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TAFSIR SURAT AL-IKHLASH 

AL-FALAQ & AN-NAS 

 

 

Surat Al-Ikhlash, Surat Al-Falaq, dan 

Surat An-Nas adalah tiga surat terakhir 

dalam Al-Qur’an. Surat Al-Falaq dan An-

Nas juga  biasa dikenal dengan istilah Al-

Muawwidzatain. Para ulama’ tidak pernah 

absen dari menjelaskan isi kandungan dari 

surat-surat tersebut, karena mengingat 

isinya yang mencakup. Berikut ini akan 

dibahas tentang tafsir dari ketiga surat 

tersebut dengan metode tafsir bil ma’tsur 

yang ringkas, namun padat. Di dalamnya 

disarikan perkataan para mufassirin dalam 

kitab-kitab mereka. Semoga kita dapat 

mengambil manfaat darinya dan dapat 

diamalkan dalam kehidupan. 



- 2 - 

SURAT AL-IKHLASH 
[Memurnikan Ibadah 

Hanya Kepada Allah q] 

Surat Ke-112 : 4 Ayat 

(Makkiyyah, diturunkan sesudah 

Surat An-Nas) 
 


�ِ א��ِ  ِ�ْ��ِ ْ�ِ ��ْ�َ�ِ� א �� . א

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang.” 

 �ْ�ُ  ٌ��ََ� ُ ُ  .ُ�َ� א�� َ��ُ  אَ�� ���ْ . אَ  �ْ�ْ� َوَِ�َ
 ْ�َ�ْ�ُ . ْ��ُכْ� َُ! ُכُ�ً�א �ََ��ٌ  َوََ.  

“Katakanlah, ”Dia-lah Allah, Yang Maha 

Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung 

kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada 

beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan 

tidak ada seorangpun yang setara dengan 

Dia.”
1
 

                                                 
1
 QS. Al-Ikhlash : 1 - 4. 
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Sebab diturunkannya Surat Al-

Ikhlash adalah karena pertanyaan dari 

orang-orang musyrik kepada Rasulullah a 

tentang sifat Allah q. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab y; 

 


ْ כِ �ِ $ْ �ُ אْ  ن� �َ  َ�  َ� ُ�� َ)  א��ِ  لِ �ْ &ُ �َ א ِ �ْ א ُ  ( א��
 َ* َ� ْ
ُ  َل 2َ +ْ 1َ 0َ  َכ �� א رَ -َ َ  ْ, ِ� +ْ אِ  �َ �� َ& وَ  !ِ   א��
} ُ� �ْ  ُ� َ�  ُ ُ אَ  �ٌ �َ �َ  א�� ��  �� }�ُ �َ א

 

“Sesungguhnya orang-orang musyrik 

berkata kepada Rasulullah a, “Jelaskanlah 

sifat Rabb-mu kepada kami.” Maka Allah 

q menurunkan, “Katakanlah, ”Dia-lah 

Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Rabb 

yang bergantung kepada-Nya segala 

sesuatu.”
2
 

 

                                                 
2
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3364. 
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Surat Al-Ikhlash sebanding dengan 

sepertiga Al-Qur’an. Diriwayatkan dari 

Abu Sa’id Al-Khudri y; 

 

�َ 6ً 5ُ رَ  7َ �ِ  َ& 6ً 5ُ رَ  ن� �َ   ْ8 َ� ُ�  ُ� �ْ  ُ� َ�  ُ  א��
 َ� َ� ٌ�  ُ� لِ �ْ &ُ ( رَ َ <ِ  אءَ 5َ  >َ ;َ ْ) א �َ �� �َ א 0َ �َ دُ دِّ �َ 

�� َ)  א��ِ  ُ �َ *َ  ( א�� ْ
َ  َכ ِ ذَ  �َ כَ ?َ 0َ  �َ �� َ& وَ  !ِ  ُ! 
�َ  َ� 5ُ א��  ن� 1َ כَ وَ  َA َ8 B א��ِ  لُ �ْ &ُ رَ  אَل 8َ א C َ0َ א

