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PENYUBUR IMAN 

MELALUI TADABBUR ALAM 
 

 

Keimanan seorang muslim senantiasa bertambah 

dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan 

berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu 

keimanan perlu dipupuk agar tetap subur dan segar. Di 

antara cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah 

q adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Diharapkan 

dengan mendengarkan dan memperhatikan ayat-ayat 

Allah q yang dibacakan di dalam majelis ilmu tersebut 

keimanan seorang muslim akan semakin meningkat. 

 

Agar tidak timbul rasa bosan, maka sesekali kajian 

keilmuan perlu dikemas dengan kegiatan rihlah tadabbur 

alam, yaitu melakukan perjalanan menuju alam bebas 

dalam beberapa hari untuk kajian ilmiah dengan diselingi 

kegiatan tadabbur alam. Harapannya dengan kegiatan 

rihlah tersebut keilmuan serta keimanan akan semakin 

meningkat, ukhuwah di antara para peserta semakin 

kokoh dan para peserta dapat ber-refreshing dengan 

menyelami keindahan ayat-ayat kauniyah berupa alam 

semesta yang sangat luar biasa. 

 

Berikut ini adalah materi kajian tadabbur alam 

yang terbagi dalam dua sesi, yang pertama ”Kokohkan 

Ukhuwah di antara Ahlus Sunnah” dan yang kedua 

adalah ”Menyelami Keindahan Ayat-ayat Kauniyah.” 
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Materi pertama akan menguraikan tentang kiat-kiat 

untuk mengokohkan persaudaraan di antara Ahlus 

Sunnah, yaitu dengan cara: (1) Hindari buruk sangka dan 

lupakan kesalahan mukmin yang lain. (2) Jaga ucapan 

dan perbuatan. (3) Tidak boleh merendahkan mukmin 

yang lain. (4) Menutup mata dari ‘aib mukmin yang lain. 

(5) Sebarkan salam. (6) Saling memberi hadiah. 

 

Adapun materi kedua akan memaparkan tentang 

keindahan alam semesta yang merupakan ayat-ayat 

kauniyah, yang menunjukkan kebesaran Allah q. Di 

antaranya ayat-ayat kauniyah tersebut adalah: (1) Langit 

yang kokoh. (2) Awan yang membawa keberkahan. (3) 

Matahari yang menyinari bumi. (4) Gunung yang 

menjulang tinggi. (5) Pepohonan dan tanaman yang 

hijau. (6) Burung yang terbang di udara. 

 

Penjelasan dari masing-masing poin tersebut dapat 

disimak pada paparan berikut ini. 
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KOKOHKAN UKHUWAH 

DI ANTARA AHLUS SUNNAH 
 

 

Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah 

saling bersaudara karena agama.
1
 Sebagaimana Allah q 

berfirman; 

 

 ْ��ُ�ِ�ْ	ُ
�َ� �َ�َ َن ِ�ْ�َ�ةٌ َ��َْ�ِ�ُ��ْ ِ���َ	א אْْ�َوא"�ُ!�א  َ�ْ ُכ�ْ א َ
 ْ�	ُ$َ%ُْ" �
َ&��ُכَْ َ   .نَ א'�

 

”Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu 

bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudara 

kalian dan bertaqwalah kalian kepada Allah (q), agar 

kalian mendapatkan rahmat.”
2
 

 

Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya 

seperti satu tubuh. Sehingga ketika ada satu mukmin 

yang mendapatkan musibah, maka mukmin yang lainnya 

juga ikut merasakan musibah tersebut. Diriwayatkan dari 

Nu’man bin Basyir y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
1
 Tafsirul Jalalain, 516. 

2
 QS. Al-Hujurat : 10. 
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 َ� َ) *ُ  ْ
�ْ /ِ 1ِ א0ُ &َ "َ وَ  �ْ /ِ 	ِ א$ُ %َ "َ وَ  �ْ .ِ אدِّ �َ "َ  ْ+ �ِ  �َ �ْ �ِ �ِ �ْ 	ُ א  َ� َ) *ُ 
 ْ
 4ِ 3َ 2َ א
ْ  %ُ א=ِ َ>  9ُ 8 
َ א:َ 4َ "َ  �ٌ ْ; :ُ  9ُ �ْ 8 �ِ כَ 7َ א א6ْ ذَ �ِ  4ِ 3َ 2َ א
 ِ� �3
 .8	� �ُ א
ْ وَ  %ِ /َ א

 

“Permisalan kaum mukminin dalam kecintaan, kasih 

sayang dan kelemah-lembutan mereka seperti (satu) 

tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, (maka) 

seluruh tubuhnya tidak dapat tidur dan merasakan 

demam.”
3
 

 

Maka hendaknya sesama mukmin saling tolong-

menolong dan saling menguatkan antara satu dengan 

yang lainnya dalam rangka menegakkan agama Allah q. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 


ْ אَ  ُ	 ْ� ِ� ُ�  ِ
�َ  A4 @ُ  َ  אنِ �َ �ْ ?ُ א
ْ כَ  �ِ �ِ �ْ 	ُ �ْ  ْ& ;ُ ُ9  َ� .אً; &ْ 

 

“Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti 

sebuah bangunan, sebagiannya saling menguatkan 

sebagian (yang lainnya).”
4
 

 

                                                 
3
 HR. Muslim Juz 4 : 2586. 

4
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 467, Muslim Juz 4 : 2585, 

Nasa’i Juz 5 : 2560 dan Tirmidzi Juz 4 : 1928. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 6654. 
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Ada beberapa kiat yang dapat dilakukan untuk 

mengokohkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) di antara 

sesama mukmin Ahlus Sunnah, yaitu : 

 

1. Hindari buruk sangka dan lupakan kesalahan 

mukmin yang lain 

Allah q berfirman; 

 

 َ C  ْ Dِ�
ِ�ن� َ�ْ&Hَ  َ� א
��Gِّ ً%א �ِّ א َכِ(�ْ َ� Fَ�ُ��א אA َ� ْ�?ُ�ِ7َEَْ/א א
 ٌ�Iْ�ِ ِ�ّ�G
  א

 

”Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak 

berprasangka (buruk kepada mukmin yang lain),
5
 

(karena) sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah 

dosa.”
6
 

 

Buruk sangka merupakan benih awal terjadinya 

perselisihan dan perpecahan di kalangan Ahlus Sunnah. 

