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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب
 

ba 

 

b 

 

Be 

 
 ت
 

ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث
 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج
 

Jim j 

 

Je 

 
 ح
 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ
 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

d 

 

De 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

ra 

 

r 

 

Er 

 
 ز
 

zai 

 

z 

 

Zet 

 
 س
 

sin 

 

s 

 

Es 

 
 ش
 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص
 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض
 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط
 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ
 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ
 

gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ف
 

fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ق
 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ك
 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ل
 

lam 

 

l 

 

El 

 
 م
 

mim 

 

m 

 

Em 

 
 ن
 

nun 

 

n 

 

En 

 
 و
 

wau 

 

w 

 

We 

 
 هـ
 

ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى
 

ya 

 

y 

 

Ye 

  

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

  kaifa : َكْيَفَ 

 haula : َهْوَلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : َماتََ

 <rama : َرَمى

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah 

 

a a  َا 
 

kasrah 

 

i i  َا 
 

d}ammah 

 

u u  َا 
 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i َْـَى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـَوَْ

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

ى...َََ|َاَ...َََ  

 
d}ammah dan wau 

 
 وَـ 

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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 qi>la : ِقْيَلَ 

 yamu>tu : ََي ْوتَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau mendapat 

harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta >’ marbu>t}ah yang 

mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh: 

َالََ ْطَفالََِرْوَضةَ   : raud}ah al-at}fa>l 

َاَْلَفاِضَلة ُ   اَْلَمِديـَْنةَ   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ   مْْكَمةَالَِْ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ,( ـّـ 

ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : َربَّناََ

 <najjaina : ََنَّْيناََ

 al-h}aqq : َالَْقَ 

مََنـ عَ   : nu“ima 

 aduwwun‘ : َعد وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ّــــِـى), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعِلىَ 
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 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعَربَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  alif lam) ال

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik 

ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti 

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّْمسَ 

 al-s\a>niyah (bukan ats-tsaaniyah) : الثَّانَِيةَ 

 al-falsafah : اَْلَفْلَسَفة

 al-bila>du : اَْلباَلدَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

م ر ْونََتَأَْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : اَلنـَّْوعَ 

 syai’un : َشْيءَ 

 umirtu : أ ِمْرتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang 

belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan 

menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
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Takhri>j al-H{adis\ 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (اهلل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

هللَِبِا  abdulla>h‘ َعْبد َاهلل  billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ْمَِفََْرْْحَِةَاهللَِهَ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Al-H{asan bin al-Rabi>’ 

Muslim bin al-H{ajja>j 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) 

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama 

akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

r.a. =  rad}iyalla>hu ’anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 



ABSTRAK

Nama            : Siti Jahrini Suila Tahir
Nim               : 80100213063
Judul             : Al-‘Iddah dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran Al-Kha>zin dalam Kitab

Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni al-Tanzi>l)

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui hakikat ‘Iddah dalam 
Tafsi>r al-Kha>zin, 2) mengetahui wujud ‘Iddah dalam Tafsi>r al-Kha>zin, 3) mengetahui 
urgensi ‘Iddah dalam Tafsi>r al-Kha>zin.

Penelitian  ini merupakan penelitian  kualitatif yang bersifat  deskriptif yang 
dilakukan melalui riset kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan 
merupakan   pendekatan  tafsir,  pendekatan  filosofis,  pendekatan  historis,  dan 
pendekatan teleologis. Teknik interpretasinya adalah tekstual dan intertekstual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, hakikat ‘Iddah adalah masa 
tunggu seorang wanita yang  telah dicerai atau ditinggal mati oleh  suaminya 
berdasakan kelahiran anaknya atau hitungan masa suci/haid atau berdasarkan bulan 
dan pada masa tersebut seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah. Kedua, 
wujud ‘Iddah dapat dilihat berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an yaitu, ‘Iddah bagi wanita 
yang diceraikan adalah selama tiga quru>’, ‘Iddah bagi wanita  yang ditinggal mati 
suaminya adalah selama empat bulan dan sepuluh hari, wanita yang diceraikan tanpa 
pernah digauli maka tidak ada ‘Iddah baginya,  dan masa ‘Iddah bagi wanita yang 
belum pernah haid ataupun telah menopause adalah selama tiga bulan. Ketiga, 
urgensi’Iddah adalah untuk ta’abbudiyah, selain itu untuk menjaga hak suami untuk 
rujuk kepada istri yang diceraikannya dan  juga penjagaan terhadap keturunan. 
Adapun urgensi ‘Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah untuk 
menjaga keberlangsungan hidup istri yang ditinggalkan sekaligus sebagai 
penghormatan terhadap suami yang meninggal.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik, khususnya 
yang   berkaitan  dengan   kajian  tafsir  al-Qur’an  dan  tema-tema  aktual  yang 
meliputinya, karena analis terhadap suatu tema di dalam al-Qur’an akan menambah 
pemahaman  terhadap  penafsiran  al-Qur’an,   khususnya  tema  tersebut,  juga 
berpengaruh secara signifikan terhadap wacana-wacana  penafsiran al-Qur’an yang 
lebih lanjut.
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ABSTRAK 

Nama : Siti Jahrini Suila Tahir 

Nim : 80100213063 

Judul : Al-‘Iddah  dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran Al-Kha>zin dalam Kitab 

Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni al-Tanzi>l) 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui hakikat ‘Iddah dalam 

Tafsi>r al-Kha>zin, 2) mengetahui wujud ‘Iddah dalam Tafsi>r al-Kha>zin, 3) mengetahui 

urgensi ‘Iddah dalam Tafsi>r al-Kha>zin. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang 

dilakukan melalui riset kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan 

merupakan pendekatan tafsir, pendekatan filosofis, pendekatan historis, dan 

pendekatan teleologis. Teknik interpretasinya adalah tekstual dan intertekstual. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, hakikat ‘Iddah adalah masa 

tunggu seorang wanita yang telah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya 

berdasakan kelahiran anaknya atau hitungan masa suci/haid atau berdasarkan bulan 

dan pada masa tersebut seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah. Kedua, 
wujud ‘Iddah dapat dilihat berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an yaitu, ‘Iddah bagi wanita 

yang diceraikan adalah selama tiga quru>’, ‘Iddah bagi wanita yang ditinggal mati 

suaminya adalah selama empat bulan dan sepuluh hari, wanita yang diceraikan tanpa 

pernah digauli maka tidak ada ‘Iddah baginya,  dan masa ‘Iddah bagi wanita yang 

belum pernah haid ataupun telah menopause adalah selama tiga bulan. Ketiga, 
urgensi’Iddah adalah untuk ta’abbudiyah, selain itu untuk menjaga hak suami untuk 

rujuk kepada istri yang diceraikannya dan juga penjagaan terhadap keturunan. 

Adapun urgensi ‘Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah untuk 

menjaga keberlangsungan hidup istri yang ditinggalkan sekaligus sebagai 

penghormatan terhadap suami yang meninggal.  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik, khususnya 

yang berkaitan dengan kajian tafsir al-Qur’an dan tema-tema aktual yang 

meliputinya, karena analis terhadap suatu tema di dalam al-Qur’an akan menambah 

pemahaman terhadap penafsiran al-Qur’an, khususnya tema tersebut, juga 

berpengaruh secara signifikan terhadap wacana-wacana penafsiran al-Qur’an yang 

lebih lanjut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Al-Qur’an secara struktural merupakan sumber primer dan fundamental 

ajaran Islam. Secara fungsional, al-Qur’an merupakan petunjuk bagi seluruh aspek 

kehidupan manusia yakni persoalan akidah, syariat, dan moral. Allah menurunkan al-

Qur’an yang penuh hidayah dan cahaya kebenaran, bertujuan agar kaum muslimin 

membaca, memahami, menghayati dan mengambil pelajaran darinya. Allah swt. 

berfirman dalam QS S}a>d/38: 29. 

                           

Terjemahnya: 

Kitab (al-Qur’an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka 
menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat 
pelajaran.

1
 

Al-Qur’an bila dipelajari akan membantu dalam menemukan nilai-nilai yang 

dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai problem hidup. Apabila 

dihayati dan diamalkan akan menjadikan pikiran, rasa, dan karsa mengarah kepada 

realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi 

dan masyarakat.
2
M. Quraish Shihab merinci tujuan pokok diturunkannya al-Qur’an 

kepada tiga bagian berdasarkan sejarah turunnya ayat yang meliputi: Pertama, 

                                                                 

1
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Cet. I; Bandung: Sya>mil Qur’an, 2012), 

h. 651. 

2
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas berbagai Persoalan Umat 

(Cet.XII; Bandung: Mizan, 2001),  h. 13.  
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petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul 

dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari 

pembalasan. Kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan 

menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus dimiliki oleh manusia 

dalam kehidupannya secara individual maupun kolektif. Ketiga, Petunjuk mengenai 

syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus dikuti 

oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya.
3
 

Untuk memahami petunjuk yang terdapat dalam al-Qur’an dibutuhkan 

sebuah upaya menemukan makna firman Allah swt. melalui penafsiran ayat al-

Qur’an. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak seluruh ayat al-Qur’an 

menjelaskan persoalan kehidupan secara detail, tetapi terdapat ayat al-Qur’an yang 

ajaran dan pesannya bersifat universal, sehingga diperlukan kajian mendalam. Al-

Qur’an memberikan kemungkinan arti yang tidak terbatas, ia selalu terbuka untuk 

interprestasi. Muhammad Arkoun mengatakan dalam Quraish Shihab bahwa al-

Qur’an memberikan kemungkinan arti yang tidak terbatas. Kesan yang diberikannya 

mengenai pemikiran dan penjelasan berada pada tingkat wujud mutlak. Dengan 

demikian, ayat-ayatnya selalu terbuka (untuk interpretasi baru), tidak pernah pasti 

dan tertutup dalam interpretasi tunggal.
4
 Al-Qur’an secara teks, terbatas oleh ruang 

dan waktu, sedangkan ajarannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
5
 Tekstualitas 

                                                                 
3
M. Quraish Shihab. Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, edisi ke-II (Cet. II; Bandung: Mizan Pustaka, 2014), h. 57. 

4
M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat,  h. 23.  

5
Maksud pernyataan terbatas oleh ruang yakni al-Qur’an diturunkan di Mekah, Madinah dan 

sekitarnya. Terbatas oleh waktu maksudnya karena al-Qur’an turun di alam sekitar 22 tahun, yakni 

sejak dilantiknya Nabi Muhammad saw. Menjadi Rasul hingga wafatnya. Ada pun maksud ajaran al-

Qur’an tidak terbatas oleh ruang dan waktu adalah ajaran al-Qur’an berlaku sepanjang waktu dan 
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ayat-ayat al-Qur’an, memerlukan penafsiran kontekstualnya. Ayat-ayat lokal yang 

mengisahkan peristiwa tertentu, memerlukan pemahaman maknawiah universal agar 

umat Islam dapat mengambil pelajaran dari pemaknaan ayat. Ayat-ayat yang 

menggunakan kata-kata mubham, musytarak dan mutasya>biha>t memerlukan 

pemahaman linguistik agar ditemukan maknanya yang tepat.
6
 

Kegiatan penafsiran ayat al-Qur’an telah dilakukan sejak masa Nabi 

Muhammad saw. yang pertama kali menafsirkan ayat al-Qur’an.
7
 Rasulullah dalam 

kapasitasnya sebagai penerima (receiver) wahyu, sekaligus penyampai (transmitter) 

dan penafsir (interpreter) atau mubayyin (pemberi penjelasan) telah menerangkan 

arti dan kandungan al-Qur’an kepada sahabat-sahabatnya, khususnya menyangkut 

ayat-ayat yang sulit dipahami, sehingga tidak ada keraguan di benak para 

sahabat.
8
Penafsiran Rasulullah tersebut, ada kalanya berupa sunnah qauliyah 

(perkataan), sunnah fi’liyah (perbuatan) ataupun sunnah taqri>riyyah 

(ketetapan).
9
Keadaan ini berlangsung hingga wafatnya Rasul saw., walaupun harus 

diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua diketahui akibat tidak sampainya 

riwayat-riwayat tentangnya atau karena Rasulullah sendiri tidak menjelaskan semua 

                                                                                                                                                                                       
zaman (s}a>lih} li kullizama>n wamaka>n). Disampaikan oleh Mustamin Arsyad dalam kuliah kelas 

Pascasarjana Semester II Konsentrasi Tafsir Hadis pad atanggal 16 April 2013. 