 (َ �� ُ �َ *َ  ( א�� ْ
 هِ �ِ 
َ �ِ  Eْ ِ� �ْ +َ  ْي ?ِ א� وَ  �َ �� َ& وَ  !ِ 
 ِ> �+ َC َ�ُ Hُ  لُ �ِ A ْGَ א  Iَ  ْ .Jنِ �ْ 8ُ א

 

“Sesungguhnya seorang laki-laki 

mendengar laki-laki lain yang membaca 

Qul Huwallahu Ahad (Surat Al-Ikhlash) 

berkali-kali. Ketika pagi hari orang yang 

mendengar tersebut datang kepada Nabi a 

menceritakan hal tersebut seakan-akan 
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menganggap kecil Surat Al-Ikhlash. Maka 

Rasulullah a bersabda, “Demi yang jiwaku 

berada ditangan-Nya, sesungguhnya Surat 

Al-Ilkhlas sebanding dengan sepertiga Al-

Qur’an.”
3
 

 

Seorang muslim yang mencintai 

kandungan Surat Al-Ikhlash, maka 

kecintaannya tersebut dapat 

memasukkannya ke dalam Surga –

bi’idznillah.- Sebagaimana diriwayatkan 

dari Anas y, yang mengisahkan tentang 

seorang yang selalu membaca Surat Al-

Ikhlash pada tiap rakaat shalatnya. Maka 

Rasulullah a bertanya kepadanya; 

 

 َ� !ِ �ِ  כَ �ُ Kُ 1ْ א �َ  َG �َ  َK�L َْ  نْ �َ  َכ Gُ -َ �ْ א �َ Kَ  نُ 6َ א 0ُ 
 َ� (ْ َN �ُوَ  َכ א َK َ� هِ ?ِ �َ  مِ وْ 2ُ ُ  َ� *َ  َכ �ُ �ِ Nْ א 

                                                 
3
 HR. Bukhari Juz 4 : 4726. 
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 B�א  B; َC�Eْ  ُ� ِ ّ+ِ <ِ  אَل G ٍR  َ0 َ8َ כْ رَ  ّ�ِ כُ  Eْ 0ِ  ةَ رَ �ْ א
 .T �- َRَ אْ  َכ �َ Sَ دْ א �َ א�َ �� <ِ  َכ ;B �ُ  אَل 8َ 0َ 

 

“Wahai Fulan, apa yang mencegahmu 

untuk melakukan apa yang diminta oleh 

temanmu, dan apa yang menjadikanmu 

senantiasa membaca Surat Al-Ikhlash di 

setiap rakaat?” Orang tersebut menjawab, 

“Sesungguhnya aku mencintai (Surat Al-

Ikhlas) tersebut.” Maka Rasulullah a 

bersabda, “Kecintaanmu kepada Surat Al-

Ikhlash dapat memasukkanmu ke dalam 

Surga.”
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 HR. Bukhari Juz 1 : 741. 
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TAFSIR SURAT AL-IKHLASH 
 

 

 �ْ�ُ  ٌ��ََ� ُ   .ُ�َ� א��
“Katakanlah, ”Dia-lah Allah, 

Yang Maha Esa.” 

 

Makna ayat, “Katakanlah, ”Dia-lah 

Allah, Yang Maha Esa,” adalah katakanlah 

bahwa Allah q adalah Rabb yang Maha 

Esa, yang tidak ada tandingan-Nya, tidak 

ada pembantu-Nya, tidak ada lawan-Nya, 

tidak ada yang serupa dengan-Nya, dan 

tidak ada yang setara dengan-Nya.
5
 

 

 

 ُ َ��ُ  אَ�� ��  .א
“Allah adalah Rabb yang bergantung 

kepada-Nya segala sesuatu.” 

