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Indorcement juz 27 terdiri dari sebagian surah ke 51 
sampai dengan surah ke 57. Semuanya Makiyah, 

kecuali surah ke 55 dan 57. Kandungan isinya meliputi akidah, 
syari'ah, akhlak, dan sejarah. 
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Kekuatan Tafsir Unisba terletak pada konsistensi dalam corak tafsir al-ilmiy 
al-'ashri (ilmiah-modern), di mana terdapat pemisahan antara interpretasi 

ayat-ayat  dan pengayaan informasi terhadap penafsiran.

Penafsiran merujuk pada referensi kitab-kitab tafsir yang cukup representatif 
sementara pengayaan merujuk pada kitab-kitab sains. Lebih dari itu, uraian 

tafsir setiap ayat diungkap secara kritis dan kontekstual, dengan menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami, mengalir, dan ijaz (singkat dan padat).

Model tafsir ini cocok menjadi bahan bacaan semua kalangan, khususnya para 
akademisi, santri, dan masyarakat pembelajar pada umumnya.

Dr. H. Cecep Alba, MA.
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Ayat 1 : Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
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dengan pidana penjara masing-masiing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda
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Kata Pengantar

Assalamu’alaikum wr. wb.

Segala puji hanya bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan hidayah dan
inayah-Nya.  Setelah melewati jalan berliku dengan segala pernak-pernik
persoalannya, akhirnya penulisan Tafsir Al-Quran versi Unisba Juz XXVII  dapat
diselesaikan pengerjaannya. Salam serta salawat dipanjatkan kepada junjungan
Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang mengantarkan umatnya kepada rahmat
iman dan Islam dengan penuh pengorbanan jiwa, raga, dan  harta benda bagi
kemuliaan kalimat Allah Swt. (li‘i’lâ‘i kalimatillâh).

Menuliskan tafsir Al-Quran merupakan pekerjaan yang sangat mulia,
menjadi amal ibadah yang  tiada henti-hentinya memberikan kebaikan bagi or-
ang-orang yang berjasa merealisasikannya. Tidaklah ringan untuk
melaksanakannya, sebab harus disertai dengan standard dan rujukan yang dapat
dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kaidah dan pedoman penafsiran Al-Quran
yang dipersyaratkan oleh para mufassir. Waktu dan tenaga yang harus dicurahkan
pun tidaklah sedikit, memerlukan ketekunan dan ketelitian yang mendalam.
Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.

Didorong oleh secercah harapan untuk memberikan sumbangan dalam
menggali kemuliaan dan keagungan Al-Quran, Unisba berusaha untuk menerbitkan
Tafsir Al-Quran.

Dasar yang paling aotentik diutusnya Nabi Muhammad Saw. sebagai
pembawa  risalah mulia dari Yang Maha Kuasa adalah diturunkannya Al-Quran Al-
Karim, sekaligus menjadi sumber utama dan pertama dari ajaran Islam.  Al-Quran
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Al-Karim mengandung bukti-bukti yang kuat dan dalil-dalil yang tidak terbantahkan,
bahwa ia adalah mukjizat terbesar dan merupakan ayat-ayat (tanda-tanda
kekuasaan) Allah yang agung dan abadi sepanjang zaman. Beberapa aspek dari
kemukjizatan Al-Quran dapat diungkap di bawah ini.

