penafsiran Sayyid Qutb ketika menjelaskan berbagai sifat dan karakter Yahudi 
yang menuurt Sayyid Qutb Yahudi banyak merujuk kepada suku bukan agama.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Quran dan Hadist merupakan dua sumber untuk mengenali  hukum dan 

ajaran Islam yang bertujuan sebagai petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan di 

dunia maupun akhirat. Petunjuk al-Quran yang diberikan kepada manusia selalu 

relevan sepanjang masa.1 Petunjuk tersebut berkaitan dengan seluruh aspek 

kehidupan, baik individu maupun sosial. Al-Quran tidak menspesifikasikan 

petunjuknya pada masalah-masalah yang hanya terkait satu suku bangsa atau jenis 

kelamin tertentu. Petunjuk tersebut tidak akan mempunyai makna bila tidak ada 

pemahaman dan penafsiran yang bisa mengungkapkannya. Untuk itu harus ada 

upaya untuk memahami maksud firman Allah, atau yang biasa disebut tafsir.2  

Penafsiran al-Quran dengan berbagai metode dan corak merupakan hal 

yang urgen agar apa saja yang termuat dalam al-Quran dapat dipahami dengan 

jelas, sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupan manusia. Manusia adalah 

puncak ciptaan Tuhan, yang dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah atau 

wakilnya. Manusia dibekali oleh Allah dengan al-Quran. Al-Quran adalah kitab 

                                                            
1 Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Fazlur 

Rahman (Bandung: Mizan, 1992), hlm.15. 
 
2 Menurut Amina Wadud Muhsin Menafsirkan adalah suatu proses kegiatan untuk 

mengkaji kata-kata dalam konteksnya untuk menarik pemahaman dari nash al-Quran. Lihat Amina 
Wadud, Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir. Terj. 
Abdullah Ali (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 32. 
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suci umat Islam3 yang merupakan agama Monoteisme4 terakhir, yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad saw sebagai Nabi akhir zaman. Agama yang sepenuhnya 

menyerahkan segala persoalan yang dihadapi pemeluknya terhadap Allah SWT 

pencipta alam semesta beserta isinya. Agama lain yang dimasukkan ke dalam 

agama Monoteisme atau satu rumpun dengan agama Islam adalah agama Yahudi 

dan Kristen. Allah SWT telah menginformasikan tersebut dalam QS alī-‘Imrān 

(3) :84 

 ويعقُوب وإِسحاق وإِسماعيلَ إِبراهيم علَى أُنزِلَ وما علَينا زِلَأُن وما بِاللَّه آمنّا قُلْ
اطباألسا ومو يى أُوتوسى ميسعونَ وّبِيّالنو نم بِّهِمال ر فَرِّقن نيب دأَح مهنم نحنو 

ونَ لَهملسم 

Artinya: 

Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan 
kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’qūb, dan 
anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, 'Isa dan para nabi dari 
Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka 
dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri."5 

Agama Yahudi merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Mūsa. Agama 

Yahudi merupakan agama Monoteisme. Kemudian Kristen yang dibawa Nabi Īsā 

untuk mengadakan reformasi kepada pengikut agama Yahudi. Selanjutnya datang 

                                                            
3 Istilah Islam berasal dari kata jadian, aslama dari kata dasar salima dalam bahasa Arab, 

yang mengandung pengertian sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Aslama sendiri berarti: Patuh 
menerima atau menganut agama Islam dan menyerahkan diri. (QS An-Nisā’:124) dan (QS Al-
Mā΄idah:3). Lihat Abdul Basir Solissa dkk. (ed), al-Quran dan Pembinaan Budaya Dialog dan 
Transformasi (Yogyakarta: LESFI, 1993), hlm.37. 

 
4 Keyakinan bahwa hanya satu Tuhan yang ada dan disembah, yaitu Tuhan yang 

menciptakan segenap alam dan beroperasi di dalamnya (tauhīd). Lihat Siti Gazalba, Sistematika 
Filsafat Buku Ketiga Pengantar Kepada Metafisika (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm.42. 

 
5 QS. ali-‘Imrān (3): 84. Lihat. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 

hlm.61. 
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agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, yang mengandung misi 

memurnikan dan menyempurnakan ajaran-ajaran agama Monotheis sebelumnya.6 

Sejak awal agama Islam, hubungan sosio-kultural antara Yahudi-Islam dapat 

dikatakan cukup baik. Rusaknya hubungan mereka hampir sepenuhnya dipicu 

oleh masalah politik, yang berakibat terusirnya semua kaum Yahudi dari wilayah 

Madinah yang dikuasai Islam.7  Fenomena sejarah inilah akhirnya jelas terlihat, 

bahwa pertikaian antara kaum Muslimin dan Yahudi disebabkan masalah politik, 

bukan agama.  

Tetapi, berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia saat ini, 

menggunakan motif agama yang menimbulkan adanya nada-nada miring terhadap 

fungsi dan peran agama itu sendiri bagi manusia. Benturan antar penganut agama 

bukanlah hal yang baru. Peristiwa yang masih hangat sampai sekarang adalah di 

Palestina. Penganut Zionis Yahudi melakukan pengusiran dan tindak kekerasan 

terhadap kaum Muslimin sehingga hal ini berimplikasi berdirinya negara Israel. 

Berbagai fenomena kekerasan yang terjadi antar pemeluk agama, terutama konflik 

antar pemeluk agama di Palestina antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin yang 

sampai sekarang masih memanas, seringkali mengklaim teks-teks keagamaan 

sebagai pemicunya. Sepertinya, umat inilah yang telah menyita perhatian yang 

serius dan intensif dari kitab suci Islam dibanding umat-umat lain, selain umat 

                                                            
6 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.20. 
 
7 Fazlur Rahman, “Sikap Islam terhadap Yudaisme, dalam Mochtar Pabotinggi, [ed], 

Islam Antara Visi, Tradisi dan Hegemoni Bukan Muslim (Yayasan Obor Indonesia: 1986), 
hlm.177. 
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Islam sendiri. Bahkan ketika al-Quran berbicara mengenai ahl kitāb, pada 

umumnya yang dimaksudkan adalah umat Yahudi.8  

Hal ini tentunya diperlukan kajian yang komprehensif, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman. Dalam beberapa ayat al-Quran diinformasikan perihal tentang 

Yahudi. Yahudi merupakan golongan yang banyak disebut dalam Kitab Suci 

Islam (al-Quran).9 Al-Quran menyebut  Yahudi dengan kata bervariasi yaitu: al-

yahūd yang terdapat dalam 3 surat dan terulang dalam 9 ayat, hādū terdapat dalam 

6 surat dan terulang dalam 10 ayat, hūdān terdapat dalam 1 surat dan terulang 

dalam 3 ayat, kemudian dalam bentuk yahūdiyan hanya terdapat dalam 1 surat 

dan 1 ayat.10 Al-Quran sebagai teks kitab suci membuka peluang berbagai upaya 

rekontruksi terhadap makna yang terkandung di dalamnya. 

Persoalan yang menarik ialah bahwa, al-Quran tidak banyak menyebutkan 

kata Yahūdī, tetapi lebih banyak menggunakan kata Nasara dan ahli Kitāb 

maupun lainnya yang diartikan sama yaitu Yahudi. Penelitian ini difokuskan pada 

beberapa hal yang langsung berkaitan dengan Yahudi  yang kemungkinan 

mempunyai makna dan maksud yang berbeda. Contohnya, bila al-Quran 

                                                            
8 Hal ini akan jelas ketika ayat-ayat tentang ahl Kitāb dilihat dalam konteks atau sebab 

turunnya, seperti dikatakan Syarif Khalīl Sukkar ketika menulis Pengantar ‘Afīf Abd al-Fattāh 
Tabbārah, Al-Yahūd fī al-Qurān (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayīn, 1986), hlm.7. 

 
9 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina 

1992), hlm.188. 
 
