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Pedoman Transliterasi Arab-Latin
 1. Konsonan 

No Arab Latin  No Arab Latin 

 th ط 16  ` ء 1

 zh ظ b  17 ب 2

 ‘ ع t  18 ت 3

 gh غ ts  19 ث 4

 f ف j  20 ج 5

 q ق h  21 ح 6

 k ك kh  22 خ 7

 l ل d  23 د 8

 m م dz  24 ذ 9

 n ن r  25 ر 10

 w و z  26 ز 11

 h ه s  27 س 12

 y ي sy  28 ش 13

 t (mudhaf) ة  sh  29 ص 14

 h (waqaf) ة  dh  30 ض 15

 
2. Vokal Pendek 3.Vokal Panjang 4. Diftong 5. Pembauran 

Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

  -al = ال   â = آ  a = َـ
  al-sy = الش   i = ِاي  i = ِـ
  û = اُو  u = ُـ

 
 اَي
 اَو

 
= 
= 

 
ai 
au  ي (nisbah) i 

 

Contoh                    
 Rasûl min Allah yatlû shuhufâ muthahharah (QS Al-Bayyinah [98]: 2)

            
                                          Wa hâdzâ al-balad al-amin (QS Al-Tin [95]: 3)
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Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah Swt. atas curahan rahmat dan karunia-
Nya, penyusunan Tafsir Al-Quran Juz XXIX dapat berlangsung dengan lancar,
sekalipun setelah melalui jalan berliku yang cukup panjang. Salam serta
shalawat dipanjatkan buat junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah
berjuang dengan segenap daya dan upaya mengemban sinar Islam,
menyelamatkan umatnya dari kehidupan jahiliyyah ke jalan yang diridlai Allah
Swt. penuh kenikmatan dan rahmat bagi seluruh alam.

Penyusunan Tafsir Al-Quran Juz XXIX merupakan kelanjutan dari Tafsir
Juz ‘Amma sebelumnya. Terlihat strategi penulisannya dengan cara
menetapkan angka mundur, ditetapkan angka ujungnya kemudian dihitung
mundur dan mengecil, sehingga diharapkan sampai tersambungkan angka
start-nya. Penulisan Tafsir Al-Quran ini dimulai dari Juz XXX yaitu juz terbesar
yang secara runut disusul kemudian oleh juz-juz lainnya yang urutannya lebih
kecil. Pesan yang ingin disampaikan adalah, belumlah sempurna penyusunan
tafsir ini sebelum kepada juz awalnya secara lengkap. Untuk itu, siapa pun
pimpinan Universitas Islam Bandung (Unisba) di masa datang, memiliki misi
untuk menuntaskan Tafsir versi Unisba secara utuh dan menjadi mata rantai
yang tidak terputus.

Tampak pada penamaan Tafsir Juz XXIX terselinap makna bahwa masih
tersisa XXVIII juz lagi, yang harus diselesaikan oleh Unisba. Sebenarnya

viii      Tafsir  Al Qur’an  Juz  XXIX



Kata Pengantar      ix

penamaan Tafsir ini dapat dengan menggunakan nama surah awalnya,
umpamanya ‘Juz Tabârak seperti yang digunakan pada nama Tafsir sebelumnya
dengan menggunakan Tafsir Juz ‘Amma, tapi karena ada maksud yang ingin
disampaikan, maka pilihan jatuh pada penggunaan angka. Mengapa Tafsir
sebelumnya tidak menggunakan angka saja? Karena nama Juz ‘Amma sudah
sangat dikenal umat sebagai juz terakhir, yaitu juz 30, sehingga tanpa
menyebutkan angkanya, umat pada umumnya telah mengenalinya dengan
baik sebagai juz terakhir. Bukan pekerjaan yang ringan untuk
menyelesaikannya, akan tetapi apabila ada kemauan yang kuat dan niat yang
mulia untuk menyelesaikannya, maka Allah Swt. akan memberikan kemudahan
dan berbagai jalan keluarnya. (QS. Al-Ankabut [29]: 69)

Corak dan warna yang ingin ditampilkan dalam tafsir ini, tampaknya
adalah: “Sosial dan Pendidikan”, dengan format: (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. Pada Tafsir Al-Quran Juz XXIX
ini, mengambil rujukan utama yang sama dengan Tafsir Juz ‘Amma
sebelumnya, yaitu: Al-Munir, karya Wahbah Al-Zuhaili. Sesuai dengan coraknya,
tutur bahasa yang digunakan terlihat berpadu antara bahasa umum
(masyarakat) dengan bahasa akademis (terminologi keilmuan).