Pertama, bahasa Al-Quran yang sangat indah dan memukau, luas serta
mendalam, selalu hidup dan senantiasa membersitkan sinar kebenarannya,
menjadi bukti dari kemukjizatannya (i’jâz lughawî). Para ahli bahasa Arab telah
menekuni ilmu bahasa dengan segala variasinya sejak bahasa itu tumbuh dan
berkembang, bahkan mekar sampai menjadi raksasa. Mereka mengubah puisi
dan prosa, kata-kata bijak, dan syair-syair yang diekspresikan dalam uslub-uslubnya
(tata bahasanya) yang memukau, dalam gaya bahasa yang hakiki dan majazi
melalui tutur dan ucap yang memesona.  Sekalipun sudah demikian maju ilmu
bahasa pada peradaban Arab, akan tetapi di hadapan Al-Quran, dengan
kemukjizatan bahasanya, ia menjadi pecahan-pecahan kecil yang tunduk
menghormat dan berlutut di hadapan uslub Al-Quran.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Walid Ibnu Mughirah (kafir Quraisy musuh
Nabi) datang kepada Nabi, lalu Nabi membacakan Al-Quran kepadanya, maka
hati Walid menjadi lunak karenanya. Berita itu sampai ke telinga Abu Jahal. Lalu
ia mendatanginya seraya berkata, “Wahai pamanku, Walid, sesungguhnya
kaummu hendak mengumpulkan harta benda untuk diberikan kepadamu, tetapi
kamu malah datang kepada Muhammad untuk mendapatkan anugerahnya”.  Walid
menjawab, “Sungguh kaum Quraisy  telah mengetahui bahwa aku adalah orang
yang paling banyak hartanya.”  Abu Jahal berkata, “Kalau demikian, katakanlah
tentang dia, kata-kata yang akan kau sampaikan kepada kaummu bahwa kamu
mengingkari dan membenci Muhammad”. Walid menjawab, “Apa yang harus
kukatakan? Demi Allah, di antara kamu tak ada seorang pun yang lebih tahu dari
aku tentang syair, puisi dan prosanya serta tentang syair-syair jin.  Demi Allah,
apa yang dikatakan Muhammad itu sedikitpun tidak serupa dengan syair-syair
tersebut. Demi Allah, kata-kata yang diucapkannya sungguh manis; bagian atasnya
berbuah dan bagian bawahnya mengalirkan air segar. Ucapannya itu sungguh
tinggi, tak dapat diungguli, bahkan dapat menghancurkan apa yang ada di
bawahnya.”  Abu Jahal kemudian menimpali, “Demi Allah, kaummu tidak akan
senang sampai kamu mengatakan sesuatu tentang dia”. Lalu Walid menjawab,
“Biarkan aku berpikir sebentar”.  Maka setelah berpikir,  ia berkata, ”Ini adalah
sihir yang dipelajari.  Ia memelajarinya dari orang lain”. Lalu turunlah firman Allah,
yang artinya, Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah
menciptakannya sendirian.” (QS Al-Muddatstsir [74]: 11). (Kisah ini diambil dari
hadis yang dinyatakan shahih oleh Hakim dan Baihaqi dalam Al-Dalâil).



Kedua,  Cakupan tuntunan Al-Quran yang serba meliput, mencakup seluruh
aspek kehidupan manusia, berlaku di sepanjang ruang dan waktu; hal ini menjadi
bukti kemukjizatan ajarannya (i’jâz tasyrî’î). Cakupan ajarannya meliputi berbagai
persoalan, dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar,  yang gaib
sampai dengan yang terlihat, yang tersembunyi sampai dengan yang tampak, dari
yang sederhana sampai dengan yang kompleks, dari yang lahir sampai dengan
yang batin, dari yang duniawi sampai dengan yang ukhrawi, dsb.  Hal tersebut
terlihat di dalam tuntunannya tentang akidah, akhlak, syari’ah, sosial, budaya,
ekonomi, ipteks, politik, tata negara, sejarah, bahasa, astronomi, kedokteran,
fisika, dsb.

Ketiga, kemuliaan Al-Quran ditemukan pula di dalam sifatnya yang dapat
memuaskan akal dan menenteramkan perasaan. Ranah ini disebut dengan
kemukjizatan ilmiah (i’jâz ‘ilmî).  Al-Quran dapat memenuhi kebutuhan jiwa manusia,
pikiran, maupun perasaan, secara sama dan berimbang. Kekuatan pikir tidak akan
menyingkirkan kekuatan rasa dan kekuatan rasa pun tidak pula akan mengabaikan
kekuatan pikir.

 Al-Quran menganjurkan kepada umatnya untuk menggunakan akal pikiran,
hati dan ruhaninya, dalam rangka menangkap rahasia-rahasia pengetahuan yang
telah Allah Swt. ciptakan. Demikian juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang
realitas-realitas ilmiah.

Secara faktual, Al-Quran menyinggung persoalan-persoalan yang
membutuhkan kajian ilmiah, seperti hukum alam, penciptaan langit dan bumi, orbit
bintang-bintang dan atmosfer, silih bergantinya siang dan malam, awan, hujan,
gunung, penciptaan manusia baik fisik maupun rohani, sungai, lautan, ikan, dan
hewan serta makhluk lainnya, baik yang besar maupun yang kecil. Padahal, pada
saat turunnya, Al-Quran sampai dengan waktu yang sangat panjang, menjadi rahasia
yang tersembunyi dari akal manusia, sampai datangnya masa-masa kebangkitan ilmiah
seperti zaman modern ini. Hal ini bukan berarti kemukjizatan ilmiah Al-Quran
menjadikannya sebagai kitab kumpulan teori-teori ilmu pengetahuan, akan tetapi
isyarat-isyarat keilmuan dan dorongannya untuk menggunakan akal dan hati manusia
dalam menemukan realitas ilmiah itulah yang menjadi ciri utamanya.