10 Fuad Abdl Baqi’, Mu’jam  al-Mufahras Li Alfāz  al-Qurān (Kairo: Dār al-Fikr, 1992), 

hlm.908, 941. 
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menggunakan kata al-yahūd maka kesan umum yang diperoleh adalah kecaman 

atau gambaran negatif tentang mereka (Yahudi).11  

Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang Yahudi diperlukan 

sebuah pendekatan yang relevan sebagai upaya memahami makna atau pesan teks. 

Al-Quran hadir dalam bentuk ungkapan-ungkapan metaforis yang lahir dalam 

konteks historis tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan beberapa mufassir kitab 

yang juga mengalami beberapa perbedaan (latar belakang pendidikan, masa hidup, 

dan lain sebagainya) yang secara otomatis mempengaruhi perbedaan penafsiran, 

baik para mufassir klasik maupun kontemporer. 

Kitab tafsir klasik maupun kontemporer perlu ditelaah kembali mengingat 

perbedaan penafsiran para mufassir. Hal tersebut wajar karena adanya perbedaan 

abad (masa hidup), latar belakang pendidikan mereka yang tentu saja memberikan 

nuansa yang berbeda dalam karya-karya tafsir mereka. Contohnya, ketika al-

Thabarī, al-Qurthubī, dan Ibnu Katsīr menyusun tafsirnya, belum muncul gerakan 

Zionisme. Ketika itu Islam masih memegang peranan yang penting dalam dunia 

internasional, dan Yahudi menjadi pihak yang mendapat perlindungan dari negeri-

negeri Muslim. Berbeda halnya dengan masa ketika Rasyid Ridha menyusun al-

Manār, Sayyid Qutb menyusun Fī Zilāl al-Qurān, dan Hamka saat menyusun Al-

                                                            
11 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan Pustaka,2007), hlm. 458. 
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Azhār, dalam konteks Yahudi sudah muncul sebagai kekuatan politik yang cukup 

penting.12 

Berangkat dari perbedaan penafsiran para mufassir karena dilihat dari 

perbedaan abad (masa hidup), latar belakang pendidikan tentu saja memberikan 

nuansa yang berbeda dalam karya-karya tafsir mereka. Penelitian ini mengangkat 

tafsir kontemporer yaitu Tafsīr Fī Zilāl al-Qurān karya Sayyid Qutb, yang ditulis 

pada abad modern dan memiliki banyak keistimewaan serta terobosan baru dalam 

penulisan tafsir dengan berbagai pendekatan yang sangat berbeda dengan tafsir 

sebelumnya. 

Sayyid Qutb sangat ekspresif dalam mengungkapkan perasaannya dengan 

perbendaharaan kata yang kaya dan pilihan kata yang tajam terutama dalam 

menggambarkan ancaman yang dihadapi Islam. Beliau juga memiliki ciri khas 

dengan penafsiran yang indah, susunan yang indah, melebihi kandungan buku-

buku tafsir lain yang terkenal dari segi bahasa, hukum, tauhid, filsafat, dan dalam 

memberikan interpretasi tentang sistem ekonomi, sosial, dan politik.13  

Kitab tafsir ini bercorak adaby ijtima’iy (sastra kemasyarakatan). 

Penulisan tafsir ini memiliki corak pemikiran fundamentalis14 bahwa, Sayyid Qutb 

                                                            
12  Adian Husaini, Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam (Jakarta: Gema Insani, 

2004), hlm. 18. 
 
13 Leonard Binder, Islam Liberal : Krtik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan, terj. 

Ikhsan Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 256. 
 
14 Fundamentalisme berasal dari kata Latin fundamentum artinya fundamen, dasar atau 

sendi. Istilah itu berasal dan dikenal di dunia Barat, lebih tepatnya dalam sejarah agama Kristen. 
Fundamentalisme adalah gerakan (pemikiran) dalam agama Kristen Protestan di Amerika Serikat 
yang menekankan kebenaran bible dan menentang temuan sains modern yang bertentangan dengan 
ajaran yang tertuang dalam kitab suci umat Kristen itu. Fundamentalisme mempunyai citra buruk 
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menolak sistem sosial Mesir modern dan menyebutnya sebagai sistem Jāhiliyah karena 

bertentangan dengan sistem I slami seperti yang diidamkan oleh kelompok Ikhwan.15 

Sayyid Qutb di sepanjang perjalanan intelektualnya sangat dipengaruhi 

oleh konsepsi keyakinan Islam yang emosional dan bahwa dia memberi 

sumbangsih bagi terbentuknya orientasi fundamentalis baru yang berpotensi 

melepaskan energi sosial yang dahsyat dalam bentuk gerakan massa yang tidak 

tunduk kepada kendali Negara. Kendati pribadi Qutb secara umum bisa dianggap 

mencerminkan konsensus Muslim Fundamentalis di Mesir.16 Setelah dilakukan 

pemberantasan gerakan Ikhwanul Muslimīn17 pada tahun 1954 oleh rezim Nasser 

banyak yang percaya bahwa Qutb memilih alternatif radikal dan militan.18 

Kepiawaian Qutb dalam melukiskan suatu keadaan atau kondisi dengan 

bahasa yang ilustratif dan komunikatif tampak ketika beliau menafsirkan tentang 

Yahudi. Dalam menafsirkan tentang Yahudi dalam al-Quran, Sayid Qutb banyak 

menggunakan berbagai bentuk pendekatan penafsiran yaitu: dengan wawasan 

                                                                                                                                                                   
karena cenderung kaku dan penentangannya terhadap sains modern dan modernisme.Asep Samsul 
Ramli, Isu-isu dunia Islam (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm. 77-81. 

 
15 Aiman al-Yassini, “Islamic Revival and National Development in the Arab World,” 

Journal of Asian and African Studies, 21, 1-2 (1986), 104-121. 
 
16 Hasan Hanafi, Profesor Filsafat Universitas Kairo mengatakan bahwa term ‘muslim 

fundamentalis’ di Mesir adalah istilah untuk menunjuk gerakan kebangkitan Islam, revivalisme 
Islam, dan gerakan/kelompok Islam kontemporer. Lihat: Hasan Hanafi, “Al Usûliyyah wa al 
‘Ashr,” dalam Hasan Hanafi & M. ‘Âbid Al-Jâbirî, Hiwar alMashriq wa al Maghrib,  hlm. 23.  

 
17 Ihwanul Muslimin adalah suatu organisasi pergerakan yang didirikan oleh Hasan al-

Banna pada tahun 1928, yang tema sentral perjuangan politiknya: memerdekakan mesir dan 
Negara-negara Islam lainnya dari cengkraman kekuasaan asing dan mendirikan pemerintahan 
Islam berdasarkan al-Quran dab Hadis yang di dalamnya berlaku hukum  Islam. Lihat dewan 
redaksi Ensiklopedi Islam, Ikhwan al-Muslimin (Jakarta: Depag, 1993), hlm.440. 

 
18 Leonard Binder, Islam Liberal : Krtik , hlm.252. 
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bahasa,19 merujuk kepada para ahli sejarah,20 dunia masa kini,21 dengan 

pengalamannya sendiri.22 Inilah alasan penulis mengambil tokoh Sayyid Qutb 

yang dia adalah seorang tokoh besar, tafsirnya menjadi bahan rujukan para 

mufassir sesudahnya, bahkan Sayyid Qutb dalam memaknai maupun menafsirkan 

tentang Yahudi banyak menggunakan beberapa rujukan. Yang kemungkinan 

menghasilkan penafsiran beraneka ragam tentang Yahudi. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari pemaparan dan uraian latar belakang masalah di atas, agar 

dalam penelitian ini lebih terarah pembahasannya dan mendapatkan gambaran 

secara komprehensif, maka sangat penting untuk dirumuskan pokok 

permasalahannya, yakni: 

1. Bagaimanakah inti penafsiran Sayyid Qutb tentang Yahudi dalam 

Tafsir  Fī Zilāl al-Qurān? 