                                                 
5
 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/570. 
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Makna ayat, “Allah adalah Rabb 

yang bergantung kepada-Nya segala 

sesuatu,” adalah bahwa seluruh penduduk 

langit dan bumi benar-benar membutuhkan 

kepada Allah q. Mereka memohonkan 

segala yang diinginkan kepada-Nya dan 

mereka mengharap segala kepentingan 

kepada-Nya.
6
 

 

 

 ْ�َ  ْ�َ�ْ�ُ �ْ�ْ� َوَِ�َ.  
“Dia tidak beranak 

dan tidak pula diperanakkan.” 
 

Makna ayat, “Dia tidak beranak dan 

tidak pula diperanakkan,” adalah tidak 

lahir dari-Nya anak dan tidak juga Dia lahir 

dari sesuatu, karena tidak ada yang semisal 

dengan-Nya.
7
 

                                                 
6
 Taisirul Karimir Rahman, 4/493. 

7
 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 
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Seorang yang mengatakan bahwa 

Allah q memiliki anak, maka berarti ia 

telah mencaci Allah q, dan Maha Suci 

Allah dari apa yang mereka katakan 

tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas 

p, dari Nabi a beliau bersabda, Allah q 

berfirman; 

 

َ وَ  مَ Jدَ  �ُ �ْ  Eْ -ِ �َ ?� כَ  ْ�  َ� َכ ِ ذَ  !ُ َ  �ْ כُ 
َ وَ  Uَ َA َ� ِ- Eْ وَ  ْ�  َ��ْ ?ِ כْ א �K َL 1َ 0َ  َכ ِ ذَ  !ُ َ  �ْ כُ  ُ; ُ! 
 ِ> ��א �َ כَ  هُ �َ 
ْ *ِ �ُ  نْ �َ  رُ �ِ �ْ  �َ Eْ  Vَ ّ+ِ �َ  �َ *َ 2َ 0َ  אَي 
 �ْ 8َ 0َ  אَي �� <ِ  !ُ �ُ Aْ א �K Uَ �َ وَ  אنَ כَ ُ ُ!  ِ Eْ  َو َ ٌ� 
 َ0 ُ� ْ; َN ِ+א Eْ  َ� ْن  َ� �L ِW َ?  (َ ِ�א َ; ًR  َ� ْوَ  و َ .א�ً 

 

“Anak Adam telah mendustakan-Ku, 

padahal hal tersebut tidak patut baginya. Ia 

juga mencaci-Ku, padahal hal tersebut 

tidak patut baginya. Pendustaannya 
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kepada-Ku adalah ia menyangka bahwa 

Aku tidak mampu mengembalikannya 

(setelah kematian) seperti semula. Adapun 

caciannya kepada-Ku adalah ia 

mengatakan Aku mempunyai anak. 

Sungguh Maha Suci Aku untuk menjadikan 

isteri dan anak.”
8
 

 

 

 ْ��ُכْ� َُ! ُכُ�ً�א �ََ��ٌ  َوََ. 

“Dan tidak ada seorangpun 

yang setara dengan Dia.” 

 

Makna ayat, “Dan tidak ada 

seorangpun yang setara dengan Dia,” 

adalah tidak ada sesuatupun yang sebanding 

dengan-Nya, tidak juga yang semisal 

dengan-Nya, ataupun sebagai sekutu-Nya 

dalam sesuatu.
9
 

                                                 
8
 HR. Bukhari Juz 4 : 4212. 

9
 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 
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SURAT AL-FALAQ 
[Waktu Shubuh] 

Surat Ke-113 : 5 Ayat 

(Makkiyyah, diturunkan sesudah 

Surat Al-Fil) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ
�ِ ��ْ�َ�ِ� א ��ِ א  .�ِ א��

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang.” 