Keempat, berita gaib tentang peristiwa sejarah masa lalu dan yang akan
datang diungkap dengan sangat rapih dan gamblang, pada tataran ini disebut
kemukjizatan sejarah (i’jâz târikhî). Inilah sisi lain dari kemukjizatan Al-Quran yang
terkait dengan informasi gaib tentang peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu dan
yang akan datang. Sejarah itu diungkapkannya dengan sangat gamblang, cermat
dan teliti. Bahkan, dikoreksinya beberapa penyimpangan berita sejarah yang terjadi
di kalangan manusia masa lalu. Ini merupakan bagian dari kemukjizatan Al-Quran
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terkait informasi gaib yang disampaikannya. (Disarikan dari kitab Mannâ’ Al-Qaththân
dalam kitabnya: Al-Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qurân,  Dar Al-Fikr, Libanon, 1973)

Begitu luas dan dalamnya kandungan ajaran Al-Quran, sehingga setiap
generasi berusaha untuk menuangkan dan mengetengahkan pemahamannya dari
sudut pandang dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini, Unisba berusaha
menggunakan pendekatan tafsir bî al-ma‘tsûr. Artinya, ayat demi ayat ditafsirkan
dengan ayat lain atau sunnah Nabi, kemudian diikuti pendapat para sahabat atau
ulama yang relevan.

Tafsir Al-Quran Juz XXVII, merupakan kelanjutan dari juz-juz sebelumnya. Corak
dan format yang digunakan menggunakan acuan yang sama. Secara runut susunan
dari sistematika penulisan tafsir ini terdiri atas: (1) pengenalan nama surah; (2) substansi
pesan; (3) latar dan Konteks; (4) penjelasan dan penafsiran; (5) hikmah dan pesan;
dan (6) catatan akhir, yang merupakan dialog antara ranah keilmuan dengan pesan-
pesan Al-Quran. Rujukan utama yang dijadikan sandaran penafsirannya adalah Al-
Tafsîr Al-Munîr karya Wahbah Zuhaili.

Tafsir Al-Quran Juz XXVII merupakan bagian dari 4 juz Al-Quran yang
diterbitkan Unisba sebelumnya. Masih tersisa 26 juz lagi, lebih banyak juz-
juz lain yang harus diselesaikan Unisba pengerjaannya dibanding yang sudah
terselesaikan. Tentu saja karya ini baru setetes kecil dari samudera tafsir Al-
Quran yang dapat disumbangkan Unisba kepada umat. Para penafsirnya
datang dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini memungkinkan lahirnya variasi bahasa
dan sudut pandang pengungkapan. Akan tetapi, karena dirujuk dari format
dan sumber utama yang sama, maka diharapkan variasi tersebut akan menjadi
kekayaan dari tafsir ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami sampaikan
penghargaan yang tiada tara kepada semua pihak, yang telah turut andil dalam
penulisan tafsir ini. Khusus kepada panitia, penulis tafsir, dan sivitas akademika
Unisba yang telah memberikan dukungan dengan sepenuh hati, melalui ketulusan
hati yang sedalam-dalamnya kami sampaikan jazâkumullâhu khairan katsîran. Mudah-
mudahan karya ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah
yang tiada henti-hentinya mengalirkan pahala. Âmîn.

Kepada Allah Swt. jualah segalanya kami bermohon perlindungan, semoga
tafsir ini tidak keluar dari tuntunan dan petunjuk-Nya. Wallâhu a’lam bi al-shawâb.

Wassalamu’alaikum wb. wb.
 08 Rabiul Awal 1431 H
22 Februari   2010 M

R e k t o r ,

Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesorie, MS., Sp.THT-KL(K)

Bandung,
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Ucapan Terima Kasih      xiii

Kami panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan
karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga panitia diberi kekuatan untuk
menyelesaikan Tafsir Al-Quran Juz XXVII. Salawat dan salam semoga
dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi akhir zaman yang
telah membimbing umatnya pada jalan yang diridai Allah Swt.

Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz XXVII  dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 002/L.05/SK/REK/II/2010.
Susunan panitia ini tidak jauh berbeda dengan susunan panitia penyusun tafsir
sebelumnya, demikian juga tentang tenggang waktunya.