2. Bagaimanakah relevansi penafsiran Sayyid Qutb tentang Yahudi 

dalam Tafsir  Fī Zilāl al-Qurān dengan konteks kekinian? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 
                                                            

19 Contohnya dalam menafsirkan QS Al-Māidah:82. Lihat. Sayyid Qutb, Tafsīr Fī Zilāl 
Al-Qurān (Dar Ihya’ Al-Kutub al-Arabiyah), hlm.960. 

 
20 Sayyid Qutb, Fī Zilāl al-Qurān, Jilid III, hlm.1636-1641. 

 
21 Sayyid Qutb, Fī Zilāl al-Qurān, Jilid III, hlm. 1630. 
 
22 Contoh dalam menafsirkan QS Al-An’ām: 44. Lihat. Sayyid Qutb, Fī Zilāl al-Qurān, 

Jilid II, hlm.1091. 
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1. Untuk mengetahui inti penafsiran  Sayyid Qutb tentang Yahudi 

dalam Tafsīr Fī Zilāl al-Qurān. 

2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Sayyid Qutb tentang 

Yahudi dengan konteks kekinian 

Sedangkan kegunaan yang mungkin didapat dari hasil penelitian ini  

adalah: 

1. Penelitian diusahakan untuk mengembangkan ilmu keIslaman 

terutama dibidang tafsir yang kemudian dimaksudkan untuk dapat 

diasosiasikan pada masyarakat baik lapisan akademik maupun 

masyarakat secara umum. 

2. Penelitian ini dilakukan guna meluruskan pemahaman tentang 

Yahudi dikalangan ilmuan dan masyarakat. 

3. Penelitian ini diusahakan untuk mengembangkan ilmu keIslaman 

terutama dibidang Tafsir yang kemudian dimaksudkan untuk dapat 

disosialisasikan kepada masyarakat lapisan akademik maupun 

masyarakat secara umum. 

4. Untuk memberikan dorongan pada penelitian selanjutnya tentang 

Yahudi dan permasalahannya yang sampai saat ini masih 

diperbincangkan. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk dapat memecahkan persoalan dan mencapai tujuan sebagaimana 

diungkapkan di atas, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka guna mendapat 

kerangka berfikir yang dapat mewarnai kerangka kerja serta memperoleh hasil 
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sebagaimana yang diungkapkan. Dalam kajian ini terdapat beberapa buku dan 

tulisan yang terkait tentang Yahudi. 

Kajian yang membahas tema-tema agama sebenarnya sudah banyak 

dilakukan. Di Indonesia sendiri buku-buku yang berkaitan dengan persoalan 

agama sudah tidak asing lagi. Khususnya buku-buku yang mengupas tentang 

Yahudi, sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara spesifik. Beberapa 

karya penulis yang membahas persoalan ini di antaranya adalah Dr. Zulkarnaini 

Abdullah, MA yang berjudul Yahudi dalam Al-Quran Teks, Konteks dan 

Diskursus Pluralisme Agama. Dalam buku ini dijelaskan bahwa perbedaan 

bukanlah suatu kesalahan (perbedaan dalam konteks kehidupan beragama). 

Perbedaan adalah keniscayaan tak terbantahkan. Perbedaan merupakan anugrah 

yang diberkan Tuhan kepada umat manusia, dari dulu hingga kiamat tiba. 

Kebenaran memiliki banyak jalan yang bisa ditempuh siapa saja. Dengan 

demikian, menolak perbedaan berarti mengingkari sunnah yang dikehendaki 

Tuhan. Buku ini berusaha mengeksplorasi umat Yahudi dengan tujuan 

membangun dialog sehat antar umat beragama, khususnya di Indonesia. Yahudi 

adalah agama yang dipilih Tuhan lebih dari empat ribu tahun. Umat Islam tidak 

perlu terganggu, sebab yang terpenting adalah membangun dialog yang sehat agar 

tercipta harmoni dan kedamaian dunia.23 

Asep Muhammad Iqbal dalam bukunya Yahudi dan Nasrani dalam Al-

Quran Hubungan Antaragama menurut Syaikh Nawawi Banten, mengatakan 

                                                            
23 Zulkarnaini Abdullah, Yahudi dalam Al-Quran  (Yogyakarta: eLSAQ, 2007). 
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bahwa, Syaikh Nawawi Banten menafsirkan ayat-ayat tentang Yahudi dan 

Kristen, secara umum menggunakan metode-metode penjelasan kosa kata, 

perifrase, dan identifikasi. Syaikh Nawawi Banten, terkadang menyuplai 

penafsirannya dengan riwayat tentang situasi dan sebab pewahyuan dan riwayat 

lainnya. Menurut Iqbal setiap rujukan kepada kaum Yahudi dan Kristen dalam 

tafsir Nawawi, seperti juga dalam standar lainnya, berfungsi sebagai satu-satunya 

alat ukur untuk menilai sikap dan keyakinan kaum Yahudi dan Kristen. Karena 

itu, tidak bisa dihindarkan jika Nawawi tidak memberikan penjelasan detail 

tentang konsep dan ajaran Yahudi dan Kristen, dan tidak juga mengutip langsung 

dari kitab suci Yahudi atau Kristen.24  

Wiliam G. Carr dalam bukunya Yahudi Menggenggam Dunia  menguak 

dengan gamblang kekuatan Yahudi yang berperan sebagai aktor intelektual di 

balik layar. Penulis menguak berbagai aktivitas gelap Yahudi yang 

mempermainkan peta politik dunia.25 Ahmed Deedat yang berjudul Dialog Islam 

dan Yahudi Damai atau Konflik dalam tulisannya mengulas  tentang  dialog antara 

penulis buku (Ahmed Deedat) dengan orang Yahudi. Di antara isi dialognya 

adalah tentang beberapa orang Yahudi yang baik, yaitu walaupun ada di antara 

mereka (Yahudi) yang baik, tetapi tetap tidak ada kesepakatan dalam hal 

                                                            
24 Asep Muhammad Iqbal, Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran Hubungan Antaragama 

menurut Syaikh Nawawi Banten (Jakarta: Teraju, 2004). 
 
25 William G Carr, Yahudi dalam Menggenggam Dunia, terj. Musthofa Maufur, MA 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004). 
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menentukan keyakinan.26 Dalam buku ini tidak ada penjelasan yang mendetail 

tentang Yahudi yang menjadi objek dialog.  

Berkaitan dengan masalah yang diangkat, dalam kepustakaan ditemukan 

beberapa skripsi yang membahas tentang Yahudi dari berbagai sudut pandang.  

Antara lain adalah skripsi yang berjudul Pemikiran “Muhammad  Abduh tentang 

Agama Yahudi dan Nasrani dalam Kitab Risalah Tauhid” yang disusun oleh Siti 

Hasanah. Penyusun membahas tentang pemikiran Muhammad Abduh tentang 

agama Yahudi dan Nasrani. Menurut penulis, Muhammad Abduh  menggunakan 

teori evolusi dalam mengetahui asal usul agama tetapi harus diketahui terlebih 

dahulu bahwa teori evolusi yang digunakan adalah wahyu yang mengalami 

evolusi dari suatu agama. Dari wahyu yang diberikan kepada Nabi atau Rasul 

pada setiap agama. Agama yang dianggap sebagai agama yang mengajarkan 

paham. Monoteisme awalnya adalah agama Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi 

dalam perkembangannya kedua agama tersebut mengalami penyimpangan-

penyimpangan dari agama murni agama tersebut.27 

Makmun, dalam sekripsinya yang berjudul “Jalan Menemukan Tuhan 

dalam Al-Quran Studi Komparatif Kisah Nabi Ibrahim dan Musa” membahas 

tentang keTuhanan dalam Pandangan Israel (Agama Yahudi). Agama Yahudi 

merupakan salah satu dari tiga agama wahyu, yang sekaligus merupakan agama 

tertua yang mengajarkan tentang kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan ini 
                                                            

26 Ahmad Deedat, Dialog Islam dan Yahudi: Damai atau terus Konflik, terj. Djamaluddin 
Albunny  (Surabaya: Pustaka Progressif, 1991). 