Diawali dengan rasa kecewa, lalu kekecewaan tersebut 

melahirkan buruk sangka dan akhirnya terjadi pertikaian 

yang tidak ada ujungnya –wal’iyadzubillah.- Jika di 

dalam hati seseorang terdapat perasaan buruk sangka 

kepada orang lain, maka semua hal yang dilakukan oleh 

orang lain tersebut akan tampak buruk baginya, meskipun 

sebenarnya itu adalah kebaikan yang hakiki. 

 

                                                 
5
 At-Tafsirul Muyassar, 930. 

6
 QS. Al-Hujurat : 12. 
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Perasaan buruk sangka yang ada di dalam hati 

hendaknya dihilangkan dengan cara memberikan udzur 

terhadap kekeliruan yang dilakukan saudara sesama 

mukmin. Dengan memberikan udzur tersebut, maka 

seorang akan dapat memaklumi mengapa kekeliruan itu 

terjadi pada saudaranya. ‘Umar bin Khaththab y pernah 

berkata;
7
 

 

� ُ>ْ�ًءא ٍ�ِ3ْ�ُ Lٍ%ِ�ْא +�ِ �ْ�ِ MْEَ%َ�َ Nٍ	َ�َِכ�ِ ���َُG"َ Oَ
 Pً	َ�ْ�َ %ِ�ْQَ

َ/א ِ�+ אَْ 4ُ2ِ"َ Mَ�ََْو� 

 

“Janganlah engkau berprasangka (buruk) terhadap suatu 

kalimat yang tidak baik yang keluar dari lisan seorang 

muslim, sedangkan engkau masih mendapatkan 

kemungkinan (maksud) kebaikan padanya.”
8
  

 

Hendaknya seorang mukmin Ahlus Sunnah juga 

berupaya untuk memaafkan dan melupakan kesalahan 

saudaranya. Sehingga dengan demikian hati seorang 

mukmin akan tetap jernih dan tidak menyimpan perasaan 

dendam kepada mukmin yang lainnya. Allah q 

berfirman; 

 

                                                 
7
 Beliau adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang wafat tahun 23 H 

di Madinah. 
8
 Madaratun Nas, 45. 
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 AR�ِ ُ Oَ 9ُ���ِ ِ َ�َ	ْ� َ:1َא َو�Eَْ��َ Tَ�َ�َُْ%ُه َ:8�َ א'�
 ْ�	ِ
 .�َ א
�Gאِ

 

“Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka 

pahalanya atas (tanggungan) Allah (q). Sesungguhnya 

Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim.”
9
 

 

2. Jaga ucapan dan perbuatan 

Agar ikatan persaudaraan di antara Ahlus Sunnah 

tetap terjaga, maka hendaknya seorang mukmin berupaya 

menjaga ucapan dan perbuatannya ketika ia berinteraksi 

dengan saudaranya sesama mukmin. Seorang mukmin 

hendaknya berfikir terlebih dahulu sebelum berucap. 

Karena jika ucapan telah terlontar, maka seorang akan 

mengikuti ucapannya. Sedangkan jika ucapan belum 

diucapkan, maka orang tersebut masih dapat 

mengendalikannya. Abu Hatim bin Hibban Al-Busti 5 

pernah mengatakan; 

 

�َ �� כَ א "َ ذَ �ِ  Nُ 	َ �ِ כَ 
ْ אَ   ِ�
َ  نْ �ِ ، وَ 9ُ 7ْ כَ �َ א �َ /َ  ْ��ْ �َ כَ 7َ  َ    ِ�א /َ 
 .א/َ כَ �َ �َ 

 

“Ucapan yang telah diucapkan akan mengikutinya, 

sedangkan ucapan yang belum diucapkan (maka ia masih 

dapat) mengendalikannya.”
10

 

                                                 
9
 QS. Asy-Syura : 40. 
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Jangan sampai ada ucapan yang dirasa akan 

menyinggung perasaan mukmin yang lainnya. 

Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari y ia berkata, 

Nabi y bersabda; 

 

 +ْ�ِ Mَ	ْVُ َכ  ِ�َذא"ِPَ�َ  ِ*ّXَ�َ ٍع َوOَ َ"َכ��ْ�  ،Pَ�ََة ُ�َ�ّدِ
א ِ�ْ+  َ אَس ِ�	� ْ 4ِي �َ  ِ�َכPٍَم َ"ْ&Dِ7َُر 9ُ�ْ�ِ َ[4ًא، َوאEَْ	ِ\ אْ]ِ

  .א
��אِس 

 

“Jika engkau berdiri mengerjakan shalat, maka 

shalatlah seperti orang yang berpamitan (akan 

meninggal dunia). Janganlah  engkau mengucapkan 

perkataan, yang engkau akan meminta maaf darinya 

keesokan hari. Berputus-asalah dari apa yang di tangan 

manusia.”
11

 

  

Bisa jadi satu ucapan yang keluar dari lisan 

seseorang menjerumuskannya ke dalam Neraka sejauh 

antara timur dan barat –wal’iyadzubillah.- Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                                                              
10

 Raudhatul ‘Uqala’, 47. 
11

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 742. 
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َ  4َ ?ْ &َ א
ْ  ن� �ِ  َ��ُ �� כَ 7َ   ِ� ْ
א �َ  4َ &َ �ْ �َ  אرِ + א
�� א �ِ /َ �ِ  لُ N  َ  ْ� ِaِ 	َ �ِ כَ א
 َ� ْ� َ�  ْ
  .ِب %ِ dْ 	َ א
ْ وَ  ِق %ِ @ْ 	َ א

 

”Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu 

ucapan, (lalu) ia terjerumus ke dalam Neraka karena 

ucapan tersebut sejauh antara timur dan barat.”
12

 

 

Demikian pula seorang mukmin juga harus 

menjaga perbuatannya di hadapan mukmin yang lainnya. 