 

 �ْ�ُ  Xِ�َ�َ��Kِ  Xَْ . �َُ*�ُذ ِ�َ�ّبِ אَْSَ אKَ ِ�ّUَ .
 ْ�Kَِذא َوَ�َ,  َو>ِ Xٍ&ِאZَ ِ�ّUَ . ْ�Kَِو  ِ�ّUَ

 ِ�8َGُאHَאِت E0ِ אْ ���-َ�אِ&ٍ� ِ<َذא  Uَ�ِّ  َو�Kِْ . א
 َ��َ�َ.  
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“Katakanlah, “Aku berlindung kepada 

Rabb Yang Menguasai waktu Shubuh. Dari 

kejahatan makhluk-Nya. Dari kejahatan 

malam apabila telah gelap gulita. Dari 

kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 

menghembus pada buhul-buhul. Dan dari 

kejahatan pendengki ketika ia dengki.”
10

 

 

Tidak ada surat yang serupa dengan 

Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Uqbah bin 

‘Amir y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 َ� َ ْ�  َL َ�  َ�J 2ِ +ْ �ُ  אٍت َ \ِ  ��
ْ א َ� َR  َ ْ�  َ� َ�  ِK ْ] ُ� ُC �� 
 َ� B̂ } ُ� �ْ  َ� ُ* ْ� ُّبِ �َ �ِ  ذ  ْ�َ �َ א Xِذُ �ْ *ُ �َ { ْ� �ُ وَ  } 
 .}אِس א-�  ّبِ �َ �ِ 

 

                                                 
10

 QS. Al-Falaq : 1 - 5. 
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“Tahukah engkau ayat-ayat yang 

diturunkan malam (ini)? Yang tidak ada 

(surat) yang serupa dengannya, (yaitu); 

Qul A’udzu bi Rabbil Falaq (Al-Falaq) dan 

Qul A’udzu bi Rabbin Nas (An-Nas).”
11

 

 

Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas 

merupakan seutama-utama doa 

perlindungan. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abis 

Al-Juhani y, bahwa Rasulullah a 

bersabda kepadanya; 

 

 َ� Vَ ُ�  ْS ِ; ُ� َ0ْ 1َ �ِ  כ َ̀ ِ�  َK َ� !ِ �ِ  ذُ �� A َGَ א 
 ْ�َ �َ  אَل �َ  نَ وْ ذُ �ِّ A َGَ �ُ א َ� אَل �َ  א��ِ  َل �ْ &ُ א رَ ( 
�َ �َ אْ  ّبِ �َ �ِ  ذُ �ْ *ُ �َ  ْ� �ُ  Xِ  َّبِ �َ �ِ  ذُ �ْ *ُ �َ  ْ� �ُ و 

 �-
ْ אLَ �َ  אِس א ِ�  B�
ْ Lَ رَ �ْ א ِ�. 

                                                 
11

 HR. Muslim Juz 1 : 814. 
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“Maukah engkau aku beritahukan seutama-

utama doa perlindungan yang dibaca oleh 

orang-orang yang meminta perlindungan.” 

Ia menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” 

Rasulullah a bersabda, “Yaitu Surat Qul 

A’udzu bi Rabbil Falaq (Al-Falaq) dan Qul 

A’udzu bi Rabbin Nas (An-Nas).”
12

 

 

 

Bahkan setelah turun Surat Al-Falaq 

dan An-Nas, maka Rasulullah a memohon 

perlindungan dengan membaca kedua surat 

tersebut. Diriwayatkan dari Abu Sa’id y, ia 

berkata; 

 

 

 

 