 
27 Siti Hasanah, “Pemikiran Muh Abduh tentang Agama Yahudi dan Nasrani dalam kitab 

Risalah Tauhid”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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pertamakali dicetuskan oleh Nabi Ibrahim, yang dikatakan sebagai bapak dari tiga 

agama (Yahudi, Nasrani, dan Islam) besar tersebut, sehingga mereka mendapat 

sebutan Abramic Religions (Agama-agama Ibrahim). Sebab, dari Nabi Ibrahim 

lahir banyak Nabi-nabi yang kemudian melahirkan tiga Agama besar itu, yang 

masing-masing dipimpin oleh seorang Nabi.28   

Totok Sucahyo, dalam skripsinya yang berjudul “Ide Pengharapan 

terhadap Messiah dalam Yahudi dan Kristen”. Penyusun membahas tentang 

Messianisme Yahudi dan Kristen bahwa, antara keduanya terdapat hubungan-

hubungan yang disebabkan karena keterkaitan sejarah antara dua agama tersebut 

(Yahudi dan Kristen). Akan tetapi karena perbedaan sifat dasar dari ajaran dua 

agama tersebut, akhirnya menimbulkan dua messianisme yang berbeda pula, 

bahkan bisa dikatakan keduanya telah terbentuk dalam messianisme yang saling 

bertolak belakang baik dalam implikasinya maupun pemaknaannya. Menurut 

penulis, mengatakan bahwa pada awalnya konsep Messiah dalam tradisi Yahudi-

Kristen tidaklah banyak perbedaan. Pada perkembangan berikutnya terjadi 

pergeseran konsep di antara Mesianisme Yahudi dan Messianisme Kristen, 

dikarenakan orientasi dan kepentingan yang  bebeda di antara kedua agama 

tersebut. Walaupun di antara Mesianisme Yahudi dan Mesianisme Kristen 

terdapat pergeseran konsep, namun tetap saja di antara keduanya terdapat 

                                                            
28 Makmun, “Jalan Menemukan Tuhan dalam Al-Quran (Studi Komparatif Kisah Nabi 

Ibrahim dan Musa)” Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002. 
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hubungan-hubungan yang terdiri dari titik temu dan titik pisah yang disebabkan 

oleh keterkaitan sejarah dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.29 

Beberapa kajian di atas tidak menjelaskan penafsiran Sayyid Qutb tentang 

Yahudi dalam Tafsīr Fī Zilāl al-Qurān. Sehingga tidak tampak penjelasan tentang 

Yahudi dalam al-Quran khususnya dalam Tafsīr Fī Zilāl al-Qurān karya Sayyid 

Qutb.  

E. Metode Penelitian 

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah, maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. 

Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. Di samping itu metode merupakan cara bertindak supaya 

penelitian berjalan terarah efektif dan mencapai hasil yang maksimal.30  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni 

semua data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini akan 

sepenuhnya didasarkan atas bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan 

pembahasan tentang Yahudi maupun yang berhubungan dengan hal tersebut. 

 

                                                            
29 Totok Sucahyo, “Ide Penharapan Terhadap Messiah dalam Yahudi dan Kristen”, 

Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
 

30 Anton Bakker, Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.10. 
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2. Sumber Data 

Jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan, maka pengumpulan 

data bersumber rujukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer, dalam penulisan skripsi adalah kitab Tafsir  Fī 

Zilāl al-Qurān dan terjemahannya karya Sayyid Qutb. Penulis menggunakan 

terjemahan sebagai data primer karena sangat minimnya kemampuan bahasa Arab 

yang dimiliki penulis.  Sedangkan kitab asli (berbahasa Arab), digunakan untuk 

mencocokkan apabila ada kesalahan dalam kitab terjemahnya. Sumber data 

skunder mencakup beberapa literatur lain meliputi buku-buku, jurnal, maupun 

karya ilmiah lain yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan pembahasan 

tentang Yahudi digunakan sebagai literatur guna mendukung dan melengkapi 

analisis. Misalnya, dalam bab empat yang berisi analisis terhadap penafsiran 

Saayyid Qutb tentang Yahudi dalam Tafsir  Fī Zilāl al-Qurān. 

 Buku-buku yang dapat dijadikan bahan rujukan yang lain di antaranya 

adalah buku yang berjudul Pengantar Memahami Tafsir  Fī Zilāl al-Qurān Sayyid 

Qutb karya Dr. Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, Mengapa Saya diHukum Mati 

karya Sayyid Qutb, Ma’alim Fi at-Thariq, dan Yahudi dalam Al-Quran Teks, 

Konteks dan Diskursus Pluralisme Agama karya Dr. Zulkarnaini Abdullah, MA. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan adalah dokumentasi yaitu dengan 

mengumpulkan catatan-catatan, buku-buku, surat kabar dan bahan-bahan tertulis 

lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Setelah data terkumpul kemudian 

dianalisa dan diklarifikasi data-data yang ada.  
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4. Tekhnik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode deskriptif-

analisis. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data yang ada 

serta memberikan interpretasi terhadapnya.31 Sedangkan metode analisis 

digunakan untuk melakukan pemeriksaan (analisis) secara konsepsional atas 

makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dan pernyataan-

pernyataan yang dibuat. 

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk mengetahui secara mendalam 

Tafsir  Fī Zilāl al-Qurān melalui biografi pengarangnya, latar belakang penafsiran 

serta corak dan metode penafsiran. Hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui 

bentuk pemikiran pengarang Tafsir  Fī Zilāl al-Qurān. 

Pada tahap berikutnya, penulis berusaha untuk mengkaji berbagai macam 

kata tentang Yahudi dalam Tafsir  Fī Zilāl al-Qurān, kemudian pemahaman  

Sayyid Qutb tentang berbagai macam kataYahudi dalam Tafsir  Fī Zilāl al-Qurān 

serta mengkaji makna kata yang termasuk Yahudi menurut  Sayyid Qutb dalam 

Tafsīr Fī Zilāl al-Qurān.  

Setelah data-data tersebut terkumpul, penulis akan mengklasifikasinya 

sesuai dengan sub pembahasan masing-masing. Kemudian masing-masing sub 

pembahasan tersebut akan penulis analisa secara induktif, yaitu penarikan 

kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan 

yang bersifat umum. 

 
                                                            

31 Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 
Kanisius, 1990), hlm.27. 
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5. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan historis. Yaitu 

menekankan perhatian kepada pemahaman berbagai gejala dalam dimensi waktu. 

Karena itu penelitian terhadap al-Quran berdasarkan pendekatan ini haruslah 

dilihat segi perubahan-perubahannya.32 Pendekatan ini juga digunakan untuk 

menekankan pentingnya memahami al-Quran dalam konteks kesejarahan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui awal mula Yahudi dan perkembangannya hingga 

masa kontemporer menurut Sayyid Qutb. 

F. Sistematika Pembahsan  

Untuk mendapatkan gambaran serta memudahkan dalam penyusunan 

sekripsi ini dan supaya pembahasan ini tersusun secara sistematis serta tidak 

keluar dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka 

penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:  

Bab pertama, sebagai pendahuluan akan memuat tentang latar dan rumusan 

masalah yang akan dikaji, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini 

dilakukan. Kemudian menjelaskan metode peneltian sebagai pijikan dalam proses 

penelitian agar lebih terarah, lalu tercakup pula kajian pustaka dimaksudkan untuk 

melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak 

orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini dibangun atas sebuah metode sebagai tahapan-tahapan 

konkret yang dilalui. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk 

melihat keseluruhan bab-bab dalam penelitian yang dikaji. Melalui bab ini akan 
                                                            

32 Moh. Khualid , “Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam “, Makalah, Program Pasca 
Sarjana STAIN Cirebon , 2009.  
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dapat terungkap gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan sekripsi 

sekaligus sebagai dasar pijakan dalam pembahasan berikutnya.  

