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TAFSIR SURAT AL-KAFIRUN 

TAFSIR SURAT AL-LAHAB 

 

 

Surat Al-Kafirun dan Surat Al-Lahab 

adalah termasuk surat-surat pendek dalam 

Al-Qur’an. Surat Al-Kafirun terdiri dari 

enam ayat, yang merupakan bentuk bara’ 

terhadap kesyirikan. Dan Surat Al-Lahab 

yang terdiri dari lima ayat, dikenal juga 

dengan sebutan Surat Al-Masad. Meskipun 

sedikit jumlah ayatnya, namun kedua surat 

tersebut memiliki kandungan makna yang 

dalam. Berikut ini akan dibahas tentang 

tafsir dari kedua surat tersebut secara bil 

ma’tsur yang ringkas. Semoga pemaparan 

dalam buku ini dapat membantu kaum 

mulimin dalam memahami tafsir dan makna 

dari kedua surat tersebut. 
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SURAT AL-KAFIRUN 
[Orang-orang Kafir] 

Surat Ke-109 : 6 Ayat 

(Makkiyyah, diturunkan sesudah 

Surat Al-Ma’un) 
 

 

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

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang.” 

 

 

�א  .نَ ُ�ْ� َ�א �َ��َ�א אْ�َכאِ�ُ
وْ َ �ُ ُ!َْ� "َ
َوَ" . َن َ�א �َْ!ُ �ُ َوَ" �َْ&ُ%ْ� َ!אِ�ُ�وْ . نَ َ$ْ#ُ ُ�وْ 

َن َ�א َوَ" �َْ&ُ%ْ� َ!אِ�ُ�وْ   .َ!אِ�ٌ� َ�א َ!َ ْ�ُ$�ْ  �ََ&אْ 
ِ َ* ِد�ْ ُ(ُכْ� َو�ِ َ�ُכْ� ِد�ْ . �َْ!ُ �ُ .  
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“Katakanlah, “Wahai orang-orang kafir. 

Aku tidak menyembah apa yang kalian 

sembah. Kalian bukan penyembah (Rabb) 

yang aku sembah. Aku tidak menjadi 

penyembah apa yang kalian sembah. Dan 

kalian bukan penyembah yang aku sembah. 

Untuk kalian agama kalian, dan untukku, 

agamaku.”
1
 

 

Surat Al-Kafirun sebanding dengan 

seperempat Al-Qur’an. Diriwayatkan dari 

Ibnu ‘Abbas p; 

 

 ُ� .0نِ 
ْ /ُ א�ْ  .َ �ْ رُ  لُ �ِ #ْ $َ  نَ وْ 
ُ א�ِ כَ א א�ْ �َ �� �َ  +�َ  ْ� 

 

“Qul ya ayyhal kafirun (Katakanlah, 

“Wahai orang-orang kafir) sebanding 

seperempat Al-Qur’an.”
2
 

                                                 
1
 QS. Al-Kafirun : 1 - 6. 

2
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2894. Hadits ini dihasankan 

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

Shahihah Juz 2 : 586. 
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Surat Al-Kafirun merupakan 

pembebasan dari kesyirikan. Sebagaimana 

sabda Nabi a kepada Naufal y; 

 

�ْ אِ  َ
 ْ� } ُ�5 4َ !َ  �ْ &َ  �	 3ُ } نَ وْ 
ُ א�ِ כَ א א�ْ �َ �� א �َ �َ  ْ� 
 .כِ 
ْ א�;	  َ ةٌ �ِ אءَ 
َ א �َ �َ 8ِ&	 א، �َ �َ %ِ �َ א$ِ 6َ 

 

“Bacalah (Surat) Qul ya ayyuhal kafirun, 

kemudian tidurlah jika telah selesai 

(membaca)nya. Karena sesungguhnya 

(Surat Al-Kafirun) itu adalah pembebasan 

dari kesyirikan.”
3
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 HR. Abu Dawud : 5055. Hadits ini dihasankan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 292. 
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TAFSIR SURAT AL-KAFIRUN 
 

 

 .نَ ُ�ْ� َ�א �َ��َ�א אْ�َכאِ�ُ
وْ 

“Katakanlah, “Wahai orang-orang kafir.” 