Penyusunan Tafsir Juz XXVII  ini didahului dengan penyusunan format
penafsiran Al-Quran yang mudah difahami oleh para penafsir maupun para
kontributor dari berbagai disiplin ilmu. Di samping itu, di antara para penafsir
dan para editor telah terjadi kesatuan kesefahaman untuk hal-hal yang prinsip
sehingga terjadi titik temu dalam gaya selingkung yang disepakati. Dengan
situasi yang kondusif tersebut, maka penyusunan Tafsir Juz XXVII   lebih
lancar dari penyusunan tafsir Al-Quran juz-juz sebelumnya.

Berkat pertolongan Allah Yang Maha Kuasa dan kerjasama dari seluruh
anggota tim, alhamdulillah  permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dapat

Ucapan Terima Kasih



 Ramadhan  1431  H

17 Agustus  2010 M
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Bandung,

diatasi dan diselesaikan. Hal ini tidak terlepas juga dari masukan berbagai
pakar di bidangnya masing-masing yang tersebar di berbagai fakultas di Unisba.

Tafsir Al-Quran Juz XXVII ini, sulit terwujud tanpa bantuan dari
berbagai pihak.  Kami  sampaikan  terima  kasih  kepada  Bapak Rektor
Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. dr. Thaufiq Boesoerie, MS., Sp., THT-KL
(K),  yang telah memberi inspirasi, dorongan, dan bantuan sehingga Tafsir
Al-Quran Juz XXVII ini dapat terwujud.

Demikian juga ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada seluruh
Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung yang telah memberikan bantuan
dan sokongan dana bagi penyusunan tafsir ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia atas
kerjasamanya, sehingga tafsir ini dapat diselesaikan, walaupun terdapat
berbagai hambatan dalam penyempurnaannya. Ucapan terima kasih kami
ucapkan kepada seluruh penulis naskah tafsir yang telah berusaha
menyumbangkan pemikirannya.

Kepada para kontributor yang telah memperluas pemahaman tafsir
ini dengan perkembangan ipteks mutakhir, kami sampaikan terima kasih.
Pengayaan dari para kontributor ini, diharapkan tafsir ini mempunyai
karakteristik tersendiri sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Unisba.
Demikian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penyunting
ahli dan penyunting pelaksana sehingga tafsir ini dapat mudah dibaca dan
difahami oleh berbagai kalangan di masyarakat. Tafsir ini sulit terwujud tanpa
displin, kerjasama, dan kerja keras dari seluruh anggota tim. Oleh karena itu,
kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pengorbanannya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian
dan penerbitan Tafsir Al-Quran Juz XXVII ini, kami ucapkan terima kasih.
Semoga  pengorbanan Ibu dan Bapak sekalian menjadi amal saleh di sisi
Allah Swt. Kami mohon kritik dan saran kepada seluruh pembaca bagi perbaikan
tafsir ini di masa yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan kami dalam
penyusunan tafsir ini. Wallahu alam bi al-shawwab.

Panitia Penyusun Tafsir  Al-Quran Juz XXVIII



Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka
adakah orang yang mengambil pelajaran?   (QS Al-Qamar [54]:  17)

Al-Quran sesungguhnya telah dimudahkan Allah Swt., agar bisa
dipelajari dan dipahami. Firman Allah ini diulang dalam Surah Al-Qamar
ini — yang merupakan salah satu surah dari juz XXVII ini — sebanyak
empat kali, yaitu pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Pengulangan pesan dalam
Al-Quran ditujukan untuk menegaskan pentingnya Al-Quran untuk dibaca,
dipelajari, dikaji, dan diambil pelajarannya oleh manusia. Namun, hanya
orang-orang yang beriman-lah yang akan mengambil faedah dari Al-Quran
ini.

Dilihat dari tempat turun surah-surah yang terdapat dalam juz XXVII
ini, mayoritas surahnya diturunkan pada periode Mekah sebelum Nabi hijrah
ke Madinah, meski Surah Al-Rahman diperselisihkan tempat turunnya antara
periode Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, dapat dipahami sekiranya juz
XXVII masih berbicara tentang persoalan keimanan kepada Allah Swt.,
Muhammad Saw. sebagai Rasul, Al-Quran, kisah-kisah Nabi terdahulu dengan
umatnya, dan persoalan hari akhir, seperti kiamat, surga, neraka, dan pahala/
balasan yang akan diperoleh di kedua tempat tersebut.

