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Juz 26 terdiri atas surah ke-46 Al-Ahqâf (Makkiyyah), ke-47 Muhammad (Madaniyyah), 
ke-48 Al-Fath (Madaniyyah), ke-49 Al-Hujurât (Madaniyyah), ke-50 Qâff (Makkiyyah), 

dan ke-51 Al-Dzâriyât sampai dengan ayat 30 (Makkiyyah).
Kandungan isinya meliputi prinsip-prinsip keimanan, masalah hukum, 

panduan akhlak, dan kisah umat yang terdahulu.
Dibahas secara komprehensif mendalam sesuai latar belakang 

berbagai keahlian para penyusunnya.

Prof. Dr. KH. Miftah Faridl
(Ketua Umum Yayasan Unisba/Ketua MUI Kota Bandung) 
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Allah Swt. menurunkan wahyu kepada para Rasul dengan menggunakan bahasa 
kaumnya agar ajaran yang dibawanya dapat dimengerti dengan baik dan benar. 

Sebagaimana disebutkan pada QS Ibrahîm (14): 4, yang artinya “Dan Kami 
tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, 

supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.”

Sejalan dengan semangat untuk menjelaskan Al-Quran sesuai pemahaman 
dan bahasa kaumnya, Unisba menyusun dan menerbitkan Tafsir Al-Quran 

dengan menggunakan bahasa Indonesia. Susunan bahasanya mudah dimengerti;  
sistematika penulisannya runut dan sesuai dengan kaidah penulisan tafsir standar. 

Kemudian, sebagai kelengkapan dari penjelasan naskah tafsir, dilengkapi 
dengan catatan kaki yang di dalamnya terdapat kajian multidisiplin ilmu. 

Demikian juga dalam rangka memudahkan pembaca untuk menelusuri 
kata-kata kunci, atau nama-nama tokoh yang dibutuhkan, maka disediakan indeks 

pada halaman akhir. Karya Tafsir Unisba ini, sangat berkontribusi 
pada pengayaan khazanah penafsiran Al-Quran di tanah air. 

Penting untuk dibaca.

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
(Guru Besar Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
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II. Seri.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Ayat 1 : Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara masing-masiing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama  7
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah).

Ayat 2 : Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah).
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Kata Pengantar

Assalamu’alaikum wr. wb.

Tercurah hanya karena rasa syukur kepada Allah Swt. dan rasa takzhim
kepada junjungan  Nabi Muhammad Saw. yang sedalam-dalamnya, seluruh
amal ibadah ini kami persembahkan. Segala puji kami panjatkan kepada-Nya
semata, yang telah melimpahkan berbagai karunia dan bimbingan-Nya,
sehingga dalam menjalankan tugas menyusun Tafsir Al-Quran Juz XXVI  versi
Unisba dapat berjalan lancar, tiada aral yang menghalanginya. Setelah melalui
jalan berliku, penuh dengan kompleksitas persoalan dan tantangan, akhirnya
penulisan tafsir ini dapat kami selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan karya
ini merupakan amal bakti kami kepada Islam yang bermanfaat bagi umat
dalam memahami wahyu yang telah Allah Swt. turunkan.  Âmîn.

Tidaklah mudah untuk menyusun tafsir Al-Quran dengan jumlah penulis
yang banyak, dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Diperlukan
keselarasan dan keserasian yang berimbang dalam penyusunannya, sekalipun
tidak menghilangkan karakteristik dari warna tulisan masing-masing penulis.
Dari sini justru diharapkan akan lahir isi kajian dan cita rasa bahasa yang
kaya, tanpa meninggalkan konsistensi dan sistematika penulisan yang tepat
dan benar.

 Al-Quran yang merupakan kumpulan dan himpunan dari firman Allah
Swt. yang dituliskan dengan sangat teliti dan rapih, merupakan tuntunan dan
pimpinan hidup bagi orang yang mengimaninya. Kehadiran Al-Quran yang
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merupakan sumber utama dan pertama dari ajaran Islam, memiliki sifat-sifat
yang sangat mulia. Melalui sifat-sifatnya, kita akan dibimbing kepada hakikat
kebenaran yang terdapat di dalamnya. Sifat tersebut, antara lain: (1) sebagai
kitâb (wahyu tertulis yang mulia); (2) furqân  (pembeda antara yang hak
dengan yang batil); (3) tanzîl (diturunkan dari Allah Swt.), (4) nûr (cahaya
yang terang benderang); (5) mubîn (yang menerangkan); (6) mubârak (yang
diberkati); (7) busyrâ  (membawa kabar gembira); (8) ’azîz  (yang mulia);
dan (9) majîd  (yang dihormati). Secara substansial, sifat-sifat tersebut
menuntut orang-orang beriman untuk memahaminya dengan baik,
menggunakan akal dan hati yang jernih untuk memeroleh hidayah-Nya.