Bagi Unisba, dalam usianya yang telah memasuki 51 tahun (setengah
abad lebih), hadirnya karya “Tafsir Juz ‘Amma dan Tafsir Juz XXIX” ini, dapat
menjadi jembatan penghubung dan sekaligus menjadi perekat antara Unisba
dengan umat. Hal ini dapat menghindari terjadinya kondisi Unisba sebagai
perguruan tinggi “menara gading”. Sebab, baik secara historis maupun sosio-
kultural, Unisba lahir dari kandungan perjuangan umat, sehingga relevansinya
tidak boleh terabaikan. Sekalipun baru setitik kecil dari karya akademik yang
dapat disumbangkan Unisba kepada umat, mudah-mudahan menjadi mutiara
yang berharga bagi kemuliaan Islam dan umatnya dalam rangka dakwah bil
ma’rûf.

Para penulis Tafsir yang datang dari berbagai variasi disiplin ilmu,
memungkinkan lahirnya corak dan sudut pandang yang kaya dengan
keragaman tutur bahasa dan pengungkapan, akan tetapi karena adanya
format yang tegas dan rujukan yang ketat, diharapkan tidak terjadi
perbedaan pola kajian yang mencolok. Hal ini dimaksudkan agar terjadi
simbiosis mutualistic, antara format dan standar penulisan Tafsir dengan
kajian-kajian keilmuan secara terintegrasi.

Pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami sampaikan
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Rektor Unisba,

Prof. Dr. H. E. Saefullah, S.H., L.LM.

penghargaan yang tiada tara kepada semua pihak, yang telah turut andil
dalam penulisan Tafsir ini; khususnya kepada seluruh panitia yang telah
bekerja keras, untuk menyelesaikan tugasnya. Demikian juga kepada Yayasan
Unisba dan Civitas Akademika Unisba yang telah memberikan dukungan dengan
penuh anthusiasme, melalui pintu hati yang tulus, kami sampaikan ucapan
terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan karya ini dapat menjadi
ilmu yang bermanfaat, yang mengalirkan kemaslahatan tiada henti. Amiin.

Kepada Allah Swt. Yang Maha Tahu akan segala hal yang dikerjakan
oleh hamba-Nya, kami selalu memohon perlindungan-Nya, semoga Tafsir ini
tidak keluar dari tuntunan-Nya, wallâhu a’lam bish-shawâb.

Billâhi fi sabîlilhaq.



Ucapan Terima Kasih

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan
kurnia-Nya dengan tidak terhingga, sehingga Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz
XXIX dapat menyelesaikannya, dengan berbagai kendalanya. Salawat dan salam
semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah diutus Allah untuk
menjadi rahmat seluruh alam. Beliau telah mengorbankan seluruh kehidupannya
untuk menyampaikan risalah sehingga Nur Islam sampai kepada kita sekalian.

Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz XXIX bekerja berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba) Nomor: 031/L.05/SK/REK/
XII/2008, yang susunannya tidak terlalu berbeda dengan susunan Panitia Tafsir
Juz ‘Amma. Tenggang waktu yang diberikan kepada panitia hanya empat bulan.

Meski penyusunan tafsir juz XXIX tidak seberat tafsir sebelumnya karena
format yang masih mengikuti Tafsir Juz ‘Amma, dalam kenyataannya selalu
terdapat permasalahan, baik berkenaan dengan berbagai tulisan yang telah
disetorkan penulis naskah tafsir kepada panitia, maupun entri dari para
kontributor. Akibatnya, ada sebagian naskah yang “terpaksa” dikembalikan
kepada para penulis untuk diperbaiki dan dilengkapi. Selanjutnya, naskah
tersebut dicek kembali dari segi konten kepada referensi rujukan utama,
termasuk format maupun isi, yakni tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili.

Alhamdulillah, semua permasalahan tersebut dapat diatasi dan
diselesaikan. Ini berkat kerjasama dari seluruh panitia dan sumbang saran dari
berbagai pakar di bidangnya masing-masing.