Berikut ini beberapa kilasan tema kandungan surah yang terdapat dalam
juz XXVII, sehingga pembaca dapat memeroleh gambaran sekilas dari isi
surah masing-masing.
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Surah Al-Dzariyyat (surah ke-51). Surah ini mengawali pembicaraan
tentang sumpah Allah mengenai kepastian terjadi kebangkitan manusia dari
alam kubur dengan menampilkan bukti-bukti yang dilihatnya di dunia, seperti
angin yang menggerakkan segala sesuatu yang diterpanya, awan yang
membawa bintik hujan, perahu-perahu yang berjalan di laut dan sungai dengan
mudah, dan malaikat yang membagi-bagi apa yang ditetapkan Allah dalam
mengatur manusia (ayat 1- 14). Allah menjelaskan pula pahala orang-orang
yang bertakwa dengan menyebutkan ciri-ciri mereka ketika hidup di dunia,
antara lain: berbuat ihsan (memberi yang terbaik dari apa yang dimiliki, dan
mengambil haknya yang minimal), “menghidupkan” malam untuk beribadah,
dan memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, dan memberikan hak
orang lain yang terdapat di dalam hartanya kepada orang yang meminta-
minta dan orang-orang yang miskin tapi tidak meminta (ayat 15- 23).

Kemudian, Allah Swt., mengisahkan tentang tamu Nabi Ibrahim a.s.
dan tujuan/kepentingan kedatangan  mereka untuk menghancurkan kaum
Nabi Luth a.s. (ayat 24 – 37), kisah-kisah Nabi lainnya, seperti Nabi Musa
dan kaumnya, Nabi Hud dan kaum ‘Ad, dan Nabi Saleh bersama kaum Tsamud
(ayat 38 – 46). Pada ayat-ayat berikutnya, Allah Swt., mengalihkan firman-
Nya kepada tema lain agar pembaca tidak merasa jenuh dan bosan dengan
satu tema saja, yaitu penetapan keesaan Allah dan keagungan kekuasaan-
Nya (ayat 47-51). Pada bagian akhir dari surah ini, Allah mengancam kaum
musyrikin dengan azab-Nya lantaran telah mendustakan Nabi Saw.  (ayat
52- 60).

Surah Al-Thur (52). Surah ini menjelaskan tentang kepastian terjadinya
hari kiamat dan ketetapan azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang
yang durhaka pada hari yang dijanjikan itu (ayat 1-16), balasan bagi orang-
orang yang bertakwa dan anugerah nikmat Allah kepada mereka pada hari
kiamat nanti (ayat 17-28), peringatan dan nasihat  hendaknya disertai dengan
bukti dan argumen yang membungkam mulut mereka (ayat 29- 34), penetapan
adanya Allah sebagai Pencipta Yang Maha Esa dengan bukti-bukti yang terdapat
di dalam diri manusia sendiri dan alam semesta (ayat 35 – 43), di samping
perintah kepada Nabi-Nya agar berpaling dari orang-orang kafir karena
penolakannya terhadap bukti-bukti yang konkret ( ayat 44 – 49).

Surah Al-Najm (53). Pada surah ini Allah Swt. menjelaskan tentang
penetapan akan kenabian Muhammad Saw., dan penampilan wahyu pertama
(ayat 1- 18), larangan berlaku syirik, lalu penjelasan bahwa berhala-berhala
itu tidak memberi manfaat apa pun (ayat 19 -26), cercaan terhadap kaum
musyrikin karena meyakini malaikat sebagai putri-putri Allah Swt. (ayat 27 –
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30). Dijelaskan pula perbedaan balasan bagi orang yang berbuat ihsan dan
yang berbuat maksiat, serta merinci sifat-sifat orang yang berlaku ihsan (ayat
31-32).  Selanjutnya, Allah merendahkan sebagian  pembesar musyrik yang
kaya raya lantaran mereka berpaling dari kebenaran (al-haq), kemudian
mengingatkan mereka  dengan ajaran yang tercantum  di dalam shuhuf
Ibrahim dan Musa a.s. (ayat 33 – 54), dan mengambil pelajaran dan/atau
nasihat dari Al-Quran dan risalah Nabi Saw.  Akhirnya, surah ini ditutup dengan
peringatan keras melalui penjelasan-Nya tentang  berbagai kengerian pada
hari kiamat (ayat 55 – 62).