                                                 
12

 HR. Nasa’i Juz 8 : 5432. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 3 : 1104. 
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�� َ)  א��ِ  لُ �ْ &ُ رَ  אنَ כَ  ُ �َ *َ  ( א�� ْ
�� َ& وَ  !ِ  َ� 
 َ� َA َG �� ُذ  ِK َ�  ْ
ْ *َ وَ  אنِّ Tِ א ِ�  ِaْאنِ َ� +ْ א  َ� �A )
 َ+ َ2 َ \ِ  َْ 2َ א +َ �� �َ 0َ  אنِ Lَ ذَ �ِّ Gَ �ُ א َA َ� א َS َ?  ِ� ِC َ� א
 .א�َ א�ُ �َ א ِ& Kَ  כَ �َ Lَ وَ 

 

“Rasulullah a selalu memohon 

perlindungan dari (gangguan) jin dan 

pandangan (buruk) manusia hingga Allah 

q menurunkan Al-Muawwidzatani. Ketika 

kedua (surat tersebut) telah diturunkan, 

beliau mengambil keduanya dan 

meninggalkan yang selain keduanya.”
13

 

 

 

 

                                                 
13

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2058. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

4902. 
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TAFSIR SURAT AL-FALAQ 
 

 �ْ�ُ  Xِ�َ�َ  .�َُ*�ُذ ِ�َ�ّبِ אْ
“Katakanlah, “Aku berlindung kepada 

Rabb Yang Menguasai waktu Shubuh.” 

 

Makna ayat, “Katakanlah, “Aku 

berlindung kepada Rabb Yang Menguasai 

waktu Shubuh,” adalah katakanlah, aku 

memohon perlindungan dan penjagaan 

kepada Rabb Yang membelah biji-bijian 

dan membelah kegelapan malam
14

 dengan 

cahaya waktu Shubuh yang bersinar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Taisirul Karimir Rahman, 4/494. 
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 ْ�Kِ  Xَ�َSَ אKَ ِ�ّUَ. 

“Dari kejahatan makhluk-Nya.” 

 

Makna ayat, “Dari kejahatan 

makhluk-Nya,” adalah dari kejahatan 

seluruh makhluk Allah q, dari kalangan 

manusia, jin, dan binatang,
15

 termasuk 

keburukan diri sendiri.
16

 

 

 

 ْ�Kَِذא َوَ�َ,  َو>ِ Xٍ&ِאZَ ِ�ّUَ. 

“Dari kejahatan malam 

apabila telah gelap gulita.” 

 

Makna ayat, “Dari kejahatan malam 

apabila telah gelap gulita,” adalah dari 

kejahatan yang terjadi di malam hari, ketika 

rasa kantuk menyelimuti manusia. Pada 

                                                 
15

 Taisirul Karimir Rahman, 4/494. 
16

 Tafsir Juz ’Amma, Ibnu ’Utsaimin. 
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waktu tersebut ruh-ruh jahat 

bergentayangan, binatang-banatang 

berbahaya berkeliaran,
17

 serta para pelaku 

kejahatan mulai melancarkan aksi jahat dan 

perusakan.
18

 

 

 

 ْ�Kِ�8َِ  َوGُאHَאِت E0ِ אْ ���- .Uَّ�ِ א

“Dari kejahatan wanita-wanita tukang 

sihir yang menghembus pada buhul-buhul.” 

 

Makna ayat, “Dari kejahatan wanita-

wanita tukang sihir yang menghembus pada 

buhul-buhul,” adalah dari kejahatan para 

penyihir wanita yang menggunakan buhul-

buhul dalam praktik sihir mereka.
19

 

 

 

 

                                                 
17

 Taisirul Karimir Rahman, 4/494. 
18

 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 
19

 Taisirul Karimir Rahman, 4/494. 
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 ْ�Kَِ��َ  َو�אِ&ٍ� ِ<َذא َ�َ ِ�ّUَ.  
“Dan dari kejahatan pendengki 

ketika ia dengki.” 