Jangan sampai perbuatannya menyakiti hati saudaranya 

sesama mukmin. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru 

bin Al-‘Ash p, ia berkata; 

 

ُ �� َ�  א'�ِ  َل �ْ >ُ رَ  َل �َ  َ> E Pًُ رَ  ن� �ِ  �َ �� َ> وَ  9ِ �ْ �َ :َ  8 א'�  َ� Aي 
 ْ
�ْ 	ِ �ِ 3ْ 	ُ א َ�  َ� ْ� ٌ%  َV אَل  َ� ْ�  <َ ِ� َ�  ْ
 9ِ א�ِ 3َ 
ِ  �ْ �ِ  نَ �ْ 	ُ �ِ 3ْ 	ُ א
 .هِ 4ِ  َ وَ 

 

“Sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada 

Rasulullah a, “Siapakah muslim yang baik?” Rasulullah 

a menjawab, “Seorang (muslim) yang (berupaya agar) 

muslim yang lainnya selamat dari (gangguan) lisan dan 

tangannya.”
13

 

                                                 
12

 Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6112 dan Muslim Juz 4 : 

2988, lafazh ini miliknya. 
13

 HR. Muslim Juz 1 : 40. 
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3. Tidak boleh merendahkan mukmin yang lain 

Allah q berfirman; 

 

 َ C  ْ Dِ�
  ْ� Vَْ�مٍ א Vَ %ْQَ3ْ َ Oَْ�ٌم �ِّ َ� A َ� ْ��ُ�َFَ/א א

 

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu 

kaum merendahkan kaum yang lainnya.”
14

 

 

Seorang yang merendahkan orang lain merupakan 

pertanda bahwa di dalam hatinya terdapat benih 

kesombongan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 

Mas’ud y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

  .َوَ[ْ	hُ א
��אِس ْ
ِכْ?ُ% َ�gَُ% אْ
fّ�َِ אَ 
 

“Kesombongan adalah menolak kebenaran dan 

merendahkan orang lain.”
15

 

 

Oleh karena itu seorang mukmin Ahlus Sunnah 

hendaknya berupaya untuk menghargai saudaranya dan 

tidak merendahkan martabat saudaranya sesama mukmin. 

Orang yang pandai menghargai orang lain, niscaya ia 

akan dihargai oleh orang lain. Demikian pula orang yang 

tidak suka merendahkan orang lain, niscaya orang lain 

pun tidak akan suka untuk merendahkannya. 

 

                                                 
14

 QS. Al-Hujurat : 11. 
15

 HR. Muslim Juz 1 : 91. 
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4. Menutup mata dari ‘aib mukmin yang lain 

Allah q berfirman; 

 

 َ" Oَ�3ُْ َو   א�32َ

 

”Janganlah kalian mencari-cari (‘aib mukmin yang 

lain).”
16

 

 

Sebagaimana seorang tidak suka ‘aibnya diketahui 

oleh orang lain, maka hendaknya ia juga tidak suka 

mencari-cari ‘aib orang lain. Seorang mukmin Ahlus 

Sunnah dilarang untuk mencari-cari ‘aib mukmin yang 

lain. Karena seorang yang terbiasa mencari-cari ‘aib 

mukmin yang lain, maka ‘aibnya sendiri akan dibongkar 

oleh Allah q –wal’iyadzubillah.- Diriwayatkan dari Ibnu 

‘Umar p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 Oَ َ"  �7 ِ? ُ& ْ� َ: א"ِ رَ �ْ א ِ/ ْ�  َ� ِi �� ُ9  َ� ْ�  َ" َ7 �? َ\  َ: ْ� َةَ ر  َ� ِ� ْ� ِ9  ْ
�ِ �ِ 3ْ 	ُ א 
 َ" َ7 �? َ\  ُ ُ  \َ ?� 7َ "َ  �ْ �َ وَ  9ُ "َ رَ �ْ :َ  א'� 
َ وَ  9ُ �ْ َ; 1ْ  َ  9ُ "َ رَ �ْ :َ  א'� ْ�  ِ� +ْ 

 َE ْ� 9ِ �ِ $ْ رَ  ِف. 

 

“Janganlah kalian mencari-cari keburukan mereka. 

Karena sesungguhnya seorang yang mencar-cari ‘aib 

saudaranya sesama muslim, maka Allah q akan 

mencari-cari ‘aib nya. Barangsiapa yang dicari-cari 

                                                 
16

 QS. Al-Hujurat : 12. 
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‘aibnya oleh Allah q, maka Allah q akan 

membongkarnya meskipun (‘aib tersebut ia lakukan) di 

dalam rumahnya.”
17

 

 

5. Sebarkan salam 

Di antara cara untuk memupuk kecintaan terhadap 

sesama Ahlus Sunnah adalah dengan menebarkan salam 

di antara mereka. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 Oَ َ"  ْ4 ُ� ُ� ْ� َن  ْ
8 �7 א $َ �ْ �ُ �ِ �ْ  ُ" Oَ א وَ �ْ �ُ �ِ �ْ N  َ$ �7 "ُ 8َ �� 2َ א
 َ" َ� A��ْ 7ُ ?ْ א�َ �َ "َ  هُ �ْ 	ُ 7ُ �ْ &َ א �َ ذَ �ِ  ءٍ ْ+ 8 6َ �َ :َ  �ْ כُ 
A دُ  �َ Oَ وَ א �َ �ْ א 
 َ� ْ� ُ@ �3
�َ  مَ Pَ �א א ْ��ْ כُ �َ . 