 

Makna ayat, “Katakanlah, “Wahai 

orang-orang kafir,” adalah katakanlah 

kepada orang-orang kafir dengan tegas. Dan 

kalimat, “orang-orang kafir,” mencakup 

semua oran kafir, baik dari golongan orang-

orang musyrik, yahudi, nashrani, orang-

orang atheis, atau yang selain mereka.
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 
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 .نَ َ" �َْ!ُ ُ� َ�א َ$ْ#ُ ُ�وْ 

“Aku tidak menyembah 

apa yang kalian sembah.” 

Makna ayat, “Aku tidak menyembah 

apa yang kalian sembah,” adalah aku tidak 

menyembah berhala-berhala yang kalian 

sembah.
5
 Aku berlepas diri dari apa yang 

kalian ibadahi selain Allah q, baik secara 

zhahir maupun batin.
6
 

 

 .َن َ�א �َْ!ُ �ُ َوَ" �َْ&ُ%ْ� َ!אِ�ُ�وْ 

“Kalian bukan penyembah 

(Rabb) yang aku sembah.” 

Makna ayat, “Kalian bukan 

penyembah (Rabb) yang aku sembah,” 

adalah kalian bukan penyembah Allah q 

yang aku sembah.
7
 

                                                 
5
 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 

6
 Taisirul Karimir Rahman, 4/491. 

7
 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 
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 َ!אِ�ٌ� َ�א َ!َ ْ�ُ$�ْ  َ&אْ َوَ" �َ 

“Aku tidak menjadi penyembah 

apa yang kalian sembah.” 

 

Makna ayat, “Aku tidak menjadi 

penyembah apa yang kalian sembah,” 

adalah aku tidak beribadah seperti cara 

kalian beribadah.
8
 Karena sesungguhnya 

yang aku sembah hanyalah Allah q, sesuai 

dengan apa yang dicintai dan diridhai-Nya.
9
 

 

 

 .َن َ�א �َْ!ُ �ُ َوَ" �َْ&ُ%ْ� َ!אِ�ُ�وْ 

“Dan kalian bukan penyembah 

yang aku sembah.” 

 

Makna ayat, “Dan kalian bukan 

penyembah yang aku sembah,” adalah 

                                                 
8
 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 

9
 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/560. 
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kalian tidak beribadah seperti cara kalian 

ibadahku. Karena ibadahku murni hanya 

untuk Allah q, sedangkan ibadah kalian 

adalah ibadah syirik.
10

 

 

 

ِ ُ(ُכْ� َوِ�َ* ِد�ْ َ�ُכْ� ِد�ْ .  
“Untuk kalian agama kalian, 

dan untukku, agamaku.” 

 

Makna ayat, “Untuk kalian agama 

kalian, dan untukku, agamaku,” adalah 

untuk kalian kesyirikan dan kekufuran 

kalian, dan untukku agama Islamku. Aku 

berlepas diri dari agama kalian dan kalian 

berlepas diri dari agamaku.
11

 

 

 

 

                                                 
10

 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 
11

 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 
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SURAT AL-LAHAB 
[Gejolak Api] 

Surat Ke-111 : 5 Ayat 

(Makkiyyah, diturunkan sesudah 

Surat Al-Fath) 

 

 

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

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang.” 