6
Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, Metodologi Tafsir al-Qur’an: Strukturalisme, 

Semantik, Semiotik dan Hermeneutik (Cet. I; Bandung: PustakaSetia, 2013),  h. v.  

7
S}a>bir H}asan Muh}ammad Abu> Sulaima>n, Maurid al-Z}am’a>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. I: 

Riya>d}: Da>r al-Salafiyyah, 1984 M/ 1404 H),  h. 197.  

8
Muh}ammad ‘Ali> al-H}asan, al-Mana>r fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, terj. Mahbubah, Pengantar Ilmu-

ilmu al-Qur’an (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007),  h. 217. 

9
Aqil Husain al-Munawwar dan Masykur Hakim, I’jaz Al-Qur’an dan Metodologi Tafsir, 

(Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994),  h. 31. 
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kandungan al-Qur’an.
10

Upaya penafsiran al-Qur’an kemudian dilanjutkan oleh 

sahabat, tabiin, ta>bi’al-ta>bi’i>n dan generasi sesudahnya hingga sekarang.  

Pada masa Rasul saw., sahabat dan permulaan masa tabiin, tafsir belum 

tertulis dan secara umum periwayatan ketika itu tersebar secara lisan. Pada masa 

pemerintahan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (99-101 H), tafsir ketika itu ditulis bergabung 

dengan penulisan hadis-hadis, dihimpun dalam satu bab seperti bab hadis, dan 

umumnya penafsiran yang ditulis adalah tafsir bi al-ma’s\u>r. Setelah itu, barulah 

dimulai dengan penyusunan kitab-kitab tafsir secara khusus dan berdiri sendiri, yang 

oleh sementara ahli diduga dimulai oleh Al-Farra>’ (w. 207 H) dengan kitabnya yang 

berjudul Ma’a>ni> al-Qur’a>n.
11

 

Pada umumnya penafsiran Rasul saw., sahabat, dan tabiin dikelompokkan 

sebagai tafsi>r bi al-ma’s\u>r, yang periodenya berakhir sekitar tahun 150 H. Kemudian 

periode setelahnya, hadis beredar sedemikian pesat dan bermunculan hadis palsu dan 

lemah di tengah masyarakat. Sementara perubahan sosial semakin menonjol dan 

muncul beberapa persoalan yang belum terjadi atau dipersoalkan pada masa Rasul 

saw., sahabat, dan tabiin, laju perkembangan masyarakat yang semakin berkembang, 

mengakibatkan bertambah besarnya porsi peranan akal atau ijtihad dalam penafsiran 

ayat-ayat al-Qur’an, sehingga muncul kitab tafsir yang beraneka ragam coraknya.
12

 

Ulama mutaqaddimi>n sumber penafsirannya didapat dari penafsiran Rasul 

saw., sahabat dan tabiin yang dikelompokkan ke dalam tafsi>r bi al-ma’s\u>r. 

                                                                 
10

 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, h. 105.  

11
 M. Quraish Shihab. Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, h. 108-109.  

12
 M. Quraish Shihab. Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, h. 106-107.   
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Sedangkan ulama mutaakhkhiri>n bukan hanya bercorak tafsir bi al-ma’s\u>r, tetapi 

mengembangkan lebih jauh dengan metode-metode kondisional,dan difokuskan pada 

bidang-bidang tertentu.
13

 Di antara sebab yang memicu kemunculnya corak tafsi>rbi 

al-ra’yi adalah semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai kemunculan 

ragam disiplin ilmu, karya para ulama, aneka warna metode penafsiran, dan pakar 

dibidangnya masing-masing.
14

 Ada yang memperhatikan persoalan fikih seperti al-

Qurt}ubi> dalam tafsirnya al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur'a>n. Ada yang memperhatikan 

persoalan balagah (sastra bahasa) seperti al-Zamakhsyari atau persoalan ilmu 

pengetahuan, logika dan filsafat, seperti al-Fakhr al-Rāzi>.
15

 Hal ini menunjukan 

bahwa seorang mufasir ketika menafsirkan al-Qur'an tidak lepas dari keahliannya, 

situasi lingkungan kehidupannya, dan motivasi serta tujuannya. Seluruh hal tersebut 

melahirkan berbagai corak penafsiran yang kemudian dalam perkembangannya 

menjadi suatu aliran tafsir yang beraneka ragam.
16

 Maka bila dilihat dari sudut 

pandang metodologi tafsir, mulai dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan 

penafsiran al-Qur’an, di antaranya akan ditemukan dua bentuk penafsiran, yakni 

tafsi>r bi al-ma’s \u>r dan tafsi>r bi al-ra’yi. Metode penafsiran, yakni metode ijma>li> 

(global), metode tah}li>li>y (analitis), metode muqa>ran (perbandingan), dan yang 

                                                                 
13

 Nashruddin Baidan, Perkembangan Tafsir al-Qur’an di  Indonesia, h. 11.  

14
 ‘Abd al-H}ayy al-Farma>wi>, Al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i>: Dira>sah Manhajiyyah 

Maud}u>’iyyah, terj. Rosihan Anwar, Metode Tafsir Maud}u>’’i>: dan Cara Penerapannya (Cet. I; 

Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 26. 

15
 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat , h. 68.  

16
 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat , h. 77. 
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terkini adalah metode maud}u>’i (tematik).
17

 Kemudian corak tafsir, seperti tafsir 

fikih, tafsir falsafi, tafsir sufi, tafsir ilmi, tafsir adabi dan lain-lainnya.
18

 

Metodologi tafsir masih terbilang baru dalam khazanah intelektual umat 

Islam. Ia baru dijadikan sebagai objek kajian tersendiri jauh setelah tafsir 

berkembang pesat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kajian metodologi 

tafsir tertinggal jauh dari kajian tafsir itu sendiri,
19

 akan tetapi cikal bakal metode 

penafsiran al-Qur’an telah terlihat sejak awal pertumbuhan dan perkembangan Islam, 

dengan kata lain metode-metode tafsir tertentu telah digunakan secara aplikatif oleh 

mufasir terdahulu, namun metode tersebut tidak disebut dan dibahas secara eksplisit. 

Setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, barulah metode ini dikaji sehingga 

melahirkan apa yang dikenal dengan metodologi tafsir.
20

 

M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa perangakat metodologis biasa juga 

disebut dengan istilah kaidah tafsir. Kaidah Tafsir adalah ketetapan-ketetapan yang 

membantu seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan al-Qur’an dan 

menjelaskan apa yang musykil dari kandungan ayat-ayatnya. Ketetapan-ketetapan 

itu merupakan patokan bagi mufassir untuk memahami kandungan dan pesan-pesan 

al-Qur’an yang dalam penerapannya memerlukan kejelian dan kehati-hatian.
21

 

                                                                 
17

 ‘Abd al-H}ayy al-Farma>wi>, Al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i>: Dira>sah Manhajiyyah 

Maud}u>’iyyah, h. 24.   

18
 'Abd al-H{ayy al-Farma>wi>, Al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i>: Dira>sah Manhajiyyah 

Maud}u>’iyyah,  h. 29-41. Lihat juga Rohimin, Metodologi Ilmu Tafsir: Aplikasi Model Penafsiran 

(Cet.I; Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007),  h. 70. 

19
 ‘Ali> H}asan al-‘Ari>d}, Ta>rikh ‘Ilm al-Tafsi>r wa Mana>hij al-Mufassiri>n, terj. Ahmad Akrom 

Sejarah dan Metodologi Tafsir (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. v. 

20
 M. Alfatih Suryadi laga dkk., Metodologi Ilmu Tafsir, h. 73.  

21
 M.Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui 

dalam Memahami al-Qur’an  (Cet. II; Tangerang: LenteraHati, 1434 H/2013 M), h. 11. 
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Di antara kitab tafsir yang tertarik untuk dikaji adalah kitab tafsir yang lahir 

pada abad 8 Hijriah, atau yang lahir pada periode ulama muta’akhkhiri>n, yakni 

Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l atau terkenal dengan sebutan Tafsi>r al-

Kha>zin yangdinisbahkan kepada penulisnya. Tafsir ini merupakan karya ‘Ala>’ al-Di>n 

Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m bin ‘Umar bin Khalil> al-Syaihi> al-

Bagda>di> al-Sya>fi’i> al-S}u>fi> al-Kha>zin, yang dikenal dengan sebutan al-Kha>zin, karena 

ia adalah penjaga kitab-kitab di khanaqah22
al-Samaisa>t}iyyah} di Damaskus.

23
 Tafsir 

ini menarik dikaji, karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya, al-

Kha>zin adalah seorang ulama muta’akhkhiri>n yang hidup pada abad delapan hijriyah, 

yang menurut Nashruddin Baidan, pada abad tersebut produk tafsir lebih kepada 

ulasan atau komentar terhadap penafsiran atau pemikiran ulama-ulama 

mutaqaddimi>n. Ulama muta’akhkhiri>n pada umumnya mengambil sumber-sumber 

tafsir mutaqaddimi>n yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada 

zaman itu, disamping bersumber pada al-Qur’an dan riwayat, baik sahabat, tabiin 

dan ta>bi’al-ta>bi’i>n, dan kaidah bahasa Arab maupun cerita Israiliyat dari ahli kitab.
24

 

Keadaan tersebut tampak terlihat pada kitab tafsir karya al-Kha>zin. Kitab tafsir ini 

meringkas yang ada pada Tafsi >r Ma’a>lim al-Tanzi>l karya al-Bagawi>, di samping 

menukil dari kitab-kitab tafsir  terdahulu.
25Tafsi>ral-Bagawi> juga meringkas dari 

                                                                 
22 Khanaqah adalah tempat perkumpulan parasufi (majlissufi). Muh}ammad S}afa>’ Syaikh 

Ibra>hi>m Haqi>, ‘Ulu>m al-Qur’a>n min Khila>l Muqaddima>t al-Tafa>si>r, Jil I (Cet. I; Beirut: Mu’assasah} 

al-Risa>lah}, 1425H/2004), h. 488.Lihat juga Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu 

Tasawuf (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2005),  h. 118. 

23
 Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz I (Kairo: Maktabah 

Wahbah, t.th), h. 220.  

24
 Nashruddin Baidan, Perkembangan Tafsir  al-Qur’an di Indonesia, h. 19-18. 

25
 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad al-H}amu>d al-Najdi>, al-Qaul al-Mukhtas}ar al-Mubi>n fi >Mana>hij 

al-Mufassiri>n (Cet. I; t.tp: Da>r al-Ima>m al-Z|ahabi>, 1312 H), h. 28. Muh}ammad H{usainal-Z|ahabi>, al-

Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz I, h. 221.   



8 

 

Tafsi>r al-S|a’labi > yaitu al-Kasyf wa al-Baya>n ‘an Tafsi>r al-Qur'a>n, karya Ah}mad bin 

Muh}ammad al-Naisa>bu>ri>, sehingga dengan itu ‘Ali> Iya>zi mengatakan bahwa tafsir 

ini merupakan mukhtas}ar li al-mukhtas}ar (ringkasan terhadap ringkasan).26
 Bentuk 

penafsiran yang digunakandalam Tafsi>ral-Bagawi> adalah bi al-ma’s \u>r.27
Namun, 

kitab Tafsi>r al-Kha>zin umumnya digolongkan sebagai tafsir yang bentuk 

penafsirannya adalah bi al-ra’yi(penafsiran yang menekankan pemakaian akal dan 

ijtihad). Ulama semisal al-Z}ahabi menggolongkan Tafsi>r al-Kha>zin sebagai tafsir bi 

al-ra’yi al-ja>’iz,28
begitupun Subh}i> al-S}a>lih},

29
 dan Manna> al-Qat}t}a>n.