 

“Kalian tidak akan masuk Surga hingga kalian beriman. 

Kalian tidak akan beriman hingga kalian saling 

mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, jika 

kalian mengerjakannya (niscaya) kalian akan saling 

mencintai, (yaitu) sebarkanlah salam di antara kalian.”
18

 

 

 

 

                                                 
17

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2032. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 7985. 
18

 HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 54, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 

5 : 2688, Abu Dawud : 5193, Ibnu Majah : 68. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

7081. 
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6. Saling memberi hadiah 

Agar kecintaan terhadap sesama Ahlus Sunnah 

tetap terjaga, maka hendaknya di antara mereka saling 

memberikan hadiah dengan sesuatu yang disukai dan 

dibutuhkan oleh saudaranya. Dengan hadiah tersebut 

diharapkan perasaan tidak nyaman dan kekecewaan dapat 

terhapuskan. Sehingga akan muncul perasaan saling 

mencintai karena Allah q. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 א�ْ אُ� �َ א "َ وْ אدُ /َ "َ 

 

“Saling memberikan hadiahlah (di antara) kalian, 

(niscaya) kalian akan saling mencintai.”
19

 

 

 

Khatimah 

Sesama Ahlus Sunnah terikat ukhuwah Islamiyah 

yang tetap harus dipupuk dan dijaga. Sehingga kesejukan 

suasana saling mencintai, saling mengasihi dan saling 

membantu tetap dapat terus dirasakan. Demikianlah yang 

dicontohkan oleh para Sahabat Rasulullah a dalam 

bermuamalah terhadap sesama mereka. Sebagaimana 

Allah q firmankan; 

 

                                                 
19

 Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami’ : 3004. 
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4ٌ ر�  �	�َ�ُ ْ�<ُ ْ Dِ�
ِ َوא אِر Fَ� َ�َ&9ُ ��46َِ ُل א'� ُء َ:8�َ אْ
ُכ�1
�ْ Cُرَ$	َ /ُ�َ�ْ� ُء َ

 

”Muhammad (a) adalah utusan Allah (q) dan orang-

orang yang bersamanya mereka keras terhadap orang-

orang kafir (harbi yang memerangi kaum muslimin),
20

 

namun saling mengasihi antar sesama mereka.
21

 

 

Semua persahabatan dan keakraban yang tidak 

dibangun di atas ketaqwaan kepada Allah q justru akan 

menjadikan permusuhan pada Hari Kiamat. Allah q 

berfirman; 

 


َ?ْ&Hٍ َ:4ُو�O�ِ k אَ ِ �ْ/ُ;ُ&ْ�َ Dٍlِ�َ�ْ َ ُء �P�َِmْ  ْ�!ِ�7	ُ
 .�َ אْ

 

“Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi 

musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang 

yang bertaqwa.”
22

 

 

Adapun mukmin yang saling mencintai karena 

Allah q, maka mereka di akhirat akan mendapatkan 

mimbar istimewa yang terbuat dari cahaya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal y ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda, Allah r berfirman; 

                                                 
20

 Al-Mukhtashar fi Tafsir, 515. 
21

 QS. Al-Fath : 29. 
22

 QS. Az-Zukhruf : 67. 
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ْ אَ  ُ	 َ7 َ� A�
ِ E Pََ  ْ+ �ِ  نَ �ْ א +ْ  َ
 ُ/ ْ�  َ� َ� ِ��ُ /ُ d ِ? ُgْ  َ  رٍ �ْ ُ�  �ْ �ِ  %ُ א 
 ��
 .אءُ 4َ /َ א
@A وَ  نَ �ْ �A ?ِ א

 

“Orang-orang yang saling mencintai Karena 

Keagungan-Ku, (maka) mereka akan mendapatkan 

beberapa mimbar (yang terbuat) dari cahaya yang 

diinginkan oleh para Nabi dan orang-orang yang mati 

syahid.”
23

 

 

Akhirnya kita memohon kepada Allah q semoga 

Allah q mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita 

serta senantiasa menyatukan hati kita di atas kebaikan 

dan kebenaran. Kita juga memohon kepada Allah q 

semoga Allah q memberikan kepada kita keistiqamahan 

di atas Islam dan Sunnah hingga kematian menjemput 

kita. 

 

�ِ�َ�א َوאْ.4َِ�א ُ>ُ?َ* ْ��َ�א َوאTْ�ِ�َْ َذאَت َِ�ْ�ُVُ �َ�ْ�َ oِْ
�� אَّ/ُ��
אَ
َ�א ِ�َ� א
AGُ�َ	אِت ِ�َ
8 א
�Aْ�رِ  Pَِم َو2ّ�َِ �3
�� َ"َ���َ�א . א/ُ��
אَ

 %َ�ْ]َ �َ�ْ�ِ
אِ �X
�َ� َو�َْ$ِ�َ�א 3ْ�ُِ�ِ	ْ�َ� َو�َْ
ِ�ْ!َ�א ِ�אْ	ِ�ِ3ْ�ُ
 َ� Oَא َو َaَ�َ َ��ْ�ِ�ْ7ُ1ْ. 