 

�א �Aََْ(5 َ!ْ(ُ@  .َ�َ�ٍ< َوَ$<	  َ$ 	ْ= َ�َ�א �َِ�ْ* َ
54َFْ�َGَ َ&אًرא َذאَت . َ�אُ�ُ@ َوَ�א َכَ�َ< 

 >ٍ�َ�َ . >ِHَIَ�ْא Jَ�َא 	��َ @ُ$َُ�
َ� ِ�ْ*  .َوאْ
 ْ�Kِ ٍ��َ�َ ْ�  .ِ�Lَא َ�ْ ٌ� ِ

 



- 10 - 

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan 

sesungguhnya ia akan binasa. Tidaklah 

bermanfaat baginya harta bendanya dan 

apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk 

ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu 

pula) isterinya, pembawa kayu bakar. Yang 

di lehernya ada tali dari sabut.”
12

 

 

Sebab diturunkannya Surat Al-Lahab 

adalah ketika turun firman Allah q –Surat 

Asy-Syua’ra : 214- yang memerintahkan 

Rasulullah a agar memperingatkan kerabat 

dekatnya, maka beliau mengumpulkan 

kabilah-kabilah yang ada untuk 

diperingatkan akan datangnya siksaan yang 

keras. Kemudian Abu Lahab mencela 

Rasulullah a dengan mengatakan, 

“Celakalah engkau sepanjang hari, apakah 

hanya untuk ini engkau mengumpulkan 

kami?” Maka turunlah Surat Al-Lahab 

sebagai jawaban dari Allah q, atas celaan 

                                                 
12

 QS. Al-Kafirun : 1 - 6. 
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Abu Lahab kepada Rasulullah a. Hal ini 

sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 

Ibnu ‘Abbas p, ia berkata; 

 

 َכ $َ 
َ �ْ ِ; !َ  رْ Nِ &ْ �َ وَ { ْ= �َ Mَ א &َ �	 �َ 
 َPْא ْ� َ
 ِ� ْ� َ { Qَ َ# َ�  	)�א ِ  �*  Qَ 	4 ُ  @ِ �ْ 4َ !َ  5 א�	
* (ِ א �َ �َ  ْي אدِ (َ �ُ  َ� #َ Sَ א �َ Rَ 5 א�F	 4 َ�  َ! َ4	 Gَ وَ 
 ِ� ْ� ٍ
�ُ  نَ H ْVُ  ْ �ُ  ّيٍ �ِ * !َ (ِ א �َ �َ   َ
 ْ� Wٍ  َ� 	% 5

 ْKא َ% َ� ُ# ْV َ� א َS َ# �َ  	
 نْ �َ  .ْ Hِ %َ ْ� �َ  �ْ א �َ ذَ K �ُ  ِXُ א�
 َ� ْY ُ

َ ]ُ (ْ �َ  �ِ ً" G ْVُ رَ  َ� Gَ رْ �َ  جَ   َ� ُL א َV  َ� َS َאء 
 َ� �ُ ْV  َ� َ� >ٍ  َو ُ� َ
 ْ� Wٌ  َ� َ/ כُ %َ �ْ �َ رَ �َ  אَل ْ�  َ� ْV 
 َ� ْ6 َ  ْ

َ �	 [َ $َ  نْ �َ  �ُ �ْ 
ِ $ُ  ّيِ אدِ Vَ א�ْ  �ِ ً\ �ْ 6َ  ن	 �َ  �ْ כُ ُ$  
�ُ  �ْ %ُ (ْ כُ �َ  �ْ כُ �ْ 4َ !َ  Fَ ِّ� ِ� *ْ  َ�א �َ  �ْ #َ א &َ Vْ א�ُ 
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 َK َ
�ً �ِ  " Qَ	 Xِ  َכ �ْ 4َ א !َ (َ �ْ  َ�
ٌ �ْ Nِ &َ  ْ* &ِّ 8ِ �َ  אَل א  
 Vْ ُ� �َ  אَل /َ �َ  �ٍ �ْ �ِ َ_  אٍب Nَ !َ  ِي �َ �َ  َ �ْ �َ  �ْ כُ �َ 
א (َ %َ #ْ �َ א N َKَ �َ �ِ �َ  مِ Vْ �َ �ْ א 
َ אGَ ِa  َכ א �َ  ̀ $َ  ٍ< �َ �َ 
 َ� َ) َM َ� =ْ  } *ْ�َِ� א�ْ= َ�َ	َ$   	َ�ٍ< َوَ$<�א  .َ�َ

�אُ�ُ@ َوَ�א َכَ�َ< َ @ُ)ْ!َ 5)َAَْ�{. 