Bab kedua adalah berupa gambaran umum tentang Sayyid Qutb dan   Tafsīr 

Fī Zilāl al-Qurān sebagai tokoh yang dikaji, meliputi riwayat hidup disertai latar 

belakang intelektual baik dibidang umum maupun keIslaman. Kemudian 

pembahasan dilanjutkan dengan memaparkan seputar corak pemikiran dan 

langkah-langkah metodode tahlilī yang digunakan Sayyid Qutb dalam studi al-

Quran khususnya dalam penyusunan Tafsīr Fī Zilāl al-Qurān. 

Bab ketiga, dalam bab ini akan diuraikan tentang Yahudi dalam al-Quran 

disebutkan juga ringkasan ayat yang berisi tentang Yahudi. Dalam kajian ini 

dipaparkan gambaran Yahudi secara umum melalui beberapa istilah yang 

berkaitan dengan Yahudi. Hal ini diharapkan, sebagai pengantar bab empat yang 

merupakan bab inti dan analisis. 

 Sebagai bahasan lebih lanjut, bab keempat adalah bagian inti penelitian 

dan analisis yaitu menjelaskan penafsiran Yahudi menurut Sayyid Qutb dan 

diuraikan relevansi penafsiran Sayyid Qutb tentang Yahudi dalam konteks 

kekinian. Pada bab ini juga dilakukan analisis. 

Sedangkan pada bab terakhir yaitu bab kelima sebagai penutup, disuguhkan 

meliputi kesimpulan penulis dan hasil penelitian dan beberapa saran yang kiranya 

perlu penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari beberapa uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapatlah kiranya ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, Ada beberapa istilah Yahudi dalam al-Quran. Sayyid Qutb 

dalam tafsirnya Fī Zilāl al-Qurān mengartikannya dalam konteks yang sama. al-

Yahūd berbentuk kata benda yang bersifat tetap. Yang menunjukkan orang-orang 

yang memiliki keyakinan dan perilaku yang semuanya tidak baik. Orang ini sudah 

dicap dengan segala macam keburukan baik perilaku maupun keyakinan. 

Pada term lain yang menunjuk Yahudi yaitu, allażīna hādū yang 

merupakan fi’il (kata kerja) yang berarti proses.  Maka bisa jadi proses menjadi 

baik atau justru tetap menjadi Yahudi. Selanjtnya Kata hūdān berarti penganut 

agama Yahudi (Ibrahim, Ya’qūb hingga ‘Isa). Tetapi Sayyid Qutb mengatakan, 

pada kata hūdān ini untuk mempertegas bahwa  Ibrahim, Ya’qūb hingga ‘Isa 

bukan seorang Yahudi (QS al-Baqarah (2): 140). Dan yahūdiyān yang berarti 

seorang Yahudi. Pada kata yahūdiyān yang terdapat dalam QS ali-‘Imrān (3): 67 

kata ini oleh Sayyid Qutb digunakan untuk menegaskan bahwa Ibrahim bukan 

seorang Yahudi.  

Sedangkan kata Banī Isrā’īl yang langsung berkaitan dengan Yahudi. 

Disebutkan dalam al-Quran sebagai umat pilihan. Dalam al-Quran  Banī Isrā’īl 
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banyak yang menunjukkan sebagai ahl kitāb, yakni umat yang memiliki kitab suci 

yang diturunkan Tuhan. Sayyid Qutb menafsirkan tentang Yahudi dan Banī Isrā’īl 

pada dasarnya tidak semuanya berupa kritik atau kecaman yaitu bisa jadi  prosese 

menjadi baik. Sementara itu, kritik-kritik terhadap mereka ditujukan pada sikap 

dan perilaku mereka yang menurut al-Quran telah menyimpang dari ajaran kitab 

suci mereka sendiri. Menurut Sayyid Qutb al-Quran tidak menyerang agama 

Yahudi atau menghina umat Yahudi melainkan al-Quran mengungkapkan 

karakter mereka dan tindakan pengkhianatan mereka.    

Ada beberapa istilah lain yang berkaitan langsung dengan Yahudi menurut 

Sayyid Qutb. Di antaranya ahl Kitāb, Kafir, Munafik. Disebut Ahl Kitāb karena 

mereka memiliki kitab dan mengetahui apa yang terkandung dalam kitab-kitab 

sebelum al-Quran turun. Menurut Sayyid Qutb, Ahl Kitāb tidak memiliki ambisi 

apapun kecuali untuk menyesatkan umat Islam dari akidahnya yang merupakan 

fondasi keselamatan, garis pertahanan dan sumber kekuatan yang memotifasi 

umat Islam. Namun perlu diketahui bahwa Sayyid Qutb juga menyebutkan 

sebagian ahl Kitāb yang beriman. Jadi, tidak semuanya ahl Kitāb memiliki sifat, 

sikap, dan karaakter yang sama seperti orang Yahudi dan tidak semua ahl Kitāb 

itu Kafir. 

Sayyid Qutb berpendapat bahwa orang Yahudi termasuk orang kafir, dan 

orang kafir adalah musuh Allah. Dan Banī Isrāīl mereka bukanlah orang-orang 

yang beriman, bertakwa atau yakin akan kebenaran al-Quran. Mereka adalah 

golongan kafir sebagaimana kebiasaan yang mereka lakukan, yakni 

menceraiberaikan agama dan membeda-bedakan para Rasul (sebagian lain 
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diimani sebagian lain diingkari). Dan Munafik adalah sifat yang harus diwaspadai 

sebab, sifat munafik sangat berbahaya dalam arti mereka selalu ingkar janji, tidak 

berani terang-terangan, dan berkhianat. Dengan demikian kedua istilah tersebut 

menurut Sayyid Qutb terdapat dalam karakter dan sifat orang Yahudi.  

Kedua, dari beberapa penjelasan Yahudi menurut Sayyid Qutb dalam Fī 

Zilāl al-Qurān dapatlah ditarik sebuah relevansinya ketika melihat konteks 

sekarang. Banyak bermunculan aliran-aliran Yahudi kontemporer. Sebagai 

konskuensinya, maka berdirilah Negara Israel yang diprakasai oleh pengikut 

Yahudi. Meskipun format negaranya adalah Republik Demokrasi Sekuler, namun 

pengambilan kebijakan melibatkan kelompok bangsawan Yahudi. Pertikaian di 

Palestina sekarang ini merupakan bukti kelicikan dan kesombongan orang-orang 

Yahudi. Hal ini sesuai dengan pemahaman Sayyid Qutb ketika menjelaskan 

berbagai sifat dan karakternya. 

B. Saran-saran 

Setelah melalui beberapa proses pembahasan dan kajian terhadap tafsir Fī 

Zilāl al-Qurān kiranya penulis perlu mengemukakan beberapa saran sebagai 

kelanjutan dari kajian penulis terhadap hal-hal tersebut di atas.  

Perlunya ada penelitian yang lebih komprehensif tentang penafsiran 

“Yahudi” baik dipandang sebagai sebuah istilah, atau pun sebuah tinjaun dari segi 

bahasa. Sebab, Yahudi dalam al-Quran disebutkan menjadi empat term. Dari 

empat term tersebut mempunyai makna yang berbeda-beda. Sehingga dapat 

dipahami penafsiran yang lebih luas makna yang terdapat dalam empat term 

Yahudi. Karena dengan peenelitian yang intensif akan ditemukan suatu pemahan 
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yang lebih proporsional dalam realitasnya. Akan lebih baik jika dilanjutkan 

penelitian tentang “Yahudi” ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan 

yang lainnya, misalnya dengan menggunakan pendekatan sosiologi, politik, 

semantika, dan lainnya. Dengan begitu akan tampak lebih jelas bahwa “Yahudi” 

tidak diartikan sebagai golongan yang selalu menyimpang sehingga dapat 

dijadikan wacana, bahwa tidak semua Yahudi berarti yang tidak baik, supaya 

umat Islam tidak terjebak dengan adanya konflik di Palestina yang sebagian besar 

mengatakan bahwa, “Yahudi bangsa terkutuk”. 