30
Sedangkan ‘Ali> 

Iya>zi> sendiri menggolongkannya sebagai tafsir bi al-ma’s\u>r (tafsir yang menekankan 

riwayat) disebabkan beliau banyak menukil riwayat.
31

 

Selain itu, corak yang digunakan oleh al-Khazin dalam penafsirannya 

menarik dikaji, mengingat sosok al-Kha>zin sebagai seorang ahli Ilmu, pustakawan, 

seorang sufi,
32da>’i dan fuqaha>’  dari mazhab syafi’i.

33
 Ibn Qa>d}i Syahbah, dalam al-

Z|ahabi>, mengatakan bahwa al-Kha>zin adalah ahli ilmu, karena telah menyusun dan 

mengarang serta mengajar sebagian karangannya kepada orang lain.
34

 Latar belakang 

                                                                 
26

 Muh}ammad ‘Ali> Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhum wa Manhajuhum (Cet. I; Teheran: 

Wiza>rah al-S|aqa>fahwa al-Irsya>d al-Isla>mi>, t.th), h. 599-600.  

27
 Mani>’ ‘Abd al-H}ali>m Mah}mu>d, Mana>hij al-Mufassiri>n (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}ri>, t.th), 

h. 133. 

28
 Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz. I, h. 205. 

29
 Subh}i> al-S}a>lih}, Maba>h}is\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Beirut: Da>r al-‘Ilm li al-Mala>yi>n, 1972), h. 

292-293. 

30
 Manna> al-Qat}t}a>n, Maba>his\ Fi>  ‘Ulu>m al-Qur’a>n, terj. Aunur Rafiq, Pengantar Studi Ilmu 

al-Qur’an, ed. Abduh Zulfidar Akaha dan Muhammad Ihsan (Cet.I; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), 

h.  457.  

31
 Muh}ammad ‘Ali Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhumwa Manhajuhum,  h. 600.  

32
 Muh}ammad H{usainal-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz I, h. 220. 

33
 Muh}ammad ‘Ali Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhumwa Manhajuhum,  h. 598.  

34
 Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz I, h. 220.   
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keilmuannya tersebut perlu dikaitkan dengan tafsirnya, karena karya tafsir seorang 

mufasir dapat diwarnai oleh latar belakang disiplin ilmu yang dikuasainya, juga latar 

belakang sosio historis tempat mufasir hidup. Dari hal tersebut, kemudian diteliti 

corak yang digunakan oleh al-Kha>zin, dalam penafsirannya. Walaupun al-Kha>zin 

mengatakan dalam muqaddimah-nyabahwa kitab tafsirnya tersebut meringkas dan 

menukil dari Tafsi>r al-Bagawi>berserta kitab-kitab tafsir terdahulu,35
tetapi perlu 

dilihat subjektifitas tersendiri yang dimiliki oleh al-Kha>zin dalam kitab tafsirnya.  

Tafsir al-Kha>zin ini juga menjadi salah satu rujukan mufasir setelahnya, 

seperti Syiha>b al-Di>n Mah}mu>d bin ‘Abdullah al-H}usaini> al-Alu>si> dalam tafsirnya 

Ru>h} al-Ma’a>ni fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa Sab’ al-Mas\a>ni>atau yang dikenal 

dengan Tafsi>r al-Alu>si>. Juga Syams al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Syarbi>ni> dalam 

Tafsi>r Sira>j al-Muni>r. Hal ini mengindikasikan bahwa tafsir ini diterima di kalangan 

mufasir. 

Selanjutnya, setelah meneliti secara “random” isi tafsir al-Kha>zin, penulis 

mendapati bahwa ayat yang berhubungan dengan hukum atau fikih banyak 

dijelaskan al-Kha>zin, sebagai contoh saat menjelaskan QS al-Baqarah/2: 228. 

 

                              

                              

                                                                 
35

 Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi>Ma’a>ni> al-Tanzi>l,Jil I (Cet. I; Beirut:Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 

h. 4.  
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Terjemahnya; 
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 
suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 
dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, 
mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.

36 

Al-Kha>zin memberikan penjelasan tentang pembagian permasalahan ‘iddah 

sebagai berikut, ‘iddah wanita yang sedang hamil sampai melahirkan, ‘iddah 

seorangistri yang suaminya wafat selama empat bulan sepuluh hari, ‘iddah 

muthalaqah (masa perceraian) bagi perempuan yang telah disetubuhi selama tiga 

quru’ dan ‘iddah seorang hamba sahaya.
37

 

Selain masalah ‘iddah, al-Kha>zin juga member perhatian terkait hukum 

potong tangan bagi pencuri dalam QS al-Ma>idah/5 : 38. 

 

                          

     

 

 

 

                                                                 
36

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h.  37. 

37
 Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi >Ma’a>ni> al-Tanzi>l, h. 1105 
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Terjemahnya: 

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagiMahaBijaksana.

38
 

Kedua ayat yang berkaitan dengan persoalan fikih di atas adalah sebagian 

kecil dari pembahasan masalah fikih yang dijelaskan oleh al-Kha>zin. Perhatian al-

Kha>zin pada bidang fikih ditunjukkannya manakala berhadapan dengan ayat-ayat 

ah{ka>m dan sekaligus hal itu menunjukkan kecakapannya dalam bidang tersebut. 

Berangkat dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji Tafsi>r 

Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l karya al-Kha>zin, yang dibatasi pada penafsiran 

al-Kha>zin pada ayat-ayat ‘iddah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah bagaimana penjelasan tentang ‘iddah pada kitab Tafsi>r 

Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l karya al-Kha>zin. Agar kajian ini dapat terarah 

dan sistematis, maka pokok masalah tersebut akan dibatasi dalam sub-sub masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana hakikat ‘iddah dalam Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l? 

2. Bagaimana wujud ‘iddah dalam Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l? 

3. Bagaimana urgensi ‘iddah dalam Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l?>>> 

 

 

                                                                 
38

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h.  115. 
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C. Pengertian Judul  dan Ruang Lipngkup Penelitian 

Judul penelitian pada tesis ini adalah al-’iddah Dalam al-Qur’an (Studi 

Penafsiran al-Kha>zin dalam kitab Luba>b al-Ta’wi >l Fi> Ma’ani Tanzi >l). Untuk 

mengarahkan dan menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, peneliti 

akan menerangkan tentang ‘iddah, Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l, dan 

al-Kha>zin. 

1. ‘Iddah Wanita 

‘Iddah menurut bahasa berasal dari kata “al-‘udd” (العد) dan  “al-Ih{s{a>|” 

 yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika (االءحصا)

dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhan.
39

 

Kata ‘iddah  jika dikaji secara etimologis, kata ‘iddah berasal dari kata kerja 

‘adda-ya’uddu yang berarti menghitung sesuatu (ihsha>’u al-sya’i>). Jika kata ‘iddah 

dihubungkan dengan kata al-mar’ah (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau 

sucinya terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri memakai perhiasan baik 

berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.
40

 

Jadi dalam tesis ini bisa dijelaskan bahwa masa tunggu seorang perempuan 

yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, atau pada bulan ditandai 

dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk 

menikah dengan laki-laki lain. 

 

                                                                 
39

Yahya  Abdurrahman al-Khatib, Fikih Wanita Hamil, (Cet.4; Jakarta :Qisthi Press, 2009), 

h. 38. 

40
Ibnu Manzu>r, Lisa>n al-‘Arabi >, Jilid IV, (Qahirah: Da>r al-Ma’arif, t.th), h.232. 
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2. Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l. 

Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l adalah nama resmi dari tafsir yang 

dikarang oleh al-Kha>zin, sebagaimana ditegaskan dalam muqaddimah-nya,  ُْيتُه َوَسمَّ

 Tafsir ini populer dengan sebutan Tafsi>r al-Kha>zin, yang .لُبَاُب التَأِوْيِل فِي َمَعانِي التَْنِزْيلِ 

dinisbahkan kepada pengarangnya. Tafsir ini sebagaimana terdapat dalam 

muqaddimah-nya, merupakan tafsir yang meringkas dan memilih faedah-faedah yang 

ada dalam kitab Tafsi>r al-Bagawi> dan kitab-kitab tafsir terdahulu, serta menghindari 

penjelasan yang panjang.
41

 

Tafsir ini terdiri atas 4 (empat) jilid, jika merujuk kepada penerbit Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, tempat Beirut, tahun 2004.    

a) Jilid I terdiri dari 463 halaman yang berisi muqaddimah, fas}l-fas}l, tafsir surah al-

Fatihah sampai akhir surah surah an-Nisa>’. 

b) Jilid II terdiri dari 568 halaman yang berisi tafsir surah al-Ma>’idah  sampai akhir 

surah Yu>suf.  

c) Jilid III terdiri dari 464 halaman yang berisi tafsir surah al-Ra’d sampai akhir 

surah al-Fa>t}ir.   

d) Jilid IV terdiri dari 512 halaman yang berisi tafsir surah Ya>si>n   sampai akhir 

surah al-Na>s.   

3. Al-Kha>zin 

Nama lengkapnya adalah ‘Ala>’ al-Di>n Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad bin 

Ibra>hi>m bin ‘Umar bin Khalil> al-Syaih}i> al-Bagda>di> al-Sya>fi’i> al-S}u>fi> al-Kha>zin. 

                                                                 
41

 Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi >Ma’a>ni > al-Tanzi>l, Jilid I, h. 4.   
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Beliau dikenal dengan sebutan al-Kha>zin, karena ia adalah penjaga kitab-kitab di 

khanaqah al-Samaisa>t}iyyah} di Damaskus.
42

 Al-Kha>zin lahir di Bagdad pada tahun 

678 H/1279 M, dan wafat tahun 741 H/1341 M.
43

 Beliau adalah seorang ahli dalam 

bidang tafsir dan hadis.
44

 Beliau juga seorang dai, pustakawan, sufi, ahli sejarah dan 

seorang fuqaha>’ dari mazhab Sya>fi’i>.
45

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa judul 

tesis ini adalah upaya untuk mengkaji tafsir al-Kha>zin yang berkenaan dengan ‘iddah 

Wanita, serta pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya ayat-ayat 

tersebut dalam tafsir al-Kha>zin. 

 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan 

judul peneliti yakni al-’iddah Dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran al-Kha>zin dalam 

kitab Luba>b al-Ta’wi >l Fi> Ma’a >ni Tanzi>l) , peneliti menemukan masih sedikit karya 

ilmiah yang membahas tentang ayat-ayat ‘iddah, apa lagi yang mengacu pada kitab 

Tafsir. Akan tetapi, terdapat suatu karya ilmiah yang mengkaji tentang tafsir ini 

pada aspek lain yaitu: 

Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi, yang terkenal dengan panggilan Al-Jassas 

(tukang plester). Ia adalah seorang imam fikih Hanafi pada abad keempat Hijriyah. 

Dan kitabnya Ahkamul Qur’an dipandang sebagai kitab tafsir fikhi terpenting, 

                                                                 
42

 Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz I, h. 220.  

43
 Muh}ammad ‘Ali Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhumwa Manhajuhum,  h. 598.  

44
 ‘A>dil Nuwaihid}, Mu’jam al-Mufassiri>n min S}adr al-Isla>m h}atta> al-‘As}r al-H}a>d}ir (Cet. III; 

Beirut: Mu’assasah Nuwaihid} al-S|aqa>fiyyah, 1988 M/1409H), h. 379.  

45
 Muh}ammad ‘Ali Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhumwa Manhajuhum,  h. 599. 
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terutama bagi pengikut mazhab hanafi. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an 

terutama yang berkaitan dengan urusan fikih beliau tentunya berpegang pada 

pendapat dari imam Hanafi. Dalam kitab tafsirnya beliau membatasi diri hanya 

membahas masalah-masalah furu’ (cabang). Dalam menafsirkan ayat al-Qur’an 

beliau memaparkan satu atau beberapa ayat, kemudian menjelaskan maknanya deng 

an atsar dan memaparkan masalah fikih yang berhubungan, baik hubungan itu dekat 

maupun jauh, serta mengemukakan berbagai perbedaan pendapat antar mazhab. 

Sehingga membaca kitab ini seolah-olah kita sedang membaca kitab fikih. 

Sedangkan penelitian ini membahas metodologi tafsir al-Kha>zin, 

mengumpulkan ayat-ayat ‘iddah dan menjelaskan penafsiran al-Kha>zin tentang 

‘iddah pada tafsir Luba>b al-Ta’wi >l Fi> Ma’a>ni Tanzi>l 

Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin 

Ahmad al-Mu’afiri al-Andalusi al-Isybili adalah salah seorang ulama Andalusia yang 

luas ilmunya bermazhab Maliki. Kitabnya Ahkamul Qur’an  merupakan rujukan 

terpenting bagi tafsir fikih kalangan pengikut Maliki. Ia menyebutkan berbagai 

pendapat ulama dalam menafsirkan ayat dengan membatasi pada ayat-ayat hukum, 

dan menjelaskan berbagai kemungkinan makna ayat bagi mazhab lain serta 

memisahkan setiap point permasalahan dalam menafsirkan ayat dengan judul 

tertentu.  Ibn ‘Arabi berpegang pada bahasa dalam mengistinbathkan hukum dalam 

kitab tafsirnya. Ia juga meninggalkan cerita-cerita isra’iliyat dan mengkritik hadis-

hadis dha’if serta berhati-hati dengannya. Kitab tafsir milik Ibn ‘Arabi ini telah 

diterbitkan beberapa kali. Diantaranya ada yang dicetak dalam dua jilid besar dan 

ada pula yang dicetak empat jilid. Kitab itu telah beredar luas di kalangan para 

ulama. 
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Sedangkan pada penelitian ini, peneliti juga membatasi penelitian ini dengan 

mengumpulkan ayat-ayat tentang ‘iddah yang ada pada tafsir al-Kha>zin dan tidak 

membandingkan mazhab yang satu dengan yang lain.  

Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-

Khazraji al-Andalusi. Karyanya adalah kitab tafsirnya Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an . 

Di dalam tafsirnya ini al-Qurtubi tidak membatasi kajianya pada ayat-ayat hukum 

saja, tetapi konprehensif. Al-Qurtubi sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum. 

Ia mengetengahkan masalah-masalah khilafiyah, hujjah bagi setiap pendapat lalu 

mengomentarinya. Sedangkan pada penelitian ini peneliti membatasi penelitiannya 

pada ayat-ayat fikih khususnya tentang ‘iddah saja, walaupun pada tafsirnya, al-

Kha>zin membahas beberapa aspek seperti sejarah, mau’izah dan isra>ilya>t.  

Sebenarnya ada banyak buku yang membahas tentang ‘iddah Wanita, tetapi 

para penulis hanya menjadikan pembahasan ‘iddah tersebut sub bagian dari 

pebahasan Fikih Wanita, dan banyak juga terdapat buku-buku hukum Islam dan 

masih sedikit juga penulis yang membahas tentang ‘iddah Wanita dengan 

mengambil acuan dari salah satu kitab tafsir. 

 

E. Kerangka Teoritis 

Landasan penelitian ini berawal dari al-Qur’an, karena kitab tafsir sendiri 

merupakan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an, sehingga kitab tafsir tidak 

dapat terpisahkan daripada al-Qur’an. Kemudian dalam perkembangannya, lahir 

pengkajian terhadap metodologi tafsir. Metodologi tafsir, yakni ilmu tentang metode 

yang digunakan dalam penafsiran ayat al-Qur’an. Di antara unsur-unsur metodologi 

tafsir tersebut meliputi 1) bentuk penafsiran, di antaranya bi al-ma’s\u>r  dan bi al-
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ra’yi, (2) metode penafsiran, di antaranya metode tah}li>li>, ijma>li>, muqa>ran, dan 

maud}u>'i> (3) corak penafsiran, di antaranya corak bahasa, fikih, sufistik, filsafat, 

sejarah, al-adab wa al-ijtima>'i>, h}araki> dan'ilmi>.  

Dalam penelitian ini, kitab tafsir yang akan dikaji metodologinya adalah 

Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l atau yang terkenal dengan sebutan Tafsi>r 

al-Kha>zin, karya al-Kha>zin. Selanjutnya peneliti mengumpulkan dan membahas 

ayat-ayat tentang ‘iddah. Setelah menetapkan kitab tafsir yang akan dikaji, peneliti 

kemudian mengumpulkan dan mengkaji data-data yang berkaitan dengan metodologi 

Tafsi>r al-Kha>zin yang akan dikaji, dalam hal ini peneliti mengkaji bentuk penafsiran, 

metode penafsiran, corak penafsiran kitab Tafsi>r al-Kha>zin dan mengumpulkan 

sekaligus membahas ayat-ayat tentang hukum. Setelah itu peneliti menyimpulkan 

hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran skema kerangka pikir yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

  

Al-Qur’an, Hadis dan Ilmu Tafsir 

Urgensi Latar belakang  ‘Iddah  dalam Tafsi>r al-Kha>zin 

Faktor Penghambat 

Dan Penunjang Dalam 

Penelitian 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini, dilihat dari jenisnya termasuk penelitian kualitatif
46

 atau 

penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif.
47

Penelitian ini 

hendak menelusuri dan mengumpulkan data-data yang akan dikaji. Kemudian 

menelaah dan mendeskripsikan metodologi yang digunakan al-Kha>zin serta 

mengumpulkan dan membahas ayat-ayat hukum yang ada dalam kitab tafsirnya. 

2. Metode Pendekatan  

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian adalah cara memandang, cara 

berfikir atau wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu. Pendekatan 

sebagai cara kerja dapat berarti wawasan ilmiah yang dipergunakan seseorang 

mempelajari suatu obyek.
48

 Metode pendekatan yang dapat membantu mengkaji 

metodologi yang digunakan al-Kha>zin dalam kitab tafsirnya adalah pendekatan 

multidisipliner. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain: 

a. Pendekatan tafsi>ri>,49
yaitu pendekatan yang mengkaji metodologi dan sistematika 

yang digunakan oleh al-Kha>zin dalam kitab tafsirnya. Dalam pendekatan tafsi>ri>, 

                                                                 
46

 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis dari orang atau prilaku yang diamati. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Karya, 1989),  h.  3.  

47
 Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fakta secara 

sistematis, faktual, ilmiah, analisis, dana kurat. Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet. II; 

Jakarta: Rajawali Pers, 1985 M), h. 19.   

48
 Abd. Muin Salim, Mardan dan Achmad Abu Bakar, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i> 

(Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2011),  h. 98.   

49
 Abd. Muin Salim, Mardan, dan Achmad Abu Bakar, Metodologi Penelitian Tafsir  

Maud}u>'i>, h. 90. 
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penulis sebagai pengkaji dan penelaah terhadap metodologi dan sistematika yang 

digunakan oleh seorang ahli tafsir.  

b. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam memahami suatu 

obyek, dengan maksud agar hikmah, hakikat dapat dimengerti dan dipahami 

secara seksama yang berorientasi pada ontologi, epistemologi dan aksiologi pada 

sebuah permasalahan.
50

 

c. Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat perjalanan 

sejarah mufasir, sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap produk 

penafsirannya.
51

   

d. Pendekata Teleologis, Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala 

yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan akhir, maksud, 

kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu 

proses perkembangan
52

. 

3. Metode Pengumpulan dan Sumbar Data 

a. Sumber Data 

Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah ‘iddah  dalam  Tafsi>r 

Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l karya al-Kha>zin. Data  yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.  

1) Data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi 

Ma’a>ni> al-Tanzi>l.  

                                                                 
50

 Abuddin Nata, Metodologi Penelitian Agama  ( Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 43.  

51
 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, h. 285.  

52
 Lorens Bagus, Kamus Filsafat.\ (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 1085. 
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2) Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari karya-karya ulama 

yang mengkaji secara umum metodologi kitab Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi 

Ma’a>ni> al-Tanzi>l karya al-Kha>zin, seperti kitab al-Mufassiru>n 

H{aya>tuhum wa Mana>hajuhum karya Muh}ammad ’Ali> Iya>zi>, Kitab al-

Tafsi>r wa al-Mufassiru>n karya Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, dan juga 

buku yang berkaitan dengan metodologi tafsir sebagai instrumen untuk 

mengkaji data primer.  

b. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, mengikuti jenis penelitian 

digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti menelusuri dan 

mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan judul yang 

dikaji, kemudian menelaah data-data tersebut melalui kajian kepustakaan. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau kajian kepustakaan (library 

reseach),
53

 yang menggunakan metode analisis isi (Content analysis). Peneliti 

mengelolah data, dengan melakukan kegiatan verifikasi data, klasifikasi data, 

penggabungan dan pengurutan data, yang bertujuan untuk mempersiapkan bahan 

untuk proses selanjutnya yaitu analisis data.   

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

4. Untuk mengungkap Hakikat ‘iddah dalam Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> 

al-Tanzi>l 

                                                                 
53

 Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk mengetahui lebih detail suatumasalah dari 

referansi yang berasal dari teori-teori baik melalui data primer maupun data sekunder.  Joko Subagyo, 

Metode Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004 M), h. 109.  
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5. Untuk mengungkap Wujud ‘iddah dalam Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-

Tanzi>l 

6. Untuk mengungkap Urgensi ‘iddah dalam Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> 

al-Tanzi>l. 

Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam disiplin ilmu  al-Qur’an.  

2. Memperluas wawasan kajian metodologi penafsiran al-Qur’an, khususnya 

terhadap kitab Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l, dan pengetahuan 

ayat-ayat hukum yang terdapat pada Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-

Tanzi>l, pasalnya dari kitab tersebut dapat dilihat sejauh mana keseriusan 

ulama terdahulu dalam mengkaji kitab suci al-Qur’an.    

3. Penelitian ini dapat menjadi rujukan terhadap pengembangan penelitian 

serupa di kemudian hari. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM ‘IDDAH 

A. Pengertian ‘Iddah 

Secara bahasa, kata ‘iddah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata 

‘adda-ya‘uddu, yang berarti ‘menghitung sesuatu’ (ihsha’u asy-syay’i). Adapun kata 

‘iddah memiliki arti seperti kata al-‘adad, yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung 

atau jumlahnya. dan al-ihsha’ yang berarti bilangan, yakni sesuatu yang dihitung 

oleh perempuan (istri) dari hari-harinya dan masa bersihnya, hitungan dari haid atau 

suci atau hitungan bulan.
1
  

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikan 

‘iddah. Di antaranya menurut al-Jaziri, kata ‘iddah mutlak digunakan untuk 

menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.
2
 ‘iddah secara syar’i 

memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang 

perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi juga 

didasarkan pada bulan atau dengan melahirkan. Selama masa tersebut, seorang 

(perempuan) dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.
3
 

Menurut Syekh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, ‘iddah menurut definisi 

syar’i adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan lamanya waktu seorang 

wanita harus menunggu hingga ia boleh menikah lagi dikarenakan suaminya wafat 

                                                           

1
Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa ‘Adillatuh, Jilid VII  (Cet 3; Damsyiq: Da>r al-Fikr, 

1989), h. 624. 

2
Abd al-Rahman al-Jaziri, Kita>b al-Fiqh ‘ala Maza>hib al-arba’ah (Mesir: Maktabah al-

Tijariyyah al-Kubra, 1969), h. 513. 

3
Indar,” ‘iddah dalam Keadilan Gender”, Jurnal Studi Gender dan Anak; Yin dan Yang 5, no. 

1 (2010): h. 107. 
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atau suaminya menceraikannya baik dengan menunggu sampai kelahiran anaknya 

dengan hitungan quru’ atau dengan hitungan bulan.
4
 

Menurut Ali bin Sa’id al-Gamidi, ‘iddah adalah masa menunggu selama 

waktu tertentu bagi isteri yang telah berpisah dengan suaminya.
5
  

Menurut Sayyid Sabiq, ‘iddah berarti sejumlah nama bagi masa lamanya 

untuk menunggu bagi perempuan dan tidak boleh untuk menikah setelah wafat 

suaminya atau berpisah dengannya.
6
  

Sementara itu, Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi ‘iddah 

sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim, untuk 

beribadah, atau untuk berkabung (tafajju’) atas kematian suaminya.
7
 

Sedangkan Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa ‘iddah memiliki 

tiga makna secara bahasa, secara syar’i, dan dalam istilah para ahli fikih. Menurut 

bahasa, ‘iddah berarti menghitung. Secara syar’i, ‘iddah adalah masa tunggu yang 

diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika ada sebab. Adapun dalam istilah 

para ahli fikih, yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus 

perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.
8
 

                                                           

4
Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, terj. 

Abu Ihsan al-Atsari, dkk., Ensiklopedi Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah Jilid 3 (Cet.I; 

t.t.: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2009), h. 399. 

5
Ali bin Sa’id bin Ali al-Hajja>j al-Gamidi, Dali>l al-Mar’ah al-Muslimah, terj. Ahmad Syarif , 

dkk., Fikih Wanita (Cet. I; Solo: Aqwam, 2013), h. 327.  

6
Indar, “ ‘iddah dalam Keadilan Gender”, Jurnal Studi Gender dan Anak; Yin dan Yang 5, 

no. 1 (2010): h. 107.  

7
Indar, “‘iddah dalam Keadilan Gender”, Jurnal Studi Gender dan Anak; Yin dan Yang 5, no. 

1 (2010): h. 108.  

8
Indar, “‘iddah dalam Keadilan Gender”, Jurnal Studi Gender dan Anak; Yin dan Yang 5, no. 

1 (2010): h. 108.  
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Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama di atas maka secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ‘iddah adalah istilah untuk menyebutkan 

masa tunggu seorang wanita yang telah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya 

berdasakan kelahiran anaknya atau hitungan masa suci/haid atau berdasarkan bulan 

dan pada masa tersebut seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang wanita, untuk 

beribadah ataupun untuk berkabung atas kematian suaminya.  

B. Macam-Macam ‘Iddah 

1. ‘Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suami 

‘Iddah wanita yang ditinggal mati suami ada 2 yaitu: 

a. ‘Iddah wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil. 

Masa ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak 

hamil adalah 4 bulan 10 hari atau setara dengan 130 hari. Hal tersebut berlaku bagi 

isteri yang masih kecil ataupun sudah dewasa, masih mengalami haid maupun sudah 

menopause (berhenti haid).
9
 Hal ini didasarkan pada QS al-Baqarah/2: 234, 

ذْصَن ِبأَنْفُ  ب يَن يُتََوفذْوَن ِمنُُْكْ َويََذُروَن َأْزَواًجا يَََتَ ِ َذا بَلَْغَن َأَجلَهُنذ فَََل َواَّلذ
ِ
ا فَا ِسهِنذ َأْربََعَة َأْشهٍُر َوَعْْشً

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبير     ُجنَاَح عَلَْيُُكْ ِفميَا فََعلَْن ِِف َأنُْفِسهِنذ ِِبلَْمْعُروِف َواَّللذ

Terjemahnya: 

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-

isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beribadah) empat 

bulan sepuluh hari.
10

 

                                                           

9
Ali bin Sa’id bin Ali al-Hajja>j al-Gamidi, Dali>l al-Mar’ah al-Muslimah, terj. Ahmad Syarif , 

dkk., Fikih Wanita (Cet. I; Solo: Aqwam, 2013), h. 328.  

10
Kementerian Agama RI., Mushaf al-Qur’an Terjemah (Bandung: Insan al-Kamil, t.th.), h. 

38.   



25 
 

Jika suami mentalak isterinya dengan talak raj’i meninggal dunia ketika 

isterinya menjalani ‘iddah maka isterinya harus menjalani ‘iddah wanita yang 

ditinggal mati suaminya, sebab statusnya masih menjadi suami-isteri.
11

 

b. ‘Iddah wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. 

Masa ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil 

adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam QS al-T{hala>q/65: 4, 

ِئ  نِ  ِنَسائُُِكْ  ِمنْ  الَْمِحيِض  ِمنَ  يَِئْسنَ  َوالَلذ
ِ
ُُتُنذ  اْرتَبُْتْ  ا ِئ  َأْشهُرٍ  ثَََلثَةُ  فَِعدذ ْضنَ  لَمْ  َوالَلذ  َوُأوََلُت  ََيِ

لَهُنذ  يََضْعنَ  َأنْ  َأَجلُهُنذ  اْْلَْْحَالِ  َ  يَتذقِ  َوَمنْ  َْحْ َعلْ  اَّللذ ا َأْمِرهِ  ِمنْ  َلُ  ََيْ  يُْْسً

Terjemahnya:  

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), 

maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil maka 

waktu ‘iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan 

barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam urusannya.
12

 

Apabila isteri yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil dan 

melahirkan dalam waktu tidak sampai empat bulan sepuluh hari, mayoritas ulama 

berpendapat bahwa masa ‘iddah wanita tersebut adalah sampai melahirkan meskipun 

selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau 

kurang dari 130 hari.
13

 Hal yang tersebut berdasarkan QS al-Th{ala>q/65:4 yang 

didukung pula oleh hadis dari Ummu Salamah,  

                                                           

11
Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, terj. 

Abu Ihsan al-Atsari, dkk., Ensiklopedi Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah Jilid 3, h. 408. 

12
Kementerian Agama RI., Mushaf al-Qur’an Terjemah, h. 558.  

13
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1998), h. 312-313.  
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تْهُ  ُسبَْيَعةَ  َأنذ  َا َأْخََبَ َت  ََكنَْت  َأَّنذ نْ  َوََكنَ  لَُؤي ٍ  ْبنِ  عَاِمرِ  بَِن  ِِف  َوُهوَ  َخْوَلَ  ْبنِ  ْعدِ سَ  ََتْ  بَْدًرا َشهِدَ  ِممذ

 َ ةِ  ِِف  َعْْنَا فَُتُوِف ِ لَهَا َوَضَعْت  َأنْ  تَنَْشْب  فَلَْ  َحاِملر  َوِهَ  الَْوَداعِ  َحجذ ا َوفَاِتهِ  بَْعدَ  َْحْ  ِمنْ  تََعلذْت  فَلَمذ

لَْت  ِنَفاِسهَا اِب  ََتَمذ نَاِبلِ  َأبُو عَلَْْيَا فََدَخلَ  ِللُْخطذ ارِ  َعْبدِ  بَِن  ِمنْ  َرُجلر  بَْعَكٍك  ْبنُ  الس ذ  ِل  َما لَهَا فَقَالَ  ادلذ

َلً  َأَراكِ  ِ  ُمتََجم ِ ذِك  الن ََِكحَ  تَْرِجيَ  لََعّلذ ن
ِ
ِ  ا  قَالَْت  َوَعْْشر  َأْشهُرٍ  َأْربََعةُ  عَلَْيِك  تَُمرذ  َحّتذ  ِبنَاِكحٍ  أَنِْت  َما َواَّللذ

ا ُسبَْيَعةُ  ِ  َرُسولَ  فَأَتَيُْت  َأْمَسيُْت  ِحيَ  ِثَياِب  عََلذ  ََجَْعُت  َذِلَ  ِل  قَالَ  فَلَمذ ُ  َصّلذ  اَّللذ  َوَسلذَ  عَلَْيهِ  اَّللذ

ِل  َوَضْعُت  ِحيَ  َحلَلُْت  قَدْ  ِبأَن ِ  فَأَفْتَاِن  َذِلَ  َعنْ  فََسأَلُْتهُ  ِِ ِِب  َوَأَمَرِن  َْحْ وج َ نْ  لَّذ
ِ
 اْبنُ  قَالَ  ِل  بََدا ا

َِ  َأنْ  بَأًْسا َأَرى فَََل  ِشهَاٍب  وذ نْ  َوَضَعْت  ِحيَ  تََََّ
ِ
 َحّتذ  َزْوُُجَا يَْقَرُُبَا ََل  َأنْ  غَْيَ  َدِمهَا ِِف  ََكنَْت  َوا

.تَْطهُرَ 
14

 (رواه مسل) 

Artinya: 

Suba'iah pernah mengabarkan kepadanya; bahwa ia adalah istri Sa’ad bin 

Khaulah dari suku ‘Amir bin Lu’ai sedangkan Sa’ad adalah salah seorang 

sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar, ia meninggal dunia ketika 

Haji Wada’ di saat istrinya hamil tua. Beberapa hari setelah dia wafat, istrinya 

pun melahirkan. Setelah istrinya suci dari nifas, ia pun berhias diri karena 

mengharap supaya ia dilamar orang. Tidak lama kemudian datanglah Abu 

Sanabil bin Ba’kak—seorang laki-laki dari Bani ‘Abd al-Dar—ia berkata 

kepadanya: “Saya melihatmu berhias diri, barangkali kamu berharap untuk 

menikah lagi. Demi Allah, kamu belum boleh menikah lagi sebelum lewat 

empat bulan sepuluh hari.” Subai’ah berkata: setelah ia berkata demikian 

kepadaku, lalu saya langsung mengenakan pakaianku dan pergi menemui 

Rasulullah saw., kutanyakan masalah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau 

berfatwa kepadaku bahwa sebenarnya saya sudah halal untuk menikah setelah 

melahirkan anakku, bahkan beliau menyuruhku menikah lagi jika saya 

berkenan. Ibnu Syihab mengatakan: “Maka saya berpendapat bolehnya seorang 

wanita menikah setelah melahirkan, meskipun ia masih mengeluarkan darah, 

asal suaminya tidak menyetubuhinya hingga ia suci.” (HR. Muslim) 

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tersebut, Imam Malik 

berpendapat bahwa masa ‘iddah wanita tersebut diambil waktu terlama dari dua 

                                                           

14
Muslim bin al-H{ajja>j   
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jenis ‘iddah tersebut, 130 hari atau setelah melahirkan. Ali bin Abi T{a>lib juga 

sependapat dengan pendapat imam Malik.
15

  

2. ‘Iddah Wanita yang Dicerai 

Isteri yang dicerai oleh suaminya ada beberapa kemungkinan masa ‘iddah, 

yaitu: 

a. Dalam keadaan hamil 

Apabila isteri dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka ‘iddahnya adalah 

sampai ia melahirkan sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-T{hala>q/65: 4.  

ِئ وَ  نِ  ِنَسائُُِكْ  ِمنْ  الَْمِحيِض  ِمنَ  يَِئْسنَ  الَلذ
ِ
ُُتُنذ  اْرتَبُْتْ  ا ِئ  َأْشهُرٍ  ثَََلثَةُ  فَِعدذ ْضنَ  لَمْ  َوالَلذ  َوُأوََلُت  ََيِ

لَهُنذ  يََضْعنَ  َأنْ  َأَجلُهُنذ  اْْلَْْحَالِ  َ  يَتذقِ  َوَمنْ  َْحْ َعلْ  اَّللذ ا َأْمِرهِ  ِمنْ  َلُ  ََيْ  يُْْسً

Terjemahnya:  

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), 

maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil maka 

waktu ‘iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan 

barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam urusannya.
16

 

b. Dalam keadaan tidak hamil. 

Dalam keadaan tidak hamil maka ada beberapa kemungkinan, yaitu: 

1) Apabila isteri dicerai suaminya sebelum terjadi hubungan badan maka tidak 

berlaku masa ‘iddah baginya, sebagaimana QS al-Ahza>b/33: 49, 
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Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 313.  

16
Kementerian Agama RI., Mushaf al-Qur’an Terjemah, h. 558.  
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ذْقتُ  َذا نََكْحُتُ الُْمْؤِمنَاِت ُُثذ َطل
ِ
يَن أ َمنُوا ا ِ َا اَّلذ ٍة ََي َأُّيج وُهنذ فََما لَُُكْ عَلَْْيِنذ ِمْن ِعدذ ُموُهنذ ِمْن قَْبِل َأْن تََمسج

يًَل  اًحا ََجِ ُحوُهنذ َسَ ِ وََّنَا فََمت ُِعوُهنذ َوَس   تَْعتَدج

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan 

yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya 

maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu 

dengan cara sebaik-baiknya.
17

  

2) Apabila dicerai suaminya baik setelah terjadi hubungan badan juga terdapat 

beberapa kemungkinan, yaitu: 

a) Isteri yang masih datang bulan masa ‘iddahnya adalah tiga kali suci, 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 228, 

ذْصنَ  َوالُْمَطلذقَاُت  ب لج  َوََل  قُُروءٍ  ثَََلثَةَ  ِبأَنُْفِسهِنذ  يَََتَ ُ  َخلََق  َما يَْكُتْمنَ  َأنْ  لَهُنذ  ََيِ نْ  أَْرَحاِمهِنذ  ِِف  اَّللذ
ِ
 ُكنذ  ا

ِ  يُْؤِمنذ    …اْْل ِخرِ  َوالَْيْومِ  ِِبَّللذ

Terjemahnya:  

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru’. Tidak boleh ia menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.
18

 

b) Isteri yang belum datang bulan dan yang telah memasuki masa menopause masa 

‘iddahnya adalah 3 bulan atau 90 hari. Dasarnya adalah firman Allah dalam QS 

al-Th{ala>q/65: 4, 

ِئ  نِ  ِنَسائُُِكْ  ِمنْ  الَْمِحيِض  ِمنَ  يَِئْسنَ  َوالَلذ
ِ
ُُتُنذ  اْرتَبُْتْ  ا ِئ  َأْشهُرٍ  ثَََلثَةُ  فَِعدذ ْضنَ  لَمْ  َوالَلذ  َوُأوََلُت  ََيِ

لَهُنذ  يََضْعنَ  َأنْ  َأَجلُهُنذ  اْْلَْْحَالِ  َ  يَتذقِ  َوَمنْ  َْحْ َعلْ  اَّللذ ا َأْمِرهِ  ِمنْ  َلُ  ََيْ  يُْْسً
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Terjemahnya: 

Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-

perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddah mereka 

adalah 3 bulan dan begitu pula dengan perempuan-perempuan yang tidak 

haid.
19

 

c) Isteri yang belum menopause namun tidak mendapat haid seperti biasanya dan 

tidak diketahui penyebabnya, maka dalam kondisi ini ia harus menjalani ‘iddah 

selama satu tahun. Wanita itu pun harus menunggu selama sembilan bulan untuk 

mengetahui ada tidaknya indikasi kehamilan. Yang demikian itu penting karena 

kurun waktu tersebut sesuai dengan ‘iddah yang dijalani wanita hamil pada 

umumnya, apabila tampak jelas atau terbukti bahwa wanita tersebut tidak hamil 

maka dapat dipastikan kebersihan rahimnya. Setelah pembuktian itu, ia harus 

menjalani ‘iddah wanita yang tidak mendapatkan haid lagi (menopause) yaitu 

tiga bulan.
20

 

3. ‘Iddah Wanita yang ditalak tiga 

‘Iddah wanita yang ditalak tiga adalah selama satu kali siklus haid. dengan 

satu kali haid, bersihnya Rahim wanita dari kehamilan sudah dapat diketahui. 

Setelah jelas bahwa ia tidak sedang hamil, barulah ia boleh menikah lagi.
21

 

4. ‘Iddah wanita karena Khulu’, Fasakh dan Li’an 

Wanita yang diceraikan karena khulu’, fasakh atau li’an masa ‘iddahnya 

sama seperti ‘iddah wanita yang dicerai. 
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C. Tempat Wanita Ketika ‘Iddah 

1. Wanita yang Ditalak 

Wanita yang sedang menjalani ‘iddah harus tinggal di rumah suami hingga 

masa ‘iddahnya selesai. Tidak halal bagi isteri keluar rumah bahkan suami tidak 

diperbolehkan mengeluarkan isteri dari rumahnya. Apabila isteri tidak berada di 

rumah ketika talak tersebut terucapkan maka tetap diwajibkan bagi isteri untuk 

kembali ke rumah suaminya.
22

 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Th{ala>q/65: 1 

َا َيَ  َذا النذِبج  َأُّيج
ِ
ذْقُتُ  ا ُِتِنذ  فََطل ُِقوُهنذ  الن َِساءَ  َطل ةَ  َوَأْحُصوا ِلِعدذ ذُقوا الِْعدذ َ  َوات ذُُكْ  اَّللذ رُِجوُهنذ  ََل  َرب  ِمنْ  ُُتْ

نذ  ُرْجنَ  َوََل  بُُيوُِتِ َلذ  ََيْ
ِ
نَةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  يَأِْتيَ  َأنْ  ا ِ  ُحُدودُ  َوِتّْلَ  ُمبَي ِ ِ  ُحُدودَ  يَتََعدذ  َوَمنْ  اَّللذ  نَْفَسهُ  َظلََ  فَقَدْ  اَّللذ

َ  لََعلذ  تَْدِري ََل  ِدُث  اَّللذ  َأْمًرا َذِلَ  بَْعدَ  َُيْ

Terjemahnya: 

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu 

menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang 

wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah 

Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan 

mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan yang terang. 

Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim 

terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah 

mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
23

  

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang perempuan 

yang sedang menjalani masa ‘iddah keluar rumah. Imam Hanafi mengatakan bahwa 

perempuan yang menjalani masa ‘iddah karena dicerai talak satu, dua dan tiga (talak 

ba’in) tidak diperbolehkan untuk keluar rumah baik siang maupun malam hari. 

Tetapi diperbolehkan bagi seorang janda keluar rumah di siang hari dan pada waktu 
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tertentu di malam hari namun tidak diperbolehkan bermalam di mana saja kecuali di 

rumah. Perbedaannya hanya dalam kasus perceraian, ia memperoleh hak dari harta 

milik suami. Oleh karenanya sebagai seorang isteri, ia tidak boleh keluar rumah. 

Tetapi bagi janda yang tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari suami, ia boleh 

keluar rumah untuk memperbaiki nasibnya.
24

 

Sementara itu, menurut Imam Hanbali, ia dapat keluar rumah di siang hari 

baik ia dalam keadaan ‘iddah karena cerai ataupun karena ditinggal mati suami, 

sebagaimana sebuah riwayat yang mengatakan, 

ذهُ  عَ  َأن دذ  َأنْ  فَأََراَدْت  َخالَِِت، ُطل ِقَْت : يَُقولُ  للاِ  َعْبدِ  بْنَ  َجاِبرَ  ََسِ لَهَا، ََتُ ، َأنْ  َرُجلر  فََزَجَرَها ََنْ َِ ُر  َُتْ

، عَلَْيهِ  للاُ  َصّلذ  النذِبذ  فَأَتَِت  َ ي بََّل »: فَقَالَ  َوَسلذ ، فَُجد ِ َّلِ ذِك  ََنْ ن
ِ
ِِق، َأنْ  َعَس  فَا  تَْفَعِل  َأوْ  تََصدذ

(رواه مسل) «َمْعُروفًا
25

 

Artinya: 

Ia mendengarkan dari Jabir ra. Mengatakan bahwa saudara perempuan ibuku 

dicederai dan ia ingin memetik kurmanya namun ada seorang laki-laki 

mencegahnya keluar rumah. Lalu ia datang menghadap Nabi saw. dan beliau 

bersabda: “Boleh, petiklah kurmamu. Barangkali kamu dapat bersedekah atau 

berbuat kebajikan (dengan kurma itu).” (HR. Muslim) 

Berdasarkan kandungan hadis di atas dapat diketahui bahwa perempuan yang 

‘iddah karena talak bain tidak dilarang untuk keluar rumah bila ada keperluan dan 

keperluan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang. 

 Sebagai upaya pencegahan, ia tidak boleh keluar di malam hari tanpa 

keperluan apapun karena sering terjadi peristiwa yang tidak diinginkan (kejahatan) 
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di malam hari. Di siang hari ia dapat keluar rumah untuk memenuhi keperluannya 

dan membeli apa yang dibutuhkan.
26

 

Menurut imam Abu Hanifah seorang wanita tetap berhak memperoleh biaya 

hidup dan tempat tinggal pada masa ‘iddah karena cerai yang tak dapat rujuk sampai 

masa ‘iddah berakhir namun ia harus menjalani masa ‘iddahnya di rumah yang telah 

disediakan. Biaya hidup itu akan dianggap sebagai utang pada waktu cerai.
27

  

Imam Malik dan Imam Syafi’i berkata bahwa ia hanya berhak atas tempat 

tinggal tetapi tidak untuk biaya hidup kecuali hamil. Sebaliknya, imam Ahmad bin 

Hanbal berkata bahwa ia tidak berhak atas biaya hidup dan tidak juga tempat 

tinggal.
28

     

2. Isteri yang ditinggal mati suami 

Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 240 menyatakan, 

ينَ  ِ مْ  َوِصيذةً  َأْزَواًجا َويََذُرونَ  ِمنُُْكْ  يُتََوفذْونَ  َواَّلذ ْزَواُِجِ َل  َمتَاعًا ِْلَ
ِ
ْخَراٍِ  غَْيَ  الَْحْولِ  ا

ِ
نْ  ا

ِ
 فَََل  َخَرْجنَ  فَا

ُ  َمْعُروٍف  ِمنْ  أَنُْفِسهِنذ  ِِف  فََعلْنَ  َما ِِف  عَلَْيُُكْ  ُجنَاحَ   َحِكير  َعزِيزر  َواَّللذ

Terjemahnya:  

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan 

isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga 

setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika 

mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari 

yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri 

mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
29

 

Mayoritas ulama mengatakan ayat ini mansu>kh dengan ayat sebelumnya 

yaitu firman Allah swt., QS al-Baqarah/2: 234 
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ذْصنَ  ب ا َأْشهُرٍ  َأْربََعةَ  ِبأَنُْفِسهِنذ  يَََتَ  ..…َوَعْْشً

Terjemahnya: 

(Hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan 

sepuluh hari.
30

  

Diriwayatkan melalui Ali bin Abi T{alh}ah, dari Ibn Abbas, ia mengatakan, 

“jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan isterinya maka isterinya 

harus menjalani masa ‘iddah selama satu tahun di dalam rumahnya dengan diberi 

nafkah dari harta mantan suaminya.  Dan setelah itu, Allah swt menurunkan firman: 

ينَ  ِ ذْصنَ  َأْزَواًجا َويََذُرونَ  ِمنُُْكْ  يُتََوفذْونَ  َواَّلذ ب ا َأْشهُرٍ  َأْربََعةَ  ِبأَنُْفِسهِنذ  يَََتَ َوَعْْشً . “Orang-orang yang 

meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah isteri itu) 

menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.” Inilah masa ‘iddah 

wanita yang ditinggal mati suaminya kecuali jika ia ditinggal mati dalam keadaan 

hamil. Maka ‘iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. 

Atha’ mengatakan, “kemudian datanglah masalah pembagian warisan, maka 

dihapuslah masalah tempat tinggal. Sehingga seorang wanita boleh menjalankan 

masa ‘iddahnya di mana saja yang ia kehendaki  dan tidak harus diberikan tempat 

tinggal.” 

Kemudian dari jalur Ibn Abbas, Imam al-Bukha>ri> meriwayatkan hal yang 

serupa dengan pendapat yang disampaikan sebelumnya bahwa ayat ini tidak 

menunjukkan diwajibkannya ‘iddah selama satu tahun sebagaimana yang 

dikemukakan oleh jumhur ulama. Ketentuan tersebut mansukh dengan ketentuan 

empat bulan sepuluh hari. Namun demikian, ayat tersebut menunjukkan perihal 

wasiat kepada isteri yaitu agar mereka diperbolehkan tinggal selama satu tahun 

penuh di rumah suaminya yang sudah meninggal tersebut, jika memang mereka 
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memilih hal tersebut. Tetapi jika mereka telah menyelesaikan masa ‘iddahnya 

selama empat bulan sepuluh hari atau dengan melahirkan anak yang dikandungnya 

lalu mereka memilih pergi dan pindah dari rumah itu maka mereka tidak boleh 

dihalang-halangi, berdasarkan firman Allah swt.,  ْن
ِ
 فََعلْنَ  َما ِِف  عَلَْيُُكْ  ُجنَاحَ  فَََل  َخَرْجنَ  فَا

َمْعُروٍف  ِمنْ  َأنُْفِسهِنذ  ِِف   , “ akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa 

bagi kamu (wali atau ahli waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat 

yang ma’ruf terhadap diri mereka sendiri.” 

Pendapat ini cukup terarah dan lafaz ayat itu sendiri mendukungnya. 

Pendapat ini menjadi pilihan satu kelompok di antaranya adalah imam Abu al-Abbas 

Ibn Taimiyyah. Tetapi ada yang menolak pendapat ini di antaranya adalah Syaikh 

Abu Umar dari Abdul Barr. Sedangkan pendapat dari At}a’ dan para pengikutnya 

menyatakan bahwa ketentuan itu telah mansukh dengan ayat mengenai harta 

warisan, jika mereka bermaksud lebih dari sekedar tinggal di rumah mantan 

suaminya selama empat bulan sepuluh hari maka dapat diterima. Tetapi jika mereka 

maksudkan adalah pemberian tempat tinggal selama empat bulan sepuluh hari maka 

tidak wajib dalam warisan, inilah titik perbedaan yang terjadi di antara para imam. 

Keduanya merupakan pendapat imam Syafi’i.
31

 Pendapat mereka yang mewajibkan 

memberikan tempat tinggal di rumah mantan suami adalah didasarkan pada hadis 

berikut. 

نَاٍن، ْبنِ  َماِلِ  ِبنَْت  الُْفَريَْعةَ  َأنذ  ُْتَا، الُْخْدِري ِ  َسِعيدٍ  َأِب  ُأْخُت  َوِهَ  س ِ َا َأْخََبَ َل  َجاَءْت  َأَّنذ
ِ
 َرُسولِ  ا

 ِ َل  تَْرِجعَ  َأنْ  تَْسأَُلُ  َوَسلذَ  عَلَْيهِ  للاُ  َصّلذ  اَّللذ
ِ
نذ  ُخْدَرَة، بَِن  ِِف  َأْهِلهَا ا

ِ
َِ  َزْوَُجَا فَا  َأْعُبدٍ  َطلَِب  ِِف  َخَر

َذا َحّتذ  َأبَُقوا، َلُ 
ِ
ِ  َرُسولَ  فََسأَلُْت  فَقَتَلُوُه، لَِحقَهُمْ  الْقَُدومِ  ِبَطَرِف  ََكنُوا ا  َأنْ : َوَسلذَ  عَلَْيهِ  للاُ  َصّلذ  اَّللذ

َل  َأْرِجعَ 
ِ
ن ِ  َأْهِل، ا

ِ
ْكِن  لَمْ  فَا ِ  َرُسولُ  فَقَالَ : قَالَْت  نََفقٍَة؟ َوََل  يَْمِلُكُه، َمْسَكنٍ  ِِف  يََْتُ  عَلَْيهِ  للاُ  َصّلذ  اَّللذ
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َذا َحّتذ  فََخَرْجُت : قَالَْت  ،«نََعمْ »: َوَسلذَ 
ِ
 ِب، َأَمرَ  َأوْ  َدعَاِن، الَْمْسِجِد، ِِف  َأوْ  الُْحْجَرِة، ِِف  ُكْنُت  ا

، فَُدِعيُت  ةَ  عَلَْيهِ  فََرَدْدُت  ،«قُلِْت؟ َكْيَف »: فَقَالَ  َلُ ذِِت  الِْقصذ : فَقَالَ : قَالَْت  َزْوِِج، َشأْنِ  ِمنْ  َذَكْرُت  ال

ا، َأْشهُرٍ  َأْربََعةَ  ِفيهِ  فَاْعتََدْدُت : قَالَْت  ،«َأَجَلُ  اْلِكتَاُب  يَْبلُغَ  َحّتذ  بَيِْتِك  ِِف  اْمُكِث » ا: قَالَْت  َوَعْْشً  فَلَمذ

َلذ  َأْرَسلَ  َعفذانَ  ْبنُ  ُعثَْمانُ  ََكنَ 
ِ
، َعنْ  فََسأَلَِن  ا تُهُ  َذِلَ ذَبَعُه، فَأَْخََبْ .ِبهِ  َوقََض  فَات

32
 

Artinya: 

Al Furai'ah binti Malik bin Sinan yang merupakan saudari Abu Sa'id Al Kudri 

telah mengabarkan kepadanya bahwa ia datang kepada Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam meminta izin kepada beliau untuk kembali kepada 

keluarganya di antara Bani Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa 

budaknya yang melarikan diri hingga setelah mereka berada di Tharaf Al 

Qadum ia bertemu dengan mereka lalu mereka membunuhnya. Aku meminta 

izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk kembali kepada 

keluargaku, karena ia tidak meninggalkanku ada dalam tempat tinggal yang ia 

miliki dan tidak memberikan nafkah. Ia berkata; kemudian aku keluar hingga 

setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan 

memerintahkan agar aku datang. Kemudian aku beliau berkata: "Apa yang 

engkau katakan?" kemudian aku kembali menyebutkan kisah yang telah saya 

sebutkan, mengenai keadaan suamiku. Ia berkata; lalu beliau berkata: 

"Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa ‘iddahmu." Ia berkata; kemudian 

aku ber’iddah di tempat tersebut selama empat puluh bulan sepuluh hari. Ia 

berkata; kemudian tatkala Utsman mengirimkan surat kepadaku, ia bertanya 

mengenai hal tersebut, lalu aku khabarkan kepadanya, lalu ia mengikutinya 

dan memberikan keputusan dengannya. 

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh al-Tirmiz\i>, al-Nasa>’I dan Ibn Majah. 

Menurut al-Tirmizi hadis tersebut hasan sahih. 

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkanya ‘iddah itu adalah untuk mengetahui 

bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. 

Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur 

pikir :  

                                                           
32

Sulaima>n bin al-Asy’a>s] bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syida>d bin ‘Amru al-Azadi> Abu Da>ud, 

Sunan Abi> Da>ud, Juz 2 (Bairut: al-Maktabah al-‘As}riyyah, t.th.), h. 291.  
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a. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang 

yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut 

perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya 

yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran 

bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu 

kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya. 

b. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah 

dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali 

dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan 

masa tunggu.  

Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya pada masa sekarang sudah 

tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya 

dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi 

bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak 

relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih 

atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, ‘iddah 

tetap diwajibkan dengan alasan untuk ta’abbud, artinya semata untuk memenuhi 

kehendak dari Allah ataupun ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah swt. 

meskipun secara rasional, kita mengira tidak perlu lagi adanya ‘iddah.
33

 

 

 

                                                           
33

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 201. 
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BAB III 

AL-KHA<ZIN  DAN  KARYANYA LUBA<B AL-TA’WI<L FI< MA’A<NI AL-TANZI<L  

A. Riwayat Hidup al-Kha>zin 

1. Biografi al-Kha>zin 

Nama lengkap al-Kha>zin adalah ‘Ala>’ al-Di>n Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad 

bin Ibra>hi>m bin ‘Umar bin Khali>l al-Syaih}i>
1
 al-Bagda>di> al-Sya>fi’i> al-S}u>fi> al-Kha>zin. 

Kunyah-nya adalah Abu> al-H}asan dan laqab-nya adalah ‘Ala> al-Di>n.
2
 Beliau populer 

dengan sebutan al-Kha>zin karena pekerjaannya yang menjaga kitab (pustakawan) di 

khanaqah3 al-Samaisa>t}iyyah di Damaskus.
4
 Al-Kha>zin lahir di Bagdad pada tahun 678 

H/1279 M.
5
  

Sesuatu yang sering merancukan ketika menelaah karya klasik Islam adalah adanya 

dua nama al-Kha>zin, yang keduanya memiliki reputasi handal, yakni al-Kha>zin seorang 

mufassir yang hidup sampai abad ke 8 hijriyah, dan al-Kha>zin seorang ahli astronomi besar 

yang hidup sampai abad keempat hijriyah. 

                                                                 
1
Al-Syaih}i> dinisbahkan kepada suatu kota yang bernama Syaih}ah, yang mayoritas pekerjaan orang  

di desa tersebut adalah memerah susu. Syiha>b al-Di>n Abi> ‘Abdillah Ya>qu>t bin ‘Abdillah al-H}amawi> al-Ru>mi> 

al-Bagda>di>, Mu’jam al-Bulda>n,  Jil 3 (Beirut: Da>r S}a>dir, t.th), h. 430. 

2
Muh}ammad bin Rafi’ al-Sulla>mi>, Ta>rikh Ulama>’ Bagda>d al-musamma> Muntakhab al-Mukhta>r  

(Cet. II; Beirut: al-Da>r al-‘Arabiyyah li al-Mausu>’a>t, 1420 H/2000M), h. 121. 

3Khanaqah adalah tempat perkumpulan para sufi (majlis sufi). Muh}ammad S}afa>’ Syaikh Ibra>hi>m 

Haqi>, ‘Ulu>m al-Qur’a>n min Khila>l Muqaddima>t al-Tafa>si>r, Jil 1 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah} al-Risa>lah}, 

1425H/2004), h. 488. Lihat juga Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf (Cet.I; 

Jakarta: Amzah, 2005),  h. 118.  

4
Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), 

h. 220.  

5
Muh}ammad ‘Ali> Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhum wa Manhajuhum (Cet. I; Teheran: Wiza>rah al-

S|aqa>fah wa al-Irsya>d al-Isla>mi>, t.th), h. 599.  
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Al-Kha>zin adalah seorang yang saleh, padanya banyak terdapat kebaikan, ia 

berwajah ceria, bersifat penyayang dan berperangai luhur.
6
 Ia wafat pada tahun 741 

H/1341 M, di kota H}alab (Aleppo).
7
 

2. Guru-guru al-Kha>zin 

Al-Kha>zin tumbuh besar di Bagdad yang merupakan tempat lahirnya. Di tempat 

lahirnya tersebut, ia berguru ilmu hadis kepada Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin ‘Abd al-

Muh}sin al-Bagda>di>, yang dikenal dengan al-Dawa>li>bi>.
8
 Ia juga berguru kepada Ibn al-

S|a’a>libi> di sana.
9
  Kemudian ia berhijrah ke Damaskus, di sana ia berguru kepada al-Qa>sim 

bin Muz}affi>r dan Wazi>rah binti ‘Umar.
10

 dan Wazi>rah binti ‘Umar.
11

 Dalam kitab 

Muntakhab Mukhtar disebutkan gurunya yang lain yaitu Qad}i> Taqi> al-Di>n Sulaiman bin 

H}amzah, ‘I>sa> al-Mut}’im dan Ah}mad bin Abi> T}a>lib.
12

 

                                                                 
6
Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, al-Durar al-Ka>minah fi> A’ya>n 

al-Mi>’ah al-S|a>minah, tah}qi>q Muh}ammad ‘Abd al-Ma’i>d, Juz 4 (t.tp: Majlis  Da>’irah al-Ma’a>rif al-

‘Us\ma>niyyah, 1392H/1972M), h. 116. dan Syiha>b al-Di>n Abi> al-Fala>h ‘Abd al-H}ayy bin Ah}mad bin 

Muh}ammad al-‘Akri> al-Hanbali> al-Dimasyqi>, Syaz\ara>t al-Z|\ahab fi> Akhba>r man Z|ahab, Juz 8 (Cet. I: Beirut: 

Da>r Ibn Kas\i>r, 1413 H/1996 H),  h. 229. 

7
Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz 1, h. 221.  

8
Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz 1, h. 220.   

9
 Muh}ammad ‘Ali> Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhum wa Manhajuhum,  h. 599. 

10
‘A>dil Nuwaihid}, Mu’jam al-Mufassiri>n min S}adr al-Isla>m h}atta> al-‘As}r al-H}a>d}ir (Cet. III; Beirut: 

Mu’assasah Nuwaihid} al-S|aqa>fiyyah, 1988 M/1409H),  h. 379.   