Tafsir Al-Quran Juz XXIX ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari
banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankan kami sampaikan
ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. H. E.
Saefullah W, S.H., LL.M., yang telah memberi inspirasi dan mendorong untuk
melanjutkan penyusunan Tafsir Al-Quran Juz XXIX.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pengurus Yayasan
Universitas Islam Bandung yang telah memberikan bantuan dan sokongan dana
bagi penyusunan tafsir ini.

Ucapan Terima Kasih      xi
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Demikian juga, kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Studi Islam
(LSI) yang telah berupaya dan memfasilitasi secara maksimum untuk
meneruskan penyusunan tafsir ini dan menerbitkannya. Penyusunan tafsir ini
merupakan salah satu operasionalisasi dari fungsi LSI.  Menurut statuta yang
disahkan pada tahun 2008, fungsi LSI adalah mengembangkan konsep-konsep
keislaman.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Panitia yang telah
memberikan perhatian yang besar bagi kesempurnaan tafsir ini. Ucapan terima
kasih kami ucapkan kepada para penulis naskah tafsir yang telah berusaha
menyumbangkan pemikirannya. Kami juga mohon dukungan dan bantuan dari
semua pihak, termasuk para penulis naskah tafsir, untuk dapat melanjutkan
karya besar dan mulia ini hingga 30 juz.

Demikian juga, kami sampaikan terima kasih kepada para kontributor
yang telah memperkaya Tafsir Al-Quran Juz XXIX ini sesuai dengan berbagai
disiplin ilmu yang dikembangkan di Unisba. Entri dari para kontributor ini
diharapkan agar tafsir yang dikembangkan oleh Unisba ini mempunyai
karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang sudah ada.

Kepada para penyunting ahli dan para penyunting pelaksana, kami
sampaikan terima kasih atas upaya yang tidak mengenal lelah, sehingga
tafsir ini mudah dibaca dan difahami oleh berbagai kalangan di masyarakat.
Tafsir ini sulit terwujud tanpa disiplin dan kerja keras dari seluruh anggota
tim, baik bendahara, sekretariat, maupun pembantu pelaksana. Oleh karena
itu, atas seluruh pengorbanannya, kami mengucapkan terima kasih.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berkontribusi bagi penyelesaian
dan penerbitan Tafsir Al-Quran Juz XXIX ini, kami sampaikan ucapan 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 segala kekurangan kami
dalam penyusunan tafsir ini, karena kami yakin dalam kehidupan ini tidak ada
yang sempurna, kecuali Zat Yang Maha Sempurna. Wallahu a’lam bi al-shawab.

06 Jumadil Awal 1430 H
Panitia Penyusun Tafsir  Al Qur’an Juz XXIX

Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH.
 KetuaTim

Dr. H. M. Wildan Yahya, M. Pd.
Ketua Pelaksana.

 H. Agus Halimi, Drs. M. Ag.
Nandang HMZ., Drs.

 Sekretaris



Muqaddimah

“Dan apabila kamu membaca Al-Quran
niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman

kepada kehidupan akhirat,
suatu dinding yang tertutup,

dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka
dan sumbatan di telinga mereka,

agar mereka tidak dapat memahaminya.

Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran,
niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya.”

(QS Al-Isra’ [17]: 45-46)

Seorang ulama besar Mesir mengumpamakan Al-Quran sebagai permata
yang memiliki banyak sudut. Dari sudut mana pun seorang ilmuwan melihat,
niscaya ia akan melihat kilatan cahaya yang dipantulkannya.

Rasulullah Saw. mengumpamakan Al-Quran sebagai “Perjamuan Allah”,
dan mengundang manusia untuk mempelajarinya sekuat kemampuan yang
dimiliki (HR. Muslim). Namun, manusia yang diundang itu terbagi pada tiga
kategori. Ada yang gemar membaca ayat-ayat saja tanpa pemahaman. Ada
yang sudah mampu  membaca dan menerjemahkannya. Ada juga yang sudah
mampu membaca dan memahami tafsirnya.

Muqaddimah      xiii
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Semua itu dikarenakan penggunaan bahasa Arab. Al-Quran tidak mudah
difahami, maksud petunjuknya, oleh semua orang. Hal ini terjadi terutama
pada orang yang bukan orang Arab, atau tidak menguasai bahasa Arab. Untuk
itu, diperlukan media lain yang dapat membantu. Tafsir Al-Quran ini disusun
dan dibuat untuk membantu.