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tokoh. Dalam meneliti 

seorang tokoh, sangat sering terjadi bahwa seorang peneliti tidak dapat 

melepaskan diri dari seorang tokoh tersebut, baik itu perasaan kagum yang 

berlebihan atau ketidaksekaan. Maka dari itu, seorang peneliti harus berusaha 

untuk melepaskan diri dari konsepsi awal dalam dirinya mengenai tokoh tersebut. 

Sebab, jika tidak, maka penelitian yang dilakukannya tidak akan dapat terbebas 

dari unsur subjektivitas yang tentunya akan sangat mengurangi nilai keabsahan 

dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa sebenarnya makna 

“Yahudi” itu sendiri dan bagaimana penafsiran “Yahudi” dalam tafsir Fī Zilāl al-

Qurān karya Sayyid Qutb. Karena dirasakan penulisan sekripsi ini masih terdapat 

berbagai kekurangan, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut. Dengan 

harapan dapat memunculkan wacana pemikiran yang lebih mencerdaskan bagi 

para pengkaji tafsir al-Quran. 
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Lampiran 

Daftar Redaksi Ayat al-Quran 

 

A. Ayat-ayat Yahudi 

1. Allażīna Hādū 

Surat No. Ayat Teks Ayat 

Al-Baqarah (2) 62 َّإِن ينوا الَّذنَآم ينالَّذواوادىهارصالنونيابِئالصو
نم نَآم مِ بِاللَّهوالْيرِ ولَ الَْآخمعا وحالص مفَلَه 

مهرأَج دنع هِمبلَا رو فوخ هِملَيلَا عو مونَ هنزحي
An-Nisā΄ (4) 46 نم ينوا الَّذادفُونَهرحيمالْكَلنعهعاضوم

 وراعنا مسمعٍ غَير واسمع وعصينا سمعنا ويقُولُونَ
 سمعنا قَالُوا أَنهم ولَو الدينِ في عناوطَ بِأَلِْسنتهِم لَيا

 ولَكن وأَقْوم لَهم خيرا لَكَانَ وانظُرنا واسمع وأَطَعنا
مهنلَع اللَّه مونَ فَلَا بِكُفْرِهنمؤيلًا إِلَّا يقَل  

An-Nisā΄ (4) 160 ٍفَبِظُلْم نم ينوا الَّذادهمراحنهِملَيعاتبطَيلَّتأُح
ملَه مهدبِصو نبِيلِ عس ا اللَّهريكَث  

Al-Māidah (5) 41 اايهولُ أَيسلَا الركنزحيينونَالَّذارِعسييف
 تؤمن ولَم بِأَفْواههِم َآمنا قَالُوا الَّذين من الْكُفْرِ
مهقُلُوب نمو ينوا الَّذادونَ هاعمبِ سلْكَذل 
 من الْكَلم يحرفُونَ يأْتوك لَم َآخرِين لقَومٍ سماعونَ

دعب هعاضوقُولُونَ مإِنْ ي ميتذَا أُوته ذُوهإِنْ فَخو لَم 
هوتؤوا تذَرفَاح نمو رِدي اللَّه هتنتفَ فلَن كلمت لَه نم 
ئًا اللَّهيش كأُولَئ ينالَّذ لَم رِدي أَنْ اللَّه رطَهي مهقُلُوب 
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مي لَها فينالد يزخملَهيوفةرالَْآخذَابعيمظع  
Al-Māidah (5) 44 ااإِنلْنزاةَ أَنروا التيهىفدهورنوكُمحايونَبِهبِيالن

ينوا الَّذلَمأَس ينلَّذوا لادونَ هانِيبالرو اربالْأَحا وبِم 
 فَلَا شهداَء علَيه وكَانوا اللَّه كتابِ من استحفظُوا
 قَليلًا ثَمنا بَِآياتي تشتروا ولَا واخشون الناس تخشوا
نملَ وم كُمحا يلَ بِمزأَن اللَّه كفَأُولَئ مونَ هرالْكَاف  

Al-Māidah (5) 69 َّإِن ينوا الَّذنَآم ينالَّذواوادابِئُونَهالصىوارصالنو
نم نَآم مِ بِاللَّهوالْيرِ ولَ الَْآخمعا وحالفَلَا ص فوخ 

هِملَيلَا عو مونَ هنزحي  
Al-An’ām (6) 146 لَىعو ينوا الَّذاداهنمريكُلَّحظُفُرٍذنمقَرِوالْب

 حملَت ما إِلَّا شحومهما علَيهِم حرمنا والْغنمِ
 ذَلك بِعظْمٍ اختلَطَ ما أَو الْحوايا أَوِ ظُهورهما
ماهنيزيِ جغبِبا هِمإِنقُونَ وادلَص  

An-Nahl (16) 118 لَىعو ينوا الَّذاداهنمراحامنصقَصكلَيعنلُمقَب
  يظْلمونَ أَنفُسهم كَانوا ولَكن ظَلَمناهم وما

Al-Hajj (22) 17 َّإِن ينوا الَّذنَآم ينالَّذواوادهنيابِئالصىوارصالنو
وسجالْمو ينالَّذكُوا ورإِنَّ أَش لُ اللَّهفْصي مهنيب موي 
ةاميإِنَّ الْق لَى اللَّهٍء كُلِّ عيش هِيدش  

Al-Jum’ah 

(62) 

للَّهأَولياُءأَنكُمزعمتمإِنْهادوا الَّذين أَيها يا قُلْ 6
نم وناسِ دا النونمفَت توإِنْ الْم متكُن نيقادص  
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2. Al-Yahūd 
 

Surat No. Ayat Teks Ayat 

Al-Baqarah (2) 113 قَالَتو ودهالْي تسىلَيارصلَىالنٍءعيشقَالَتو
 يتلُونَ وهم شيٍء علَى الْيهود لَيست النصارى
ابتالْك كقَالَ كَذَل ينونَ لَا الَّذلَمعثْلَ يم هِملقَو 
فَاللَّه كُمحي مهنيب موي ةاميا الْقيموا فكَان يهف 

  يختلفُونَ
Al-Baqarah (2) 120 لَنى وضرت كنعودهلَاالْيىوارصىالنتحبِعتت

مهلَّتى إِنَّ قُلْ مده اللَّه وى هدنِ الْهلَئو تعبات 
ماَءهوأَه دعي بالَّذ اَءكج نلْمِ ما الْعم لَك نم 

اللَّه نم يللَا وريٍ وصن  
Al-Mā΄idah (5) 18 قَالَتو ودهى الْيارصالنونحاُءننأَباللَّههاؤبأَحو

 خلَق ممن بشر أَنتم بلْ بِذُنوبِكُم يعذِّبكُم فَلم قُلْ
رفغي نماُء لشي ذِّبعيو ناُء مشي لَّهلو لْكم 

اتاومضِ السالْأَرا وما ومهنيب هإِلَيو ريصالْم  
Al-Mā΄idah (5) 51 اايهأَي ينوا الَّذنلَاَآمتذُواتخودهىالْيارصالنو

 فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن بعضٍ أَولياُء بعضهم أَولياَء
مهنإِنَّ م ي لَا اللَّهدهي مالْقَو نيمالظَّال  

Al-Mā΄idah (5) 64 قَالَتو ودهالْي ديلُولَةٌاللَّهغمغُلَّتيهِمدواأَينلُعو
 يشاُء كَيف ينفق مبسوطَتان يداه بلْ قَالُوا بِما

 ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما منهم كَثريا ولَيزِيدنَّ
 إِلَى والْبغضاَء الْعداوةَ بينهم وأَلْقَينا وكُفْرا طُغيانا
 اللَّه أَطْفَأَها للْحربِ نارا أَوقَدوا كُلَّما الْقيامة يومِ
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يحبلَاواللَّهفَساداالْأَرضِ في ويسعونَ
ينفِْسدالْم  