Makna hasad (dengki) adalah 

menginginkan hilangnya nikmat yang 

dikaruniakan oleh Allah q dari orang yang 

dihasadi tersebut.
20

 Termasuk dalam 

kategari orang yang dengki adalah orang 

yang menyebarkan penyakit ‘ain. Karena 

penyakit ‘ain tidak akan muncul kecuali 

dari seorang pendengki yang memiliki 

perangai yang buruk dan jiwa yang kotor.
21

 

 

Sorang muslim dilarang untuk hasad, 

namun diperbolehkan untuk ghibthah. 

Ghibtah adalah ingin mendapatkan nikmat 

yang dikaruniakan oleh Allah q kepada 

orang lain, tanpa menginginkan hilangnya 

nikmat itu dari orang lain tersebut. 

                                                 
20

 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 
21

 Taisirul Karimir Rahman, 4/494. 
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Ghibthah dianjurkan dalam hal sedekah 

harta dan ilmu agama. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 Vَ َ�  �َ َ�  ِ> �V ِ0  ْHא E َ- َA ْ
ُ  אهُ LJَ  ٌ� 5ُ رَ  �ِ   א��
 َK Vً0َ א  �َ �� َ̂  َ* َ� َ� ) َ� E َN ِXّ אْ A ِ!  ِ0ِ כَ 
ُ  אهُ LJَ  ٌ� 5ُ رَ وَ  �َ  �َ R  َ0 ُCَ �َ כْ Nِ אْ  א�� ْ8 ِ̀ Eْ  ِ� َC א
� وَ ُ َG ِّ� ُ� َCא. 

“Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal, 

yaitu; (pertama kepada) seorang yang 

diberi harta oleh Allah, lalu ia 

menghabiskannya untuk kebenaran. (Kedua 

kepada) seorang yang diberi (ilmu) hikmah, 

lalu ia berhukum dengannya dan 

mengajarkannya (kepada orang lain).”
22

 

                                                 
22

 HR. Bukhari Juz 1 : 73, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 816. 
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SURAT AN-NAS 
[Manusia] 

Surat Ke-114 : 6 Ayat 

(Makkiyyah, diturunkan sesudah 

Surat Al-Falaq) 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ
�ِ ��ْ�َ�ِ� א ��ِ א  .�ِ א��

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang.” 

 

�ِכ . ُذ ِ�َ�ّبِ א-�אِس �َُ*�ْ  ُ�ْ� ِKَ  אِس�-!ِ . אَ>ِ 

. Uَّ�ِ אَْ�ْ&َ�אِس אْWَ-�אِس  �Kِْ . א-�אِس 

 �Kَِ . ِر א-�אِس ُ)ُ�وْ  ُ�َ�ْ&ِ�ُس Eْ0ِ  א�ِ?ْي 

  .אْRِ�-Tِ َوא-�אِس 
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“Katakanlah, “Aku berlidung kepada 

Rabb manusia. Raja manusia. 

Sembahan manusia. Dari kejahatan 

(bisikan) setan yang biasa bersembunyi. 

Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam 

dada manusia. Dari (golongan) jin 

dan manusia.”
23

 

 

 

 

                                                 
23

 QS. An-Nas : 1 - 6. 
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TAFSIR SURAT AL-NAS 
 

�ِכ . ُذ ِ�َ�ّبِ א-�אِس �َُ*�ْ  ُ�ْ� ِKَ  אِس�- .א

 ِ! .א-�אِس  ِ<َ

“Katakanlah, “Aku berlidung kepada Rabb 

manusia. Raja manusia. 

Sembahan manusia.” 