Apabila kita perhatikan ayat-ayatnya, Al-Quran bersinggungan dengan
ilmu pengetahuan dan teknologi, baik tersurat maupun tersirat. Kendati
demikian, Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, melainkan kitab petunjuk
yang membawa keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.

Al-Quran Al-Karim merupakan sumber nilai dan ajaran Islam yang
pertama dan utama. Ia merupakan petunjuk bagi manusia, dan penjelasan
petunjuk tersebut, serta obat penawar hati.

Sebagai perguruan tinggi Islam yang mengelola berbagai disiplin, baik
eksak maupun sosial-humaniora, Tafsir Al-Quran versi Unisba ini
menyuguhkan tinjauan dari berbagai perspektif ilmu, tanpa pretensi untuk
menafsirkan Al-Quran dalam kemutlakan kebenarannya. Ini mengingat
kebenaran Al-Quran itu bersifat mutlak, sementara temuan ilmu pengetahuan
selalu berkembang. Akibatnya, satu teori boleh jadi digugurkan atau
dibatalkan oleh teori yang mutakhir. Maka itu, sekurang-kurangnya, tinjauan
keilmuan yang dimuat dalam Catatan Akhir pada Tafsir Al-Quran ini,
diharapkan dapat menjadi inspirasi pembaca dalam melakukan penggalian
dan penelitian dari disiplin yang digelutinya.

Tafsir Juz XXIX Unisba, sebagaimana surah-surah Makiyah pada
umumnya, masih membahas persoalan akidah, sebagai berikut:

Pertama, Surah Al-Mulk (Kerajaan) menjelaskan kekuasaan Allah Swt.
yang meliputi kerajaan langit dan bumi. Surat Al-Mulk juga menerangkan
penggolongan manusia dari segi akidahnya, yaitu yang beriman dan yang
kafir. Surah ini pun mengabarkan bahwa Allah menjanjikan pahala (bagi orang-
orang yang beriman) dan hukuman (terhadap orang-orang yang kafir) di akhirat.
Di samping itu, Surah Al-Mulk dipungkas dengan penegasan bahwa hukuman/
azab Allah pasti ditimpakan kepada orang-orang kafir. Tidak ada peluang bagi
mereka untuk menghindari azab-Nya.

Kedua, Surah Al-Qalam (Pena) memaparkan tentang akhlak Nabi
Muhammad Saw. Surah Al-Qalam ini pun mengungkap akhlak tercela orang-
orang kafir, termasuk ancaman Allah kepada mereka di akhirat. Dalam surah
ini ditampilkan pula kisah pemilik kebun sebagai perumpamaan yang perlu
digali ibrah (pelajarannya) oleh generasi berikutnya. Ada pahala bagi yang
bertakwa. Penolakan terhadap pikiran orang kafir yang memandang sama
saja  antara  yang  Mukmin dengan yang kafir.  Di  bagian  akhir  dari  surah
Al-Qalam ini, diungkapkan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir.  Di
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samping ada perintah Allah kepada Rasul agar bersabar terhadap ulah/
gangguan orang-orang kafir, seraya  bercermin kepada seniornya, Nabi Yunus
a.s.

Ketiga, Surah Al-Haqqah (Keadaan yang Sebenarnya) mengandung tiga
makna pokok: (1) Menjelaskan kedahsyatan hari kiamat dan kengerian-
kengeriannya; (2)  Mengisahkan umat-umat terdahulu yang mendustakan Allah
dan Rasul-Nya; (3) Mengulas balasan Allah di akhirat atas amal baik atau
buruk, kemudian penegasan Allah bahwa Al-Quran adalah wahyu-Nya, bukan
ucapan manusia.

Keempat, Surah Al-Ma’rij (Tangga-tangga untuk Naik) memuat
penjelasan tentang Hari Kiamat dan kengeriannya. Dalam surah ini dijelaskan
juga sifat/keadaan neraka dan kedahsyatan azabnya. Diungkapkan pula, melalui
surah Al-Ma’rij ini, karakter/sifat calon-calon penghuni neraka Jahim ketika
berada di dunia dan kesudahan mereka di akhirat nanti.