Al-Mā΄idah (5) 82 َّنجِدلَت داسِ أَشةًالناودعينلَّذوالنَآمودهالْي
ينالَّذكُوا ورنَّ أَشجِدلَتو بأَقْرمةً هدوم ينلَّذل 
 منهم بِأَنَّ ذَلك نصارى إِنا قَالُوا الَّذين َآمنوا

يِسنيسا قانبهرو مهأَنونَ لَا وكْبِرتسي  
At-Taubah (9) 30 قَالَتو ودهالْي ريزعناباللَّهقَالَتىوارصالن

ِسيحالْم ناللَّ ابه كذَل ملُهقَو هِماهئُونَ بِأَفْواهضي 
 أَنى اللَّه قَاتلَهم قَبلُ من كَفَروا الَّذين قَولَ

 يؤفَكُونَ
 

 
3. Hūdān 

 
Surat No. Ayat Teks Ayat 

Al-Baqarah (2) 111 قَالُواو لَ لَنخدةَ ينإِلَّاالْجناكَانَمودهأَوارصىن
لْكت مهانِيوا قُلْ أَماته كُمانهرإِنْ ب متكُن نيقادص 

Al-Baqarah (2) 135 قَالُواوا وا كُونودهىأَوارصواندتهلْقُلْتلَّةَبم
يماهرنِيفًا إِبا حمكَانَ و نم نيرِكشالْم  

Al-Baqarah (2) 140 قُولُونَأَمنَّإِ ت يماهريلَإِباعمإِسواقحإِسوقُوبعيو
 أَمِ أَعلَم أَأَنتم قُلْ نصارى أَو هودا كَانوا والْأَسباطَ

اللَّه نمو أَظْلَم نمم مةً كَتادهش هدنع نم ا اللَّهمو 
لٍ اللَّهافا بِغملُونَ عمعت  
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4. Yahūdiyyān 
 

Surat No. Ayat Teks Ayat 

Ali-‘Imrān (3) 67 اكَانَ م يماهراإِبيودهلَاياوانِيرصننلَككَانَو
 الْمشرِكني من كَانَ وما مسلما حنِيفًا

 
 

B. Ayat-ayat Banī Isrā΄īl 
 

Surat No. Ayat Teks Ayat 

Al-Baqarah (2) 40 انِي ييلَ بائرواإِساذْكُريتمينِعالَّتتمعأَن
كُملَيفُوا عأَوي ودهبِع أُوف كُمدهبِع ايإِيو 
ونبهفَار 

Al-Baqarah (2) 47 انِي ييلَ بائرواإِساذْكُريتمينِعالَّتتمعأَن
كُملَيي عأَنو كُملْتلَى فَضع الْعنيالَم  

Al-Baqarah (2) 83 ْإِذا وذْنأَخ يثَاقنِي ميلَبائرونَلَاإِسدبعإِلَّاتاللَّه
 والْيتامى الْقُربى وذي إِحسانا وبِالْوالدينِ
 الصلَاةَ وأَقيموا حسنا للناسِ وقُولُوا والْمساكنيِ

 وأَنتم منكُم قَليلًا إِلَّا تولَّيتم ثُم الزكَاةَ وَآتوا
  معرِضونَ

Al-Baqarah (2) 122 انِي ييلَ بائرواإِساذْكُريتمينِعالَّتتمعأَن
كُملَيي عأَنو كُملْتلَى فَضع نيالَمالْع  

Al-Baqarah (2) 211 ْلنِي سيلَ بائرإِسكَميَآتماهننمةَآيةنيبنمو
 شديد اللَّه فَإِنَّ جاَءته ما بعد من اللَّه نِعمةَ يبدلْ

  الْعقَابِ
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Al-Baqarah (2) 246 أَلَم رلَإِ إِلَى تالْم ننِيميلَبائرإِسنمدعىبوسم
 سبِيلِ في نقَاتلْ ملكًا نالَ ابعثْ لَهم لنبِي قَالُوا إِذْ
لْ قَالَ اللَّهه متيسإِنْ ع بكُت كُملَيالُ عتأَلَّا الْق 

 وقَد اللَّه سبِيلِ في نقَاتلَ أَلَّا لَنا وما قَالُوا تقَاتلُوا
 علَيهِم كُتب فَلَما وأَبنائنا ديارِنا من أُخرِجنا

الُالْقا تلَّوويلًا إِلَّا تقَل مهنم اللَّهو يملع نيمبِالظَّال  
Ali-Imrān (3) 49 ولًاسرنِي إِلَى ويلَ بائريإِسأَنقَدكُمجِئْتةبَِآينم

كُمبي رأَن لُقأَخ لَكُم نالطِّنيِ م ئَةيرِ كَهالطَّي 
فُخفَأَن يهف ا كُونُفَيرطَي بِإِذْن اللَّه رِئأُبو هالْأَكْم 

صرالْأَبيِي وأُحى وتوالْم بِإِذْن اللَّه ئُكُمبأُنا وبِم 
 ذَلك في إِنَّ بيوتكُم في تدخرونَ وما تأْكُلُونَ
  مؤمنِني كُنتم إِنْ لَكُم لََآيةً

Ali-Imrān (3) 93 ُّامِ كُلا كَانَ الطَّعلنِيحبيلَلائراإِلَّاإِسممرح
 قُلْ التوراةُ تنزلَ أَنْ قَبلِ من نفِْسه علَى إِسرائيلُ
  صادقني كُنتم إِنْ فَاتلُوها بِالتوراة فَأْتوا

Al-M΄āidah (5) 12 لَقَدذَ وأَخ اللَّه يثَاقنِميلَيبائراإِسثْنعبومهنم
ياثْن رشا عيبققَالَ نو ي اللَّهإِن كُمعم نلَئ متأَقَم 

 بِرسلي وَآمنتم الزكَاةَ وَآتيتم الصلَاةَ
موهمترزعو متضأَقْرو ا اللَّهضا قَرنسنَّ حلَأُكَفِّر 

كُمنئَ عيسكُمات كُملَنخلَأُدو اتنرِي ججت نم 
 ضلَّ فَقَد منكُم ذَلك بعد كَفَر فَمن الْأَنهار تحتها
  السبِيلِ سواَء

Al-Mā΄idah (5) 32 نلِ مأَج كا ذَلنبلَىكَتنِيعيلَبائرإِسهأَننم
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فَكَأَنماالْأَرضِفيفَسادأَوسٍنفْ بِغيرِ نفْسا قَتلَ
 الناس أَحيا فَكَأَنما أَحياها ومن جميعا الناس قَتلَ

 كَثريا إِنَّ ثُم بِالْبينات رسلُنا جاَءتهم ولَقَد جميعا
مهنم دعب كي ذَلضِ فرِفُونَ الْأَرسلَم  

Al-Mā΄idah (5) 70 ا لَقَدذْنأَخ يثَاقنِيميلَبائراإِسلْنسأَروهِمإِلَي
 أَنفُسهم تهوى لَا بِما رسولٌ جاَءهم كُلَّما رسلًا
  يقْتلُونَ وفَرِيقًا كَذَّبوا فَرِيقًا

Al-Mā΄idah (5) 72 لَقَد كَفَر ينإِنَّقَالُوا الَّذاللَّهوهِسيحالْمناب
ميرقَالَ مو ِسيحا الْمنِي ييلَ بائروا إِسدباع اللَّه 
 اللَّه حرم فَقَد بِاللَّه يشرِك من ُ إِنه وربكُم ربي
هلَيةَ عنالْج اهأْومو ارا النمو نيملظَّالل نارٍ مصأَن  

Al-Mā΄idah (5) 78 نلُع ينوا الَّذكَفَرننِيميلَبائرلَىإِسعانسل
وداوى ديسعنِ واب ميرم كا ذَلا بِموصوا عكَانو 
  يعتدونَ