Allah Swt. telah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada setiap
nabi yang diutus-Nya untuk menundukkan dan mendakwahi mereka kepada
jalan kebenaran, sesuai tantangan umat yang dihadapinya, yaitu berupa
mukjizat. Tantangan umat yang dihadapi Nabi Saw. adalah zaman yang dipenuhi
dengan tantangan kemajuan ilmu, teknologi, filsafat, dan seni. Al-Quran,
sebagai mukjizat terbesar yang Allah Swt. turunkan kepda Nabi Saw., yang
disebut oleh para ulama sebagai mukjizat ‘aqlî  (logis dan rasional), menjawab
segala persoalan umat pada zaman modern ini. Ia berperan menundukkan
akal, menyingkap segala rahasia yang tidak mampu diungkap oleh ranah
kognitif manusia,  membuka berbagai kebenaran yang diselewengkan oleh
umat terdahulu, dan menjelaskan berbagai persoalan yang akan dihadapi
manusia ke depan, hingga akhir zaman. Apabila masih  ada yang ragu akan
kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, maka Allah Swt. menantang mereka
dengan firman-Nya, (yang artinya): Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan
tentang Al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad),
buatlah satu surah (saja) yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-
penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar  (QS Al-Baqarah
[2]: 23).

Berbeda dengan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
Saw., para Nabi terdahulu diberi oleh Allah Swt. mukjizat hissî  (material
inderawi), seperti: Nabi Ibrahim a.s. tidak tersengat oleh api tatkala dibakar
oleh umatnya, Nabi Musa a.s. dengan tongkatnya dapat membelah laut; Nabi
Isa a.s. dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia, dan
sebagainya. Mukjizat seperti itu cocok dan sesuai dengan tuntutan umat pada
masa itu, yang hanya mau menerima kebenaran melalui tanda-tanda alam
yang dapat dilihat dengan mata kepala dan disentuh oleh inderanya. Berkaitan
dengan hal ini, Rasulullah Saw. bersabda, Setiap Nabi Bani Israil diberi mukjizat
yang apabila ditampakkan, berimanlah mereka. Sementara yang diberikan



kepadaku adalah wahyu (Al-Quran). Maka, aku berharap memiliki pengikut
yang paling banyak  (HR Al-Bukhari).

Sesuai dengan fungsi Al-Quran sebagai hidayah yang membimbing akal
dan hati manusia kepada kebenaran, maka ia dapat ditafsirkan dan dipahami
berdasarkan logika, rasio, dan nalar; selama mengikuti kaidah-kaidah
penafsiran yang dipersyaratkan oleh para ulama. Sebagai kalam (firman)
Allah Swt., ia memiliki kandungan yang sangat luas dan mendalam, bagaikan
mutiara yang setiap sisinya selalu membersitkan siratan cahaya bagi yang
melihatnya dan tiada pernah surut, abadi sepanjang masa. Sesungguhnya,
ilmu Allah Swt. itu Maha Luas, “Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta
untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum
habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan
sebanyak itu (pula). Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan
laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah
(kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS Al-Kahfi [18]:
109; Luqmân [31]: 27).

Tafsir Al-Quran Juz XXVI yang disusun oleh Unisba ini,  laksana setetes
air dari samudera kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Isi utama
yang terdapat pada Juz XXVI ini adalah: (1) imbauan Allah Swt. kepada Nabi
Muhammad Saw. agar tidak bersedih hati terhadap keingkaran orang-orang
musyrikin;   (2) kisah Nabi Musa a.s. dan Firaun;  (3) kisah Nabi Ibrahim;
(4) kisah Nabi Nuh a.s. dengan kaumnya; (5) kisah Nabi Hud a.s.; (6) kisah
Nabi Shaleh a.s.; (7) kisah Nabi Luth a.s. dengan kaumnya; (8) Al-Quran
dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dalam bahasa Arab; dan (9)
setan turun kepada para pembohong, dan peringatan kepada para penyair.