 

“Ketika turun ayat, “Dan berilah 

peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang 

terdekat,”
13

 (maka) Nabi a naik ke atas 

bukit Shafa dan menyeru, “Wahai Bani 

Fihr, wahai Bani ‘Adi, keturunan-

keturunan Quraisy,” hingga mereka 

berkumpul. Jika seorang tidak dapat keluar 

(menghadiri seruan tersebut), maka ia 

mengutus seorang utusan untuk melihat apa 

yang sedang terjadi. Datang pula Abu 

                                                 
13

 QS. Asy-Syua’ra : 214. 
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Lahab dan orang-orang Quraisy. Lalu 

Rasulullah a bersabda, “Bagaimana 

pendapat kalian jika aku beritahukan 

kepada kalian bahwa ada (pasukan) 

berkuda di (balik) lembah ini akan 

menyerang kalian, apakah kalian 

membenarkanku?” Mereka menjawab, “Ya, 

kami tidak pernah mendapatimu, kecuali 

kejujuran.” Rasulullah a bersabda, 

“Sesungguhnya aku memperingatkan 

kepada kalian akan datangnya siksaan 

yang keras.” Kemudian Abu Lahab 

berkata, “Celakalah engkau sepanjang hari, 

apakah hanya untuk ini engkau 

mengumpulkan kami?” Maka turunlah, 

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan 

sesungguhnya ia akan binasa. Tidaklah 

berfaidah kepadanya harta bendanya dan 

apa yang ia usahakan.
14

”
15

 

 

                                                 
14

 Surat Al-Lahab. 
15

 HR. Bukhari Juz 4 : 4492, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 208. 
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TAFSIR SURAT AL-LAHAB 
 

 

 .َ�َ�ٍ< َوَ$<	  َ$ 	ْ= َ�َ�א �َِ�ْ* 

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab 

dan sesungguhnya ia akan binasa.” 

 

Makna ayat, “Binasalah kedua 

tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia 

akan binasa.” adalah merugilah Abu 

Lahab, ia akan binasa dan tidak akan 

beruntung selama-lamanya.
16

 Abu Lahab 

adalah salah seorang paman Rasulullah a 

yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin 

Abdul Muththalib.
17

 Abu Lahab termasuk 

golongan yang menentang dan melawan 

Rasulullah a.
18

 

 

                                                 
16

 Taisirul Karimir Rahman, 4/492. 
17

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/564. 
18

 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 
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�אُ�ُ@ َوَ�א َכَ�َ< َ @ُ)ْ!َ 5)َAَْ� א�َ. 

“Tidaklah bermanfaat baginya harta 

bendanya dan apa yang ia usahakan.” 

 

Makna ayat, “Tidaklah bermanfaat 

baginya harta bendanya dan apa yang ia 

usahakan,” adalah tidak bermanfaat apa 

yang dimilikinya sebab ia melampui batas 

dengannya dan apa yang ia usahakan tidak 

akan mampu menolak siksaan Allah q, jika 

sudah menimpa kepadanya.
19

 Kalimat, 

“apa yang ia usahakan,” mencakup harta, 

kemuliaan, kedudukan, dan anak.
20

 

Diriwayatkan dari ‘Aisyah i ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 ِX 	ن  َ� ْc َ� >َ  َ��ِ  �ْ %ُ 4ْ כَ א �َ  ْ ن	 Xِ وَ  �ْ כُ  ِ ْ� כَ  
�ِ  �ْ כُ دَ َ" وْ �َ  ْ �ْ כُ � ِ כَ  