 

                                                 
23

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2390. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4312. 
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“Ya Allah, lunakkan (dan satukanlah) hati kami, 

perbaikilah keadaan kami, tunjukkanlah kami ke jalan 

keselamatan dari kegelapan menuju cahaya. Ya Allah, 

wafatkanlah kami (dalam keadaan sebagai seorang) 

muslim, hidupkanlah kami (dalam keadaan sebagai 

seorang) muslim, dan pertemukanlah kami dengan 

orang-orang shalih tanpa terhina dan tanpa terfitnah.” 

 

 

 

 

***** 
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MENYELAMI KEINDAHAN 

AYAT-AYAT KAUNIYAH 
 

 

Allah q yang Maha Kuasa telah menciptakan 

langit dan bumi dengan berbagai kelengkapannya hanya 

dalam enam hari, dan Allah q tidak merasa keletihan 

dalam menciptakan alam semesta yang luas ini. Allah q 

berfirman; 

 

�َ�ُ/َ	א ِ�ْ+ ْ�َ	אَوאِت َوאmَْْرَض َوَ�א َ �3
ِ>Nِ�7  َوَ
َ!4ْ َ�َ�ْ!َ�א א
َ�א ِ�ْ� 
A و�  �َ �אمٍ    .ٍب �dُْ َ�א �3�َ

 

”Sesungguhnya Kami telah menciptakan langit dan bumi 

dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, 

dan Kami sedikit pun tidak merasa keletihan.”
24

 

 

Rasulullah a menjelaskan proses penciptaan alam 

semesta dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 

 

 

                                                 
24

 QS. Qaf : 38. 
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 َ� َ� fَ  ُ �َ %ْ א
A7  א'� َN  َ  ْ� َ�3  م
�ْ �ِ  fَ �َ �َ وَ  Mِ ?ْ א َ/ ْ
 مَ �ْ  َ  אَل ?َ 2ِ א א
 َmْوَ  4ِ $َ א َ� َ� fَ א �@
 وهَ %ُ כْ 	َ א
ْ  fَ �َ �َ وَ  �ِ �ْ �َ Iْ אOِْ  مَ �ْ  َ  %َ 2َ 

�َ وَ  אءِ &َ �ِ رْ אmَْ  مَ �ْ  َ  رَ �ْ א
�fَ  A �َ �َ وَ  אءِ Pَ َI א
(A  مَ �ْ  َ  �q  ِ� ْ�א /َ 
 �4
�ْ 	ِ Qَ א
ْ  مَ �ْ  َ  אَب وَ א rِ  َو َ� َ� fَ  َدF َم  َ� ْ& َ4  ْ
 �ْ �ِ  %ِ Xْ &َ א

 �ْ �ِ  Nٍ א:َ َ>  %ِ Q ْ� fِ  ِ� +ْ  ِ�Fَ א
ْ  %ِ N  ِ� +ْ  ِ�Fِ &َ 	ُ 2ُ א
ْ  مِ �ْ  َ 
�ْ �ِ  Nِ &َ 	ُ 2ُ א
ْ  אِت א:َ َ>  َ	 َ��ْ א  َ�  ْ

َ �ِ  %ِ Xْ &َ א ��
�ْ 8 א ِ*.  

 “(1) Allah q menciptakan tanah pada hari Sabtu, (2) 

menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, (3) 

menciptakan pepohonan pada hari Senin, (4) 

menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa, 

(5) Allah q menciptakan cahaya pada hari Rabu, (6) 

menciptakan makhluk melata yang bertebaran (di muka 

bumi) pada hari Kamis, dan (7) menciptakan Nabi Adam 

j sesudah Ashar pada hari Jum’at pada akhir 

penciptaan di akhir waktu dari waktu-waktu hari Jum’at, 

terjadi di antara Ashar hingga malam.”
25

 

 

Kelak Hari Kiamat yang menghancurkan seluruh 

alam semesta akan terjadi pada hari Jum’at. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, Rasulullah a 

bersabda; 

                                                 
25

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2789. Hadits 

ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

3235. 
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 َ� ْ��ْ �َ :َ  Mْ &َ �َ 0َ  مٍ �ْ  َ  %ُ  ِ9  �@
�ْ �ِ  Nِ &َ 	ُ 2ُ א
ْ  مَ �ْ  َ  rُ 	ْ א ِ9  ُ� ِ� fَ 
 مُ �ْ !ُ  "َ Oَ א وَ /َ �ْ �ِ  جَ %َ �ْ �َ  9ِ �ْ �ِ وَ  Nَ �� 2َ א
ْ  َ* �َ دْ �َ  9ِ �ْ �ِ وَ  مَ Fدَ 

 �3
  .Nِ &َ 	ُ 2ُ א
ْ  مِ �ْ  َ  ْ+  �ِ N  ِ� �Oُ א:َ א
 

“Sebaik-baik hari dimana ada matahari terbit adalah 

Hari Jum’at. Pada hari tersebut Nabi Adam j 

diciptakan. Pada hari tersebut ia dimasukkan ke dalam 

Surga, pada hari tersebut pula ia dikeluarkan dari 

Surga. Hari Kiamat tidak akan pernah terjadi, kecuali 

pada hari Jum’at.”
26

 

 

Keberadaan alam semesta merupakan ayat 

kauniyah yang menunjukkan kebesaran Allah q. Sebagai 

seorang muslim hendaknya kita juga mentadabburi ayat-

ayat kauniyah untuk meningkatkan keimanan dan 

menambah semangat dalam beribadah kepada Allah q. 