Sejalan dengan selesainya penyusunan Tafsir Al-Quran Juz XXVI , maka
pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:
panitia, penulis naskah, kontributor ahli, team lay out dan sekretariat;  yang
telah bekerja keras dengan penuh ketekunan dan perjuangan demi
terselesaikannya tugas yang mulia. Ucapan terima kasih dan penghargaan
juga disampaikan kepada Yayasan dan sivitas akademika Unisba yang telah
memberikan dukungan sepenuhnya, tidak mengenal lelah, dan menfasilitasi
terwujudnya Tafsir ini. Kepada semua pihak yang telah berjasa pada
penyusunan Tafsir ini, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, semoga
Allah Swt. membalas kebaikan dan amal saleh bapak/ibu/saudara dengan
pahala yang berlipat ganda dan selalu mengalirkan amal jariyah yang tiada
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henti-henti sepanjang masa.
Penulisan tafsir ini tentu saja tidak akan luput dari kekurangan dan

kekhilafan. Maka itu, melalui hati yang tulus, kami membuka pintu yang selebar-
lebarnya untuk mendapatkan masukan dan kritikan yang membangun demi
kesempurnaannya. Kepada Allah Swt. jualah kami berlindung diri dan
memasrahkan segalanya, semoga tulisan ini sesuai dengan pedoman yang
diridai-Nya,  karena sesungguhnya wallâhu a’lam bi al-shawwâb.

Bi Allâhi fî sabîli al-haqq

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

xii      Tafsir Juz  XXVI

R e k t o r ,

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

Bandung,             15  Rajab 1432 H
             17 Juni  2011 M
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Ucapan Terima Kasih

Sebagai ungkapan tasyakkur bi al-ni’mah, kami panjatkan puji dan
syukur kehadirat Allah Swt. yang telah membimbing, memberi kekuatan dan
karunia-Nya kepada kami, sehingga dengan pertolongan-Nya kami telah dapat
menyelesaikan penyusunan Tafsir Al-Quran Juz XXVI, walaupun berbagai
kendala, kesulitan, dan  persoalan dalam penyelesaiannya kerap menghadang.
Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada Nabi Muhammad
Saw. sebagai hamba Allah pilihan yang telah menyampaikan amanat risalah-
Nya kepada seluruh umat manusia, sehingga kita sekalian dapat menjalani
kehidupan ini di atas landasan hidayah-Nya agar bahagia dalam kehidupan di
dunia yang fana ini maupun pada kehidupan yang abadi di akhirat kelak.

Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz XXVI melaksanakan tugas
penyusunan tafsir ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam
Bandung Nomor: 002/L.05/SK/REK/II/2010. Susunan panitia ini terdiri atas
sejumlah penulis dengan latar belakang bidang keilmuan yang berbeda, dengan
harapan agar kajian tafsir ini dapat menjawab tantangan zaman yang terus
berkembang.

Penyusunan Tafsir Al-Quran Juz XXVI  ini berpedoman kepada buku
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Tuntunan Teknis Penulisan Tafsir Al-Quran, yang disusun tim Lembaga Studi
Islam Unversitas Islam Bandung. Buku pedoman ini merupakan acuan bagi
para mufassir dan kontributor agar tafsir yang dihasilkan memiliki format
yang sama, baik pada setiap juz maupun antar juznya serta diharapkan kualitas
penulisan tafsirnya original, crediable, dan accountable. Berkat kesabaran
dari seluruh anggota panitia, maka kesulitan yang dihadapi dapat dilalui dan
diselesaikan bersama-sama.

Berkat bimbingan Allah Yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan
pertolongan kepada hamba-hambanya yang selalu berusaha menolong agama-
Nya dan kerjasama dari seluruh anggota tim, alhamdulillah, Tafsir  Al-Quran
Juz XXVI  dapat diselesaikan. Keberhasilan ini, selain karena kekuasaan Allah
Swt., tidak terlepas juga dari kerjasama seluruh panitia dan masukan berbagai
pakar di bidangnya masing-masing yang tersebar di berbagai fakultas di Unisba.