                                                 
19

 Taisirul Karimir Rahman, 4/492. 
20

 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 
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“Sesungguhnya sebaik-baik apa yang 

kalian makan adalah (apa yang berasal 

dari) usaha kalian, dan sesungguhnya 

anak-anak kalian termasuk usaha 

kalian.”
21

 

 

 .54َFْ�َGَ َ&אًرא َذאَت َ�َ�ٍ< 

“Kelak ia akan masuk ke dalam api 

yang bergejolak.” 

 

Makna ayat, “Kelak ia akan masuk ke 

dalam api yang bergejolak,” adalah kelak 

ia akan masuk ke dalam Neraka Jahannam
22

 

yang apinya menyala dengan sangat hebat 

dan sangat membakar,
23

 yang meliputinya 

dari segala arah.
24

 

                                                 
21

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1358. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 

1626. 
22

 Zubdatut Tafsir. 
23

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/564. 
24

 Taisirul Karimir Rahman, 4/493. 
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 >ِHَIَ�ْא Jَ�َא 	��َ @ُ$َُ�
َ�  .َوאْ
“Dan (begitu pula) isterinya, 

pembawa kayu bakar.” 

 

Isteri Abu Lahab bernama Ummu 

Jamil yang nama aslinya adalah Arwah 

binti Harb bin Ummayyah, saudara 

perempuan Abu Sufyan. Ia berasal dari 

kalangan wanita bangsawan Quraisy yang 

terhormat dan termasuk pemimpin kaum 

wanitanya.
25

  

 

Makna ayat, “Dan (begitu pula) 

isterinya, pembawa kayu bakar,” adalah 

demikian pula isteri Abu Lahab yang 

berusaha dengan sekuat tenaga untuk 

menyakiti Rasulullah a
26

 dan gemar 

mengadu domba,
27

 akan masuk ke dalam 

Neraka bersama suaminya. Bahkan ia akan 

                                                 
25

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/564. 
26

 Taisirul Karimir Rahman, 4/493. 
27

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/564. 
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membantu untuk menyiksa suaminya di 

Neraka Jahannam. Berkata Al-Hafizh Ibnu 

Katsir 5; 

 

 َ$ ْI ِ� �ُ  ْ�א َI َH >َ  َ� َ% ْ4 َ/ َ! * َ4 َوْ 5 ز ِK َ� א
 ِ� َ� ْM َ4َ !َ  אدَ د َ� 5 ُL א َV  ِ� ْ� ِ@،  َو ِL *َ  ُ� ْ� ِ� َe ٌة 
 ِ� َN ِ� َכ  ُ� .@ُ �َ  ةٌ �َ #ِ %َ ْ� 

 

“Isterinya akan memanggul kayu bakar, lalu 

dilemparkannya kepada suaminya (Abu 

Lahab) agar api yang membakar (suami)nya 

bertambah (besar), dan ia disediakan untuk 

membantu menyiksa (suami)nya.”
28

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/564. 
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 *ْ�ِ  ْ�Kِ ٍ��َ�َ ْ�  .ِ�Lَא َ�ْ ٌ� ِ
“Yang di lehernya ada tali dari sabut.” 

 

Makna ayat, “Yang di lehernya ada 

tali dari sabut,” adalah yang dilehernya ada 

tali dari Neraka Jahannam
29

 yang akan 

melilit lehernya
30

 pada Hari Kiamat.
31

 

 

Surat Al-Lahab merupakan mukjizat 

bukti benarnya kenabian Rasulullah a. 