Di antara ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan 

kebesaran Allah q antara lain adalah :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 HR. Muslim Juz 2 : 854. 
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1. Langit yang kokoh 

Allah q menciptakan langit dengan hikmah yang 

dalam. Allah q berfirman; 

 

َ	אَوאِت َوאmَْْرَض ِ�אْ
fّ�َِ َوَ�  �3
َرُכْ� fَ�َ�َ �َ3َ$َْ��َ א ��
 ْ��ْ  ُ�َ�َرُכXِ	َ
�9ِ אْْ
  .%ُ َوِ�َ

 

”Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan yang) 

benar (dengan penuh keadilan dan dengan hikmah
27

 

yang dalam).
28

 Dia membentuk rupa kalian dan 

memperbagus rupa kalian, dan kepada-Nya tempat 

kembali (kalian).”
29

 

 

Langit diciptakan oleh Allah q dengan tujuh 

lapisan yang kokoh. Allah q berfirman; 

 

�َ�א Vَ�ْ�َُכْ� َ>ْ?ً&א 4َ6ِאًدאْ�َ�  .َوَ

”Kami bangunkan di atas kalian tujuh lapis (langit) yang 

kokoh.”
30

 

 

Langit yang demikian kokoh dan demikian luasnya 

diciptakan tanpa tiang penyangga. Allah q berfirman; 

 

                                                 
27

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/374. 
28

 Zubdatut Tafsir, 745. 
29

 QS. At-Taghabun : 3. 
30

 QS. An-Naba’ : 12. 
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� َ G�ُُْ%وْ ْ�َ�ََ�F  َ	 �3

8 אَ�ِC ُ/Vَ�ْ�َ ِء ْ��َ�אَ.א َوَز ���אَ.אْ� َכْ�َ�َ oَ 
  .جٍ َوَ�א َ
َ/א ِ�ْ� ُ�ُ%وْ 

 

”Apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di 

atas mereka, bagaimana Kami membangunnya dengan 

(kokoh
31

 tanpa tiang penyangga)
32

 dan Kami 

menghiasinya, serta pada (langit tersebut) tidak terdapat 

retak sedikit pun?”
33

 

 

Namun pada hari Kiamat langit yang kokoh 

tersebut akan dimusnahkan oleh Allah q. Langit akan 

dilipat oleh Allah q dengan tangan kanan-Nya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ  ْ! ِ? Hُ  ُ ي �ِ gْ  َ وَ  Nِ א�َ �َ !ِ א
ْ  مَ �ْ  َ  َض رْ 8 אmَْ א
َ &َ "َ وَ  כَ אرَ ?َ "َ  א'�
 �3
�ِ  אءَ 	َ א َ� ِ	 ْ� ِ� ِ9  ُI �� ِض رْ אmَْ  כُ �ْ �ُ �ُ  �َ  ْ �َ  ُכ �ِ 	َ א א
ْ �َ �َ  لُ �ْ !ُ  َ  

 

“Allah q akan menggenggam bumi pada Hari Kiamat 

dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya. Kemudian 

Allah q berfirman, “Akulah raja, manakah (sekarang) 

raja-raja di bumi?”
34

 

                                                 
31

 Taisirul Karimir Rahman, 816. 
32

 Tafsirul Baghawi, 4/216. 
33

 QS. Qaf : 6. 
34

 HR. Bukhari Juz 5 : 6154 dan Muslim Juz 4 : 2787, lafazh ini 

miliknya. 
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2. Awan yang membawa keberkahan 

Melalui awan Allah q menurunkan hujan. Allah q 

berfirman; 

 


َ�א ِ�َ� אْ
ُ	ْ&Xَِ%אِت �َ ْaَ�ََْو�CאEًא �2Iَ ًء. 

 

”Kami turunkan dari awan air yang tercurah dengan 

banyak.”
35

 

 

Dengan air hujan tersebut tumbuhlah tanaman yang 

bermanfaat untuk kehidupan. Allah q berfirman; 

 

 َ	 �3

َ�א ِ�َ� אْ �a�ََوC َ� ِءC A� אٍت و� ًء��Eَ 9ِ�َ$�R َ?אَرًכא َ��َْ�َ?7َْ�א ِ
 ْ�Xِ�َ
  .4ِ אْ

 

”Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah, lalu 

Kami tumbuhkan dengan air (hujan yang mengandung 

banyak kebaikan dan manfaat),
36

 pepohonan dan biji-

bijian yang dapat dipanen (seperti; gandum, jagung, 

beras dan yang lainnya).
37

”
38

 

 

Air juga sangat bermanfaat untuk kehidupan 

manusia. Allah q berfirman; 

 

                                                 
35

 QS. An-Naba’ : 14. 
36

 Tafsirul Baghawi, 4/217. 
37

 Taisirul Karimir Rahman, 816. 
38

 QS. Qaf : 20. 
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 ْ��َ�אُכْ� �� َ/א َرَوאِ>َ+ 6َאQَ�ِאٍت و� َوEََ&ْ�َ�א ِ�ْ!َ<َْ�Cًء ُ�َ%אً"א.  
 

”Kami jadikan padanya gunung-gunung yang menjulang 

tinggi dan Kami memberi minum kalian dengan air 

tawar.”
39

 

 

Jika nikmat air dicabut oleh Allah q, maka tidak 

ada yang mampu mendatangkan air untuk manusia. Allah 

q berfirman; 

 

 َ� Tَ?َ�َْ� ِ�ْن ��ْ vُُכْ� َ[ْ�ًرא َ�َ	ْ�  � VُCْ* �ََر�َْ 7ُْ"ِ�ْ َ	�ِ �ٍء Cُכْ
 �� ْ�&ِ ٍ�. 

 

”Katakanlah, “Jelaskanlah kepadaku jika sumber air 

kalian menjadi kering, maka siapakah yang akan 

mendatangkan air yang mengalir untuk kalian?”
40

 

 

3. Matahari yang menyinari bumi 

Matahari yang menerangi alam semesta, cahayanya 

menerangi seluruh penduduk bumi.
41

 Matahari memiliki 

panas yang besar
42

 yang dapat memberikan kematangan 

dan berbagai manfaat yang lainnya.
43

 Allah q berfirman; 

 

                                                 
39

 QS. Al-Mursalat : 27. 
40

 QS. Al-Mulk : 30. 
41

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/462. 
42

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 23. 
43

 Taisirul Karimir Rahman, 920. 
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אEًאَوEََ&ْ�َ�א ِ>َ%אEًא و�  �..  