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

Demikian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh
Pengurus  Yayasan Universitas Islam Bandung  yang telah memberikan
dorongan moril, 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 iptek mutakhir, kami sampaikan terima kasih. Dengan
pengayaan dari para kontributor 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 dipahami
oleh berbagai kalangan di masyarakat. Tafsir ini sulit terwujud tanpa disiplin,
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 XXVI ini, kami ucapkan terima kasih.
Semoga  pengorbanan Ibu dan Bapak sekalian menjadi amal saleh di sisi



Panitia Penyusun Tafsir  Al-Quran Juz XXVI

Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH.
 Ketua Tim

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

 H. Agus Halimi, Drs., M.Ag.
 Sekretaris

Allah Swt. Akhirnya, 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.  Wallâhu a`lam bi al-shawwâb.

Bandung,             15  Rajab 1432 H
             17 Juni  2011 M

Ucapan Terima Kasih      xv



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat

bagi orang-orang yang  beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah
kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

(QS Al-Isrâ‘ [17]: 82)

Al-Quran – sejalan dengan periode turunnya – terbagi dua tempat turun:
Makkiyyah  dan Madaniyyah.  Surah atau ayat-ayat Makkiyyah didefinisikan
Ulama sebagai ayat atau surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad
Saw. hijrah ke Madinah.  Sedangkan surah atau ayat-ayat Madaniyyah  diberi
makna sebagai ayat-ayat atau surah yang diturunkan setelah beliau hijrah ke
Madinah, meskipun diturunkan di Mekah atau sekitarnya, seperti Arafah, Mina,
dan lainnya.

Tempat turunnya surah atau ayat-ayat tersebut di atas dapat dibedakan dengan
ciri-ciri yang mencolok, antara lain: Pertama, dilihat dari khalayak sasarannya.
Surah atau ayat-ayat Makkiyyah ditandai dengan seruan kepada seluruh
manusia dan orang-orang kafir; sedangkan surah atau ayat Madaniyyah sering
dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang
munafik. Kedua, ditinjau dari isi/tema pesan wahyu atau setting social-nya.
Surah dan ayat-ayat Makkiyyah memuat ajaran akidah dengan cabang-
cabangnya, seperti ajakan meng-Esa-kan Allah dan hanya beribadah kepada-
Nya, kehidupan akhirat, dan kisah-kisah umat terdahulu yang telah

Mukadimah      xvii
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dibinasakan-Nya; surah dan ayat-ayat Madaniyyah meliputi ibadah,
muamalah, dan jinayat, serta hukum lainnya.

Tafsir Al-Quran Juz XXVI  – yang ada di hadapan pembaca —  justru memuat
kedua macam tempat turunnya Al-Quran, Makkiyyah dan Madaniyyah,
sebagaimana pembaca dapat cermati dari urutan surah dengan ciri-ciri khasnya
di bawah ini:

Pertama, Surah Al-Ahqâf (Makkiyyah) berisi penjelasan tentang penetapan
keberadaan Allah dan keesaan-Nya, mahsyar, dan menolak terhadap
sesembahan berhala (ayat 1-6); (I) keraguan orang musyrik terhadap wahyu,
kenabian, dan Al-Quran (7- 10); (II) keraguan (syubhat) lain orang-orang
kafir (11-14); wasiat untuk berbuat baik kepada ibu bapak:  (I) ciri anak yang
berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya (15-16);  (II) ciri anak yang durhaka
kepada orang tua dan mengingkari hari kebangkitan(17-20); kisah Nabi Hud
bersama kaumnya, ‘Ad (21-28); keimanan jin kepada Al-Quran (29-32);
ketetapan kebangkitan manusia setelah mati dan perintah untuk bersabar
(33-35).