Allah q telah memvonis Abu Lahab dan 

isterinya akan masuk Neraka Jahannam, 

meskipun keduanya belum meninggal 

dunia. Dan terbukti keduanya tidak masuk 

ke dalam agama Islam sampai kematian 

mereka. Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

                                                 
29

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/565. 
30

 Taisirul Karimir Rahman, 4/493. 
31

 Zubdatut Tafsir. 
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 َ��ُ  ةِ رَ Vْ א���  هِ L ِNَ  ْ* �ِ وَ :  אءُ �َ 4َ #ُ א�ْ  אَل  ْ# ِS َM ٌة 
 َh ِLא َ
 @ُ &	 8ِ �َ  ،ةِ Vَ  ُ 5 א�(� j  َ! َ4ٌ אiِ وَ  ٌ� �ْ �ِ دَ وَ  ةٌ 
 ُ� ْ) ُN  َ& َM َل  َ� ْV �ُ ُ@  َ$ َ# َ�54َ َ&אًرא {:  5אFْ�َGَ

אَ�Jَ אْ�HَIَِ< . َذאَت َ�َ�ٍ<  	��َ @ُ$َُ�
َ� ِ�ْ*  .َوאْ
 ْ�Kِ ْ �َ אLَ�ِ ٍ��َ�َ ْ�ِ �ٌ { َ� َe ْ6 َ  َ
א �َ �ُ (ْ !َ  

א �َ �ُ �َ  lْ �	 /َ �َ  �ْ �َ  אنِ �َ �ْ אkِْ  مَ �ِ !َ وَ  אءِ /َ א�;	 �ِ 
 َ" وَ  א(ً אcِ  �َ א َ" �َ �ُ (ْ �ِ  �ٌ א�ِ  وَ َ" א وَ (ً �ِ mْ �ُ  نْ �َ 

 َh ِLא ً
�ُ َ"  ،א  �ْ ً
א L َNَ  אنَ כَ �َ  ،א(ً 4ِ #ْ  �ُ َ" وَ  א
 ِ� ْ  َ� ْ� َV َPْدِ ى א 	� ِJ  	 �א ِLא َ
J  َ! َ4 5ِ (َ אcِ  َ א�ْ  ةِ 

 .ةِ 
َ אLِ א�]	  ةِ Vَ  ُ א�(� 
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“Para ulama’ berkata bahwa Surat (Al-

Lahab) ini merupakan mukjizat dan bukti 

kenabian yang terang. Karena 

sesungguhnya setelah diturunkan firman 

Allah q, “Kelak ia akan masuk ke dalam 

api yang bergejolak. Dan (begitu pula) 

isterinya, pembawa kayu bakar. Yang di 

lehernya ada tali dari sabut.” Yang 

memberitakan bahwa keduanya adalah 

orang yang celaka, tidak akan beriman, 

(keduanya) tidak akan bersedia untuk 

beriman dan tidak pula (beriman) salah satu 

dari keduanya, baik secara lahir maupun 

batin, secara sembunyi-sembunyi maupun 

terang terangan. Dan ini merupakan bukti 

kuat atas kebenaran kenabian (Muhammad 

a).
32

 

Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 
 

***** 
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 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/565. 
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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. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits 

Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

7. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

8. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 
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9. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud 

Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Amru Al-

Azdi As-Sijistani. 

10. Syarhud Durusil Muhimmah li 

’Ammatil Ummah, ‘Abdul Aziz bin 

‘Abdullah bin Baz. 

11. Tafsir Adhwa-ul Bayan fi Idhahil 

Qur’an bil Qur’an, Muhammad bin 

Muhammad bin Al-Mukhtar Al-Jakani 

Asy-Syinqithi. 

12. Tafsir Juz ‘Amma, Muhammad bin 

Shalih Al-‘Utsaimin. 

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

Ismail bin Amr bin Katsir Ad-

Dimasyqi. 

14. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir 

Kalamil Mannan, ‘Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa’di. 

15. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, 

Muhammad Sulaiman ‘Abdullah Al-

Asyqar. 

16. Tafsir Tematik Al-Wafi, Wafi Marzuqi 

Ammar. 