Surah Al-Qamar (54). Surah yang ke-54 ini menerangkan tentang
terbelahnya bulan sebagai mukjizat Rasulullah Saw.  dan sikap kaum kafirin
terhadap mukjizat tersebut (ayat 1-8); pengulangan kisah-kisah terdahulu
yang meliputi kisah Nabi Nuh as.(ayat 9-17), kisah Ad (kaum Nabi Hud a.s.)
pada ayat18-22, kisah Tsamud (kaum Nabi Saleh a.s.)(ayat 23-32), kisah
kaum Nabi Luth a.s.(ayat 33-40), kisah keluarga Fir’aun (ayat 41-42);dan
diakhiri  dengan kecaman atas kaum musyrikin Quraisy serta balasan bagi
orang yang berdosa, di samping balasan bagi orang-orang yang bertakwa
(ayat 43- 55).

Surah Al-Rahman (55). Sebagaimana lazimnya surah-surah Makkiyah
lain, Surah Al-Rahman berkaitan erat dengan nikmat-nikmat Allah, baik yang
besar maupun yang kecil, yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai nikmat Ilahi
yang terbesar dan nikmat bagi  alam semesta(ayat 1- 13). Dijelaskan pula
tentang beberapa nikmat lain (ayat 14-25); pemberitahuan Allah bahwa
nikmat dan alam semesta ini akan lenyap kecuali Zat Allah Swt.(ayat 26-
30); penjelasan tentang balasan dan pahala atas amalan manusia di akhirat
(ayat 31-36);  informasi tentang hancurnya langit dan keadaan orang yang
durhaka/berdosa pada hari kiamat (ayat 31-36);  macam-macam nikmat
Allah atas orang-orang yang beriman di akhirat (ayat 37- 45), dan akhirnya,
penjelasan tentang  keadaan surgawi (ayat 46- 61).

Surah Al-Waqi’ah (56).  Surah ini termasuk surah Makkiyyah yang
berbicara tentang hari kiamat dengan hal-ihwal akhirat. Dimulai dengan
penjelasan tentang terjadinya kiamat dan pengelompokan manusia yang
muncul setelah kiamat (ayat 1- 12); bermacam-macam nikmat yang
dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang terdahulu beriman (ayat
13- 26); macam-macam nikmat-Nya bagi golongan kanan (ayat 27-40);
macam-macam azab yang ditimpakan kepada golongan kiri (ayat 41- 56);
bukti-bukti adanya Allah dan penetapan kekuasaan-Nya membangkitkan
dan membalas amalan manusia (ayat 57- 74); serta penetapan kenabian
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dan kebenaran Al-Quran serta cercaan terhdap orang-orang musyrik atas
kepercayaannya (ayat 75-96).

Surah Al-Hadid (57). Surah ini termasuk surah Madaniyyah dilihat dari
segi lahirnya, meski ada segelintir ulama yang menyebutnya Makkiyyah. Namun,
pendapat yang terakhir ini dianggap lemah. Surat ke-57 ini berisi tentang
segala makhluk bertasbih kepada Allah di setiap waktu dan alasan-alasannya
(ayat 1-6); perintah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan anjuran berinfak
(ayat 7- 12); keadaan orang-orang munafik pada hari kiamat (ayat 13 -15);
rasa takut kepada Allah (khasy-yatullah), balasan bagi orang yang bersedekah
dan orang-orang yang beriman, dan balasan bagi orang-orang kafir (ayat 16-
19); perumpamaan kehidupan dunia dan anjuran beramal untuk akhirat (ayat
20 – 21); keterkaitan antara musibah dengan qada dan kadar Allah, serta
penghancuran orang-orang bakhil atas diri mereka sendiri (ayat 22 - 24).
Surah ini ditutup dengan penjelasan tentang tujuan diutusnya Rasulullah Saw,
yaitu berupa undang-undang masyarakat Muslim dan peraturan hukum (ayat
25); serta kesatuan/kesamaan pokok-pokok syariat,  dan hubungan Islam
dengan (agama) sebelumnya (ayat 26 – 29).

Demikian selintas isi kandungan surah-surah yang dikemas dalam Juz
XXVII, dengan harapan semoga dapat memicu dan memacu pembaca untuk
menggali kandungan dan hikmah serta pesan-pesan moralnya secara lebih
mendalam. Oleh karena itu, kami persilakan pembaca untuk memeroleh
langsung dari dan dengan menyimak sumber tafsirnya. Dengan cara itu, semoga
Allah Swt., memberi rahmat kepada para pembaca dan pengkaji Al-Quran.

Wallahu A’lam.
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