Kedua, Surah Muhammad (Madaniyyah)  memuat: perbuatan orang kafir dan
perbuatan orang Mukmin (1-3); hukum peperangan dalam membela agama
Allah (4-9);  akibat kufur dan faedah  mengambil ‘ibrah  pada umat terdahulu
(10-14);  sifat-sifat kenikmatan di surga dan pedihnya siksa di neraka (15);
sifat-sifat orang-orang munafik dan orang-orang beriman (16-19); keadaan
orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman ketika turunnya ayat-
ayat tentang perintah beramal (20-23); keadaan orang-orang munafik setelah
menolak kebenaran dan ketika ajal menjemput mereka, serta peringatan tentang
hikmah jihad (24-31); keadaan sebagian orang-orang kafir, ahli kitab, dan
Mukmin di dunia dan di akhirat (32-35); anjuran untuk menunaikan jihad dengan
cara memelihara diri dari perhiasan dunia (36-38);

Ketiga, Surah Al-Fath (Madaniyyah) mengungkapkan tentang keutamaan
perjanjian Hudaibiyyah  bagi Nabi Saw. (1-3); dampak perjanjian Hudaibiyah
bagi kaum Muslimin, kaum munafikin, dan kaum musyrikin (4-7); tugas dan
urgensi diutusnya Nabi Saw., dan makna baiat kepadanya di Hudaibiyah (8-
10);  kondisi orang yang menolak pergi bersama Rasul Saw., ke Mekah dan
tidak terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah (11-17); pahala bagi orang-orang
yang terlibat Baiat Ridhwan (18-19); ghanîmah, kemenangan, dan nikmat-
nikmat lain yang dianugerahkan kepada kaum Mukminin (20-24); celaan bagi
orang musyrik dan hikmah  perjanjian Hudaibiyah (25-26);  kebenaran mimpi
Rasulullah di tahun pembebasan kota Mekah (27-28); sifat-sifat Rasulullah
Saw. dan kaumnya (29).
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Keempat, Surah Al-Hujurât (Madaniyyah) merupakan penjelasan tentang:
taat  kepada Allah  dan  Rasul-Nya  serta  adab berbicara kepada Nabi Saw.,
(1-5); keharusan mengecek kebenaran berita (6-8); beberapa cara
penyelesaian konflik intern umat Islam (hukum bughât)  (9-10); adab seorang
Mukmin dengan Mukmin lainnya dan manusia lainnya (11-13);  pokok-pokok/
dasar iman yang benar (14-18).

Kelima, Surah Qâf  (Makkiyyah)  membahas tentang pengingkaran orang-
orang musyrik terhadap hari kebangkitan dan bantahan terhadap mereka(1-
11); peringatan dengan menampilkan kisah umat-umat terdahulu(12-15);
penetapan tentang penciptaan manusia dan pengetahuan Allah mengenai
keadaan diri manusia (16-22); dialog antara orang kafir dan setan qarîn
pada hari kiamat nanti (23-30); keadaan orang-orang yang bertakwa (31-
35); ancaman bagi para pengingkar hari kebangkitan dan penetapan
kejadiannya sekali lagi dan perintah-perintah bagi Rasulullah Saw. (36-45).

Demikian beberapa gambaran tentang tema-tema yang dibahas di dalam
Juz XXVI  dengan kombinasi surah Makkiyyah dan Madaniyyah. Lantaran itu,
tak ayal lagi, jika sebagian orang (orientalis) memandang Al-Quran tidak
tersusun secara sistematis. Padahal, Al-Quran memiliki sistematika tersendiri
(unik), berbeda dengan sistematika buku-buku ilmiah. Al-Quran justru
membuka cakrawala berpikir manusia, bukankah dalam satu surah banyak
hal yang dikupas, Al-Quran tidak membuat bosan orang yang mempelajarinya?
Bukankah satu surah yang mengandung tema-tema  bervariasi, membuat
pembacanya memeroleh banyak ilmu? Bahkan, Al-Quran mendorong para
ahlinya melahirkan metode ilmiah dan sajian baru, seperti munculnya metode
tafsîr maudhû’î  (metode maudhû’î  atau  tematik mengumpulkan berbagai
ayat dan surah yang membahas satu tema tertentu, lalu dikaji dari sisi tempat
turunnya, dibahas kandungannya, kemudian diangkat nilai-nilai, sehingga
melahirkan pemahaman yang utuh tentang konsep/tema tertentu menurut
Al-Quran) yang kini sedang dan akan terus dikembangkan oleh para ahli.

Penyusun menyadari bahwa Tafsir Al-Quran Juz XXVI ini tidak luput dari
kekurangan, meski telah berupaya menggarapnya secara teliti dan hati-hati.
Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca untuk penyempurnaan
karya ini sangat diharapkan. Semoga Allah Swt., membalas kebaikan pembaca
dengan berlipat ganda.  Âmîn ya Rabb al- âlamîn.
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