Al-Mā΄idah (5) 110 ْقَالَ إِذ ا اللَّهى ييسعنابميرمياذْكُرتمنِع
كلَيلَى ععو كتدالذْإِ و كتدوحِ أَيسِ بِرالْقُد 
كَلِّمت اسي النف دهلًا الْمكَهإِذْ وو كتلَّمع 

ابتةَ الْككْمالْحاةَ وروالتجِيلَ والْإِنإِذْ وو لُقخت 
نالطِّنيِ م ئَةيرِ كَهبِإِذْنِي الطَّي فُخنا فَتيهكُونُ ففَت 
 وإِذْ بِإِذْنِي والْأَبرص الْأَكْمه وتبرِئ يبِإِذْنِ طَيرا
رِجخى تتوإِذْ بِإِذْنِي الْمو نِي كَفَفْتيلَ بائرإِس 
كنإِذْ ع مهجِئْت اتنيفَقَالَ بِالْب ينوا الَّذكَفَر مهنم 
  مبِني سحر إِلَّا هذَا إِنْ
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Al-A’raf (7) 105 يققح لَىأَقُولَلَا أَنْ لَىععإِلَّااللَّهقالْحقَد
كُمجِئْت ةنيبِب نم كُمبلْ رسفَأَر يعنِي ميلَ بائرإِس  

Al-A’rāf (7) 134 الَمو قَعو هِملَيع زجاقَالُواالرىيوسمعاادلَن
كبا ربِم هِدع كدنع نكَ لَئفْتا شنع زجالر 
ننمؤلَن لَك لَنسرلَنو كعنِي ميلَ بائرإِس  

Al-A’rāf (7) 137 اثْنرأَوو مالْقَو ينواالَّذفُونَكَانعضتسيارِقشم
 كَلمةُ وتمت فيها باركْنا الَّتي ومغارِبها الْأَرضِ
كبر سىالْحلَى ننِي عيلَ بائرا إِسوا بِمربص 
 كَانوا وما وقَومه فرعونُ يصنع كَانَ ما ودمرنا
  يعرِشونَ

Al-A’rāf (7) 138 انزاوجنِي ويلَ بِبائرإِسرحاالْبولَىفَأَتمٍعقَو
 لَنا اجعلْ موسى يا قَالُوا لَهم أَصنامٍ علَى يعكُفُونَ
  تجهلُونَ قَوم إِنكُم قَالَ َآلهةٌ لَهم كَما إِلَها

Yūnus (10) 90 انزاوجنِي ويلَ بِبائرإِسرحالْبمهعبنُفَأَتوعرف
هودنجا ويغا بودعى وتإِذَا ح كَهرأَد قرقَالَ الْغ 
تنَآم أَنلَا ه ي إِلَّا إِلَهالَّذ تنَآم و بِهنيلَ بائرإِس 
  الْمسلمني من وأَنا

Yūnus (10) 93 لَقَدا وأْنونِي بيلَ بائرأَإِسوبقٍمدصماهقْنزرونم
اتبا الطَّيلَفُوا فَمتى اختح ماَءهج لْمإِنَّ الْع كبر 

ييقْض مهنيب موي ةاميا الْقيموا فكَان يهفُونَ فلتخي 
Al-Isrā’ (17) 2 انيَآتى ووسم ابتالْكاهلْنعجىودنِيهبل

  وكيلًا دونِي من تتخذُوا أَلَّا إِسرائيلَ
Al-Isrā’ (17) 4 انيقَضنِي إِلَى ويلَ بائرإِسابِيفتنَّالْكفِْسديلَتف
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  كَبِرياعلُواولَتعلُن مرتينِ الْأَرضِ
Al-Isrā’ (17) 101 لَقَدا ونيى َآتوسمعستاتَآياتنيأَلْبنِيفَاسب

 يا لَأَظُنك إِني فرعونُ لَه فَقَالَ جاَءهم إِذْ إِسرائيلَ
  سحورام موسى

Al-Isrā’ (17) 104 اقُلْنو نم هدعنِي ببيلَلائرواإِسكُناسضفَإِذَاالْأَر
  لَفيفًا بِكُم جِئْنا الَْآخرة وعد جاَء

T{aha (20) 47 اهيا فَقُولَا فَأْتولَا إِنسركبلْرسافَأَرنعنِيمب
 ربك من بَِآية جِئْناك قَد عذِّبهمت ولَا إِسرائيلَ
لَامالسلَى ونِ عم عبى اتدالْه  

T{aha (20) 80 انِي ييلَ بائرإِسقَداكُمنيجأَننمكُمودع
اكُمنداعوو انِبالطُّورِ ج نما الْأَيلْنزنو كُملَيع 

نلْ الْمالسىوو  
T{aha (20) 94 َا قَالي ناب ذْلَا أُمأْخيتتيحلَابِليوأْسيبِرإِن

يتشقُولَ أَنْ خت قْتفَر نينِي بيلَ بائرإِس لَمو 
قُبري تلقَو  

Asyu’ara (26) 17 ْلْأَنسا أَرنعنِي ميلَبائرَإِس  
Asyu’ara (26) 22 لْكتةٌ وما نِعهنمت لَيأَنْعتدبنِيعيلَبائرإِس  
Asyu’ara (26) 59 كا كَذَلاهثْنرأَونِي ويلَبائرإِس  
Asyu’ara (26) 197 لَمأَو كُني مةً لَهأَنَْآيهلَمعاُءيلَمنِيعيلَبائرإِس  
An-Naml (27) 76 َّذَا إِنه َآنَالْقُر قُصلَىينِيعيلَبائرإِسأَكْثَر

  يختلفُون فيه هم الَّذي
As-Sajadah (32) 23 لَقَدا ونيى َآتوسمابتفَلَاالْككُنيتفةيرمنم

هقَائل اهلْنعجى ودنِي هبيلَ لائرإِس  
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Gāfir (40) 53 لَقَدا ونيَآت وسىىمداالْهثْنرأَونِيويلَبائرإِس
ابتالْك  

Az-Zuh{ruf (43) 59 ْإِن وإِلَّا ه دبا عنمعأَنهلَيعاهلْنعجثَلًاونِيمبل
  إِسرائيلَ

Ad-Dukhan (44) 30 لَقَدا ونيجنِي نيلَ بائرإِسنذَابِمهِنيِالْعالْم  
Al-Jās|iyah (45) 16 لَقَدا ونينِي َآتيلَ بائرإِسابتالْككْمالْحةَووبالنو

ماهقْنزرو نم اتبالطَّي ماهلْنفَضلَى وع نيالَمالْع  
Al-Ah{qaf (46) 10 ْقُل متأَيكَانَ إِنْ أَرنمدنعاللَّهمتكَفَروبِه

هِدشو داهش ننِي ميلَ بائرلَى إِسع هثْلم نفََآم 
متركْبتاسإِنَّ و ي لَا اللَّهدهي مالْقَو نيمالظَّال  

As-S{aff (61) 6 ْإِذى قَالَ ويسع نابميرامنِيييلَبائريإِسإِن
 من يدي نبي لما مصدقًا إِلَيكُم اللَّه رسولُ
اةروا الترشبمولٍ وسي بِرأْتي ني مدعب هماس 
دما أَحفَلَم ماَءهج اتنيذَا قَالُوا بِالْبه رحس بِنيم 

As-S{aff (61) 14 اايهأَي ينوا الَّذنواَآمكُونارصأَنااللَّهقَالَكَم
 اللَّه إِلَى أَنصارِي من للْحوارِيني ريمم ابن عيسى
 طَائفَةٌ فََآمنت اللَّه أَنصار نحن الْحوارِيونَ قَالَ
ننِي ميلَ بائرإِس تكَفَرفَةٌ وا طَائندفَأَي ينالَّذ 

  ظَاهرِين فَأَصبحوا عدوهم علَى َآمنوا
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