Kelima, Surah Nûh a.s. mengisahkan kegigihan dakwah Nabi Nuh a.s.
Allah menjelaskan, dalam surah Nuh ini, tentang balasan yang akan diberikan
kepada orang yang bertobat semasa di dunia. Surah ini ditutup dengan  sikap
dan tindakan keji kaum Nabi Nuh terhadap seruannya. Akibatnya, mereka
ditenggelamkan (dengan banjir besar) di dunia dan di akhirat nanti dimasukkan
ke dalam neraka.

Keenam, Surah Jinn menerangkan keadaan jin: komentar mereka
tentang  Al-Quran dan kemampuan mereka menembus ruang angkasa.
Penggolongan mereka dari segi akidah, yaitu mukmin atau kafir. Surah Al-Jinn
ini juga menegaskan bahwa Tauhîdullâh adalah inti risalah Rasulullah.
Beribadah kepada selain Allah Swt. dilarang. Pengetahuan tentang hal-hal
yang gaib hanya milik dan otoritas Allah Swt, kecuali para Rasul yang
mendapatkan izin-Nya sebagai mukjizat.

Ketujuh, Surah Al-Muzzammil berisi penjelasan tentang bimbingan Allah
kepada Nabi Muhammad Saw. sebelum berdakwah (masa pembinaan mental).
Petunjuk lainnya  berkaitan dengan perintah bersabar untuk/dalam menghadapi
tuduhan dan ejekan dari kaumnya. Termasuk beberapa petunjuk pula bagi
para pengikutnya, kaum Muslimin.

Kedelapan, Surah Al-Muddatstsir berisi perintah Allah kepada Nabi Saw,
untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Adapun langkah-langkah
dakwah tersebut diuraikan secara rinci: (1) mengagungkan Allah; (2)
membersihkan pakaian; (3) menjauhi maksiat; (4) memberikan sesuatu
dengan ikhlas; (5) bersabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi
larangan Allah. Ditegaskan dengan surah ini, bahwa Allah akan mengazab
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orang yang menentang Nabi Muhammad Saw. dan mendustakan Al-Quran.
Surah ini diakhiri penjelasan bahwa tiap-tiap manusia terikat dengan apa
yang diusahakannya.

Kesembilan, Surah Al-Qiyâmah menegaskan kepastian terjadinya hari
kiamat dan kedahsyatannya. Melalui surah Al-Qiyamah pula, Allah menjamin
kemurnian Al-Quran, yaitu terpelihara ayat-ayatnya di dalam hati Nabi Saw.,
baik urutan maupun bacaannya.

Kesepuluh, Surah Al-Insân menerangkan proses penciptaan/kejadian
manusia. Dijelaskan pula pahala bagi yang bersyukur, dan sebaliknya azab
bagi orang yang kufur. Dalam Surah Al-Insan ini dijelaskan sifat/keadaan surga
dan neraka. Disusul dengan perintah kepada Nabi Saw, agar bersabar, berzikir,
dan salat tahajjud semata-mata mengharap ridha Allah.

Kesebelas, Surah Al-Mursalât memaparkan kepastian hari hisab
(perhitungan amal).  Orang-orang kafir dikecam oleh Surah Al-Mursalât,
termasuk celaan terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat Allah.
Akhirnya, dijelaskan bahwa Allah menimpakan azab kepada  orang yang kafir.
Adapun pahala akan dianugerahkan Allah kepada orang yang bertakwa di
akhirat kelak.

Demikian gambaran sekilas tentang kesan, kandungan, dan pesan
dari surah-surah yang terdapat dalam Juz XXIX. Namun untuk kedalaman
makna, kami mengundang pembaca untuk menyimak ayat demi ayat dan
surah demi surah, sehingga diperoleh pemahaman dan penghayatan yang
relatif lebih utuh.

Kami telah berusaha untuk berhati-hati agar Tafsir Juz XXIX ini tampil
lebih baik dan sempurna daripada karya sebelumnya. Namun kami juga
menyadari bahwa mungkin ada satu-dua kesalahan yang luput dari
perhatian kami.

“Tiada gading yang tak retak”, demikian kata pepatah. Oleh karena
itu, teguran, kritik dan saran dari para pembaca  sangat diharapkan. Atas
perhatian, saran, kritik dan masukan dari para pembaca, kami haturkan
terima kasih. Jazakumullah Khairan Katsiran.

               06 Jumadil Awal 1430 H
      02  Mei 2009

  Tim Penyusun

Bandung,
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