 

Makna ayat, Katakanlah, “Aku 

berlidung kepada Rabb manusia. Raja 

manusia. Sembahan manusia,” adalah 

katakanlah aku memohon perlindungan dan 

penjagaan kepada Allah q, Rabb manusia, 

Sang pencipta dan pengatur semua urusan 

mereka.
24

 Raja yang memiliki kekuasaan 

tertinggi atas manusia serta pengaturan 

yang sempurna
25

 dan Dia adalah Sembahan 

manusia. Pada tiga ayat pertama ini terdapat 

                                                 
24

 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 
25

 Tafsir Juz ’Amma, Ibnu ’Utsaimin. 
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sifat-sifat Allah q, yaitu sifat Rububiyyah 

(Rabb), sifat Al-Mulk (Raja), dan sifat 

Uluhiyyah (Yang disembah).
26

 

 

 

 ْ�Kِ  אِس�-Wَ .Uَّ�ِ אَْ�ْ&َ�אِس אْ

 .ِر א-�אِس ُ)ُ�وْ  ُ�َ�ْ&ِ�ُس Eْ0ِ  א�ِ?ْي 

 

“Dari kejahatan (bisikan) setan yang 

biasa bersembunyi. Yang membisikkan 

(kejahatan) ke dalam dada manusia.” 

 

Makna ayat, “ Dari kejahatan 

(bisikan) setan yang biasa bersembunyi. 

Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam 

dada manusia,” adalah dari kejahatan setan 

yang banyak bersembunyi berupa berbagai 

pikiran, angan-angan, dan khayalan yang 

tidak ada hakikatnya, yang dibisikkan pada 

                                                 
26

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/574. 
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hati manusia.
27

 Setan menjadikan perbuatan 

jahat tampak indah dalam pandangan 

manusia, sehingga manusia bersamangat 

untuk mengerjakannya.
28

 Setan berjalan 

pada peredaran darah manusia, sehingga 

terkadang bisikannya tidak dapat dirasakan 

oleh manusia. Sebagaimana diriwayatkan 

dari ‘Ali bin Husain y, Nabi a bersabda; 

 


ْ א$�  ن� <ِ  َb َאن  َ� ْT ِ� ْي  ِK َ�  ِaْאنِ َ� +ْ א  َK ْT َ� ى
 �� مِ א

 

”Sesungguhnya setan berjalan pada 

peredaran darah manusia.”
29

 

 

 

 

                                                 
27

 Tafsir Juz ’Amma, Ibnu ’Utsaimin. 
28

 Taisirul Karimir Rahman, 4/495. 
29

 HR. Bukhari Juz 2 : 1933. 
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 َ�Kِ  אِس�-  .אْRِ�-Tِ َوא
“Dari (golongan) jin dan manusia.” 

 

Makna ayat, “Dari (golongan) jin 

dan manusia,” adalah bisikan tersebut 

berasal dari jin dan keturunan Adam.
30

 Di 

antara manusia ada yang mengikuti bisikan 

tersebut dan di antara mereka ada yang 

memohon perlindungan kepada Allah q 

agar terhindar dari mengikuti bisikan 

tersebut.
31

 

 

Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

 

 
***** 

 

 

                                                 
30

 Tafsir Juz ‘Amma. Ibnu ‘Utsaimin. 
31

 At-Tafsirul Munir, 30/482. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu 

‘Abdillah Muhammad Al-Anshari Al-

Qurthubi.  

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

Al-Bukhari. 

4. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

5. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

6. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

7. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

8. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib 

An-Nasa’i. 
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9. Syarhud Durusil Muhimmah li 

’Ammatil Ummah, ‘Abdul Aziz bin 

‘Abdullah bin Baz. 

10. Tafsir Adhwa-ul Bayan fi Idhahil 

Qur’an bil Qur’an, Muhammad bin 

Muhammad bin Al-Mukhtar Al-Jakani 

Asy-Syinqithi. 

11. Tafsir Juz ‘Amma, Muhammad bin 

Shalih Al-‘Utsaimin. 

12. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ 

Ismail bin Amr bin Katsir Ad-

Dimasyqi. 

13. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir 

Kalamil Mannan, ‘Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa’di. 

14. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, 

Muhammad Sulaiman ‘Abdullah Al-

Asyqar. 

15. Tafsir Tematik Al-Wafi, Wafi Marzuqi 

Ammar. 