11
Beliau adalah Wazi>rah binti ‘Umar bin al-Munja> al-Tanu>khiyah al-Damsyiqiyyah al-Hanbaliyyah 

Umm ‘Abdillah. Ia adalah seorang ahli tafsir, hadis, hukum dan sejarah Islam. Lahir pada tahun 624 H dan 

wafat pada tanggal delapan belas sya’ban tahun 716 H. Lihat Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad 

bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, al-Durar al-Ka>minah fi> A’ya>n al-Mi>’ah al-S|a>minah, Juz 2, h. 263.    

12
Muh}ammad bin Rafi’ al-Sulla>mi>, Ta>rikh Ulama>’ Bagda>d al-musamma> Muntakhab al-Mukhta>r,  h. 

121.  
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Ketika di Bagdad, al-Kha>zin berguru ilmu hadis kepada al-Dawa>li>bi>.
13

 Menurut 

informasi yang terdapat dalam kitab ‘Ulu>m al-Qur’a>n min Khila>l Muqaddima>t al-Tafa>si>r, 

tidak terdapat berita lain mengenai guru al-Kha>zin di Bagda>d, selain al-Dawa>li>bi>.
14

  

3. Sejarah Intelektual al-Kha>zin 

Al-Kha>zin adalah seorang yang ahli dalam bidang tafsir dan hadis.
15

 Ia juga 

seorang dai, ahli sejarah (mu’arrikh) dan sufi (mutas}awwif).16
 Selain itu, ia adalah 

pustakawan, yang menjaga kitab di perpustakaan madrasah al-Samaisa>t}iyyah, karena 

pekerjaannya tersebut ia terkenal dengan sebutan al-Kha>zin.
17

  

Mazhab yang dianut oleh al-Kha>zin adalah mazhab al- al-Sya>fi’i>, hal tersebut 

terlihat jelas pada akhir namanya yaitu al-Bagda>di> al-Sya>fi’i>. Adapun aliran yang 

dianutnya adalah al-‘Asy’ari>.
18

  

 

4. Aktifitas sehari-hari al-Kha>zin 

Di samping bekerja sebagai penjaga perpustakaan, al-Kha>zin juga disibukkan 

dengan pekerjaan lainnya, seperti menyusun, mengajar  dan mengarang.
19

 Kenyataan 

tersebut dikuatkan oleh Ibn Qa>d}i Syahbah dalam al-Z|ahabi>, yang mengatakan bahwa al-

                                                                 
13

Al-Dawa>li>bi> bernama lengkap Muh}ammad bin ‘Abd al-Muh}sin bin Abi> al-H}asan bin ‘Abd al-

Gaffa>r bin al-Khara>t} al-Bagda>di>. Ia dikenal sebagai seorang muh}addis\  dan dai. Wafat pada tanggal 25 

juma>da> al-u>la> tahun 728 H. Lihat Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, al-
Durar al-Ka>minah fi> A’ya>n al-Mi>’ah al-S|a>minah, Juz 5, h. 227-228. 

14
Muh}ammad S}afa>’ Syaikh Ibra>hi>m Haqi>, ‘Ulu>m al-Qur’a>n min Khila>l Muqaddima>t al-Tafa>si>r, Jil 5, 

h. 489. 

15
‘A>dil Nuwaihid}, Mu’jam al-Mufassiri>n min S}adr al-Isla>m h}atta> al-‘As}r al-H}a>d}ir,   h. 379.  

16
Muh}ammad ‘Ali> Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhum wa Manhajuhum,  h. 599.  

17
Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz 1, h. 221.  

18
Muh}ammad ‘Ali> Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhum wa Manhajuhum,  h. 599.  

19
Muh}ammad S}afa>’ Syaikh Ibra>hi>m Haqi>, ‘Ulu>m al-Qur’a>n min Khila>l Muqaddima>t al-Tafa>si>r, Jil 1,  

h. 489.  
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Kha>zin adalah ahli ilmu, karena telah menyusun dan mengarang serta mengajar sebagian 

karangannya kepada orang lain.
20

 Hal ini juga menunjukkan bahwa al-Kha>zin mempunyai 

murid, walau dalam kitab-kitab yang memuat biografi beliau tidak disebutkan nama 

muridnya.  

5. Karya-karya al-Kha>zin 

Al-Kha>zin meninggalkan karya dalam disiplin ilmu, di antaranya: 

a) Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l, yaitu kitab tafsir yang populer dengan sebutan 

Tafsi>r al-Kha>zin. Tafsir ini lahir pada abad delapan hijriyah.   

b) ‘Iddah al-Afha>m fi> Syarh ‘Umdah al-Ah}ka>m. Kitab ini merupakan syarah terhadap 

kitab ‘Umdah al-Ah}ka>m min Khair al-Ana>m karya Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Gani bin 

‘Abd al-Wah}i>d al-Maqdi>si> yang wafat pada tahun 600 H. Kitab ‘Umdah al-Ah}ka>m min 

Khair al-Ana>m adalah salah satu kitab hadis ah}ka>m yang penting dan ringkas, karena 

di dalamnya seluruh hadis-hadisnya berstatus sahih yang diriwayatkan oleh 

muttafaqu>n ‘alaih, ada juga yang hanya diriwayatkan oleh Bukha>ri> atau Muslim. 

Beliau bersandar dalam menyampaikan hadis-hadis muttafaqu>n ‘alaih kepada kitab al-

jam’ bain al-S}ah}i>h}ain karya al-Humaidi. Karena pentingnya kitab ini, maka beberapa 

ulama memberikan perhatian kepadanya dengan men-syarah-nya,
21

 termasuk al-Kha>zin 

yang men-syarah kitab ini.      

c) Maqbu>l al-Manqu>l, dalam sepuluh jilid. Di dalamnya al-Kha>zin mengumpulkan hadis 

yang terdapat dalam Musnad al-Sya>fi’i >, Musnad Ahmad bin H}anbal, Kutub al-sittah, 

al-Muwat}t}a’, dan Sunan al-Da>ruqut}ni>. Kemudian ia menyusunnya berdasarkan urutan 

bab demi bab. 

                                                                 
20

Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz 1, h. 220.   

21
http://abusyahmin.blogspot.com/2012/09/kitab-umdah-al-ahkam-min-kalam-khair-al.html. 11-07-

2014.   

http://abusyahmin.blogspot.com/2012/09/kitab-umdah-al-ahkam-min-kalam-khair-al.html
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d) Si>rah Nabawiyyah yang diulas secara panjang lebar. Kitab sirah-nya ini diberi nama 

Si>rah Khai>r al-Khala>’iq Muh}ammad al-Mus}t}afa> Sayid Ahl al-S}idq wa al-Wafa>’. 22
  

Karya-karya tersebut di atas, menjadi bukti bahwa al-Kha>zin bukan hanya 

mengetahui ilmu tafsir, tetapi ia mengetahui beberapa keilmuan lain seperti hadis, fikih 

dan sejarah. 

6. Pendapat ulama terhadap al-Kha>zin  

Di kalangan tokoh mufassir, beliau lebih dikenal dengan nama al-Kha>zin dari nama 

sebenarnya. Hal ini karena kapasitas keilmuan al-Kha>zin mencakup berbagai macam ilmu 

pengetahuan. Adapun pendapat beberapa ulama tentang beliau; 

a. Ibn Qa>d{i> Syahbah menegaskan al-Kha>zin sebagai ilmuan yang mumpuni dalam 

banyak bidang di mana integritas keilmuannya tampak nyata dalam karya-

karyanya 

b. Abu> Syahbah dan al-Z|ahabi> mengatakan bahwa al-Kha>zin adalah seorang 

ulama sufi yang memilikikepribadian dan kelakuan yang sangat baik. Beliau 

juga mahir dalam bidang tafsir dan hadis. Selain berperangai luhur, beliau 

berwajah tampan.
23

   

 

 

 

 

 

                                                                 
22

Muh}ammad S}afa>’ Syaikh Ibra>hi>m Haqi>, ‘Ulu>m al-Qur’a>n min Khila>l Muqaddima>t al-Tafa>si>r, Jil 1,  

h. 492.  

23
Hamim Ilyas, Studi Kitab Tafsir, (Yogyakarta:TERAS, 2004), h. 103 
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B. Profil Kitab Tafsir al-Kha>zin 

1. Latar Belakang Penyusunan Kitab al-Kha>zin 

Kitab tafsir ini selesai disusun oleh al-Kha>zin pada hari rabu, tanggal 10 ramadan 

tahun 725 H.
24

  Abu> Muh}ammad H}usain bin Mas’u>d bin Muh}ammad bin al-Farra>’ al-

Bagawi> al-Sya>fi’i>, atau yang lebih dikenal dengan sebutan al-Bagawi>, adalah ulama yang 

disinggung oleh al-Kha>zin dalam muqaddimah kitab tafsirnya. Ia mengatakan bahwa al-

Bagawi> adalah ulama yang memiliki kualitas intelektual yang tinggi dan patut menjadi 

panutan umat. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa al-Bagawi> adalah seorang yang mulia, 

yang menghidupkan sunnah Nabi dan luas pengetahuan ilmunya. Setelah menyinggung 

sosok al-Bagawi>, ia kemudian menyinggung bahwa Tafsi>r al-Bagawi>  adalah produk tafsir 

yang tinggi kualitasnya. al-Kha>zin mengatakan bahwa Tafsi>r al-Bagawi> menghimpun 

perkataan-perkatan yang terhindar dari syubhat dan perubahan. Memuat hadis-hadis 

Nabawi, hukum syariat, dan kisah-kisah yang gari>b serta berita-berita terdahulu yang 

mengagumkan. Berisi petunjuk-petunjuk yang baik dan penjelasan yang jelas.
25

 Setelah 

menyinggung tentang sosok al-Bagawi> dan kitab tafsirnya, ia kemudian mengatakan,  

“Sebagaimana telah saya jelaskan pada kitab ini, saya hendak memilih dari faedah-

faedahnya yang mulia, tujuannya yang berharga, nasnya yang indah dan hakikat 

perkaranya, dengan meringkas dan menghimpun makna-makna tafsir, intisari takwil 

dan ta’bi>r yang mengandung kesimpulan dari yang dinukil. Mengandung persoalan 

dan pokok-pokoknya beserta faedah-faedah yang dinukil secara khusus dari kitab-

kitab tafsir yang dikarang dalam berbagai ilmu pengarangnya, dan aku tidak 

merubah kecuali memindahkan dan memilah, menghindari pembahasan yang 

panjang, dan aku membuang sanad-sanadnya karena hal tersebut lebih mendekatkan 

kepada  pencapaian maksud.”
26

 
                                                                 

24
Mus}t}afa> bin ‘Abdilla>h,  Kasyf al-Z}unu>n 'an Asa>mi> al-Kutub wa al Funu>n, Jil 2 (Beirut: Da>r Ih}ya> 

al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th),  h. 1540.  

25
Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 3-4 

26
Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 4.   
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Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa al-Kha>zin kagum dan 

terinspirasi oleh sosok al-Bagawi> dan kitab tafsir yang dikarangnya, sehingga ia meringkas 

faedah yang ada dalam kitab tafsir tersebut, di samping menukil dari kitab-kitab tafsir 

terdahulu. 

Pilihan al-Kha>zin kepada Tafsi>r al-Bagawi> sebagai kitab utamanya, tentu tidak 

lepas dari figur al-Bagawi> yang berpengaruh pada kitab tafsirnya. Ulama semisal Ibn 

Taimiyyah juga pernah ditanya tentang kitab tafsir mana yang paling dekat dengan al-

Qur’an dan al-Hadis? al-Zamakhsyari>, al-Qurt}ubi> atau al-Bagawi>? Ibn Taimiyyah 

menjawab bahwa tiga tafsir yang ditanyakan tadi yang paling selamat dari bid’ah dan 

hadis-hadis lemah adalah Tafsir al-Bagawi>.27
 Mani>’ ‘Abd al-H}ali>m Mah}mu>d dalam 

Mana>hij al-Mufassiri>