 

”Kami jadikan pelita (matahari) yang sangat terang.”
44

 

 

Jika panas matahari berpadu dengan air hujan dari 

langit, maka akan menghasilkan penumbuhan tanaman 

pada keadaan yang paling sempurna.
45

 

 

Namun pada Hari Kiamat matahari akan digulung 

oleh Allah q, sehingga lenyap cahayanya.
46

 Allah q 

berfirman; 

 

َرْت  ْ	rُ ُכّ�ِ �@
 .ِ�َذא א

 

”Apabila matahari digulung.”
47

 

 

4. Gunung yang menjulang tinggi 

Gunung dijadikan sebagai pasak untuk 

menstabilkan bumi, mengokohkannya serta 

memantapkannya, sehingga bumi menjadi tenang dan 

tidak menguncangkan makhluk yang ada di atasnya.
48

 

Allah q juga berfirman; 

 

                                                 
44

 QS. An-Naba’ : 13. 
45

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 24. 
46

 Tafsirul Jalalain, 586.  
47

 QS. At-Takwir : 1. 
48

 Taisirul Qur’anil ‘Azhim, 4/462. 



25 

  .َوאْ
2َِ?אَل �َْوَ"אًدא

 

”Gunung-gunung sebagai pasak.”
49

 

 

Namun gunung-gunung yang besar dan kokoh 

tersebut pada Hari Kiamat akan berterbangan dan 

dibenturkan oleh Allah q hingga menjadi debu, sehingga 

bumi menjadi rata semuanya; tidak ada yang tinggi dan 

tidak ada yang rendah.
50

 Allah q berfirman; 

 

 .אِ$4َةً َوُ$ِ	Mِ�َ אmَْْرُض َوאْ
2َِ?אُل 4ُ�َכ�7َא َدכ�Nً و� 

 

”Diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya 

dibenturkan (dengan) sekali benturan (hingga hancur 

menjadi debu).
51

”
52

 

 

5. Pepohonan dan tanaman yang hijau 

Allah q tumbuhkan berbagai macam pepohonan 

dan tanaman yang indah dipandang mata. Allah q 

berfirman; 

 

�َ�א ِ��ْ َوאْ!َ
 َ/אَ/א َرَوאِ>َ+ َو�َْ�َ?7َْ�א ِ��ْ mَْْرَض 4َ�َْدَ�אَ.א َو�َْ
 ْ�/ِ�  .wٍ ِ�ْ� ُכّ*ِ َزْوٍج َ

                                                 
49

 QS. An-Naba’ : 7. 
50

 Tafsirul Qur’anil ’Azhim, 4/438. 
51

 Tafsirul Baghawi, 4/461. 
52

 QS. Haqqah : 14. 
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”Kami hamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya 

gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan di 

atasnya berbagai macam (tumbuh-tumbuhan dan 

pepohonan) yang indah (dipandang mata).
53

”
54

 

 

Allah q juga menumbuhkan rerumputan hijau 

yang bermanfaat untuk binatang ternak.
55

 Namun pada 

saatnya rerumputan yang hijau tersebut akan berubah 

menjadi kering dan menghitam. Allah q berfirman; 

 

 .ًء �َْ$َ�ى2َ�َCَ&9ُ�َ ُ[(َ . �8َْ�َ%َج אْ
َ	ْ%:َ  َوא
�Dِْي 

 

”(Dia-lah) yang menumbuhkan rerumputan. Lalu 

dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-

hitaman(setelah sebelumnya berwarna hijau).
56

”
57

 

 

6. Burung yang terbang di udara 

Allah q yang menjadikan burung mampu terbang 

di udara dan tidak jatuh ke bumi. Allah q berfirman; 

 

 �َ �ْ/ُVَ�ْ�َ %ِ�ْ�g
� َ َ%ْوא ِ�َ
8 אْ
א َ ْ!ِ?ْ;َ� �َ ��אٍت و� �Cََوَ
�ْ  ُ ْ	3ُِכُ/�� Xِ��ُכّ*ِ 6َْ+ٍء َِ 9ُ���ِ �ُ	َ$ْ �%
  .%ٌ �O�ِ א

                                                 
53

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/222. 
54

 QS. Qaf : 7. 
55

 Zubdatut Tafsir, 803. 
56

 Zubdatut Tafsir, 803. 
57

 QS. Al-A’la : 4 - 5. 
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”Apakah mereka tidak memperhatikan burung yang 

mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas 

mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara agar 

tidak jatuh ke bumi) selain (Allah q) Yang Maha 

Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala 

sesuatu.”
58

 

 

 

Khatimah 

Tujuan dari penciptaan langit, bumi, dan apa saja 

yang ada di antara keduanya adalah agar manusia 

mengenal dan menyembah Allah q. Allah q berfirman; 

 

ُ א
�Dِْي אَ   ِ�َ� אmَْْرِض ِ�ْ(َ�ُ/�� fَ�َ�َ َ>ْ?َ\ َ>َ	אَوאٍت و�  '�
 ْ�	ُ�َ&ْ7َ
ِ ��/ُ�َ�ْ�َ %ُ�َْmُْل א �a�َ7َ َF  8�َ ُכّ*ِ 6َْ+ٍء:َ َ �َن� א'�

 ْ 4ِVَ ٌ%  َ�'אَو�َن� א	ُכّ*ِ 6َْ+ٍء ِ:ْ�ً�  . 4ْVَ �ََ$אَط ِ
 

”Allah (q) yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan 

bumi yang (juga) seperti itu. (Allah q) menurunkan 

perkara di antaranya, agar kalian mengetahui 

bahwasanya Allah (q) Maha Kuasa atas segala sesuatu, 

dan sesungguhnya ilmu Allah (q) benar-benar meliputi 

segala sesuatu.”
59

 

 

                                                 
58

 QS. Al-Mulk : 19. 
59

 QS. Ath-Thalaq : 12. 
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Oleh karena itu hendaknya seorang muslim 

menjadikan ayat-ayat kauniyah untuk meningkatkan 

keimanan dan penunjang ibadah kepada Allah q. Allah 

q berfirman; 

 

 *َ?ْVَ َِכ��َ�ْ	4ِ َرِّ Tْ ْ	rِ 0ُُ��ْ َوَ>ّ?ِ �@
َوVَْ?َ*  ِع א
  .ِب אْ
dُُ%وْ 

 

”Bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu sebelum terbit 

matahari dan sebelum terbenam (matahari).”
60

 

 

Seorang muslim hendaknya bertasbihlah memuji 

Allah q dengan melakukan Shalat Shubuh sebelum terbit 

matahari dan melakukan Shalat Ashar sebelum terbenam 

matahari.
61

 Seorang yang menjaga Shalat Shubuh dan 

Shalat Ashar di dalam waktunya merupakan salah satu 

sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam Surga. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َ� ْ�  �َ �� ْ
 Nَ �� 2َ א
ْ  َ* �َ دَ  �ِ  ْ دَ %ْ ?َ 8 א

“Barangsiapa yang shalat (di) dua waktu dingin (yaitu; 

Shalat Shubuh dan Shalat Ashar), (maka) ia akan masuk 

Surga.”
62

 

                                                 
60

 QS. Qaf : 39. 
61

 Zubdatut Tafsir, 691. 
62

 HR. Bukhari Juz 1 : 548 dan Muslim Juz 1 : 635. 
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Semua makhluk Allah q yang berada di langit dan 

yang berada di bumi bertasbih kepada-Nya. Allah q 

berfirman; 

 

َ	אَوאِت َوَ�א ِ�+ אmَْْرِض אْ
َ	ِ�ِכ  �3
ِ َ�א ِ�+ א �'ِ Tُ ِ?ّ3َُ 
وْ  A4!ُ
�ِ aِ אْ
َ�ِכ�ْ אْ
َ&aِ ْ  ِس אْ. 

 

”Senantiasa bertasbih kepada Allah (q) apa yang ada di 

langit dan apa yang ada di bumi. Allah (q) Yang Maha 

Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”
63

 

 

Maka seorang muslim hendaknya senantiasa 

membasahi lisannya dengan memperbanyak membaca 

tasbih, mensucikan Allah q. Karena bacaan tasbih 

merupakan bacaan yang ringan untuk diucapkan, namun 

pada Hari Kiamat pahalanya akan memberatkan 

timbangan amalan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 


َ �ِ  אنِ 7َ ?َ �ْ ?ِ $َ  אنِ 7َ 	َ �ِ כَ  �%
 אنِ 3َ 8 א
�ِّ �َ :َ  אنِ 7َ 1َ �ْ 1ِ �َ  �ِ 	َ $ْ 8 א
 َI ِ! ْ��ْ 	ِ + א
ْ �ِ  אنِ 7َ �َ  َa ِوَ  א'�ِ  אنَ �َ ?ْ >ُ  אن ِ� א'�ِ  אنَ �َ ?ْ >ُ  هِ 4ِ 	ْ �َ 
 ْ
�ْ Gِ &َ א ِ�. 

                                                 
63

 QS. Al-Jumu’ah : 1. 
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“Dua kalimat yang dicintai oleh (Allah q) Ar-Rahman, 

yang ringan (diucapkan) di lisan, (namun) berat 

(pahalanya) di timbangan (pada Hari Kiamat), (yaitu); 

”Maha Suci Allah q segala pujian (hanya bagi)-Nya, 

Maha Suci Allah q Yang Maha Agung.”
64

 

 

Demikianlah materi tadabbur alam yang dapat 

disampaikan. Semoga dengan melakukan tadabbur alam 

keimanan dan ibadah kita kepada Allah q semakin 

meningkat. Semoga kegiatan tadabbur alam yang telah 

dilakukan dicatat sebagai sebuah amalan kebaikan yang 

bernilai pahala berlipat ganda. Aamiin. 

 

4ٍ َوَ:8�َ אَِ
9ِ َوَ�ْ�ِ?9ِ  َ�א ُ�َ�	� ِ�ّ?ِ�َ 8�َ:َ ُ َو8���َ א'�
 ْ�&ِ	َEَْ� َ�،  َوF َدْ:َ�אَ�א %ُ�ِ َ� َ��ْ	ِ�َ&َ
ِ َرّبِ אْ �'ِ 4ُ	ْ�َ
  .ِن אْ

 

Semoga shalawat (dan salam) senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para 

Sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 

 

 

***** 

 

                                                 
64

 HR. Bukhari Juz 6 : 7124, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2694. Hadits ini merupakan hadits terakhir dalam Shahihul Bukhari. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

4. Al-Mukhtashar fi Tafsir Qur’anil Karim, Jama’ah 

min Ulama’it Tafsir. 

5. At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu 

Asy-Syaikh. 

6. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

7. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-

Albani. 

8. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 
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9. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

10. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats bin ‘Amr Al-Azdi As-Sijistani. 

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

12. Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil, Abu 

Muhammad Husain bin Mas’ud Al-Baghawi. 

13. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

14. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Isma’il bin 

‘Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

15. Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ’Amma, Muhammad 

bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

16. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

17. Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir, Muhammad 

Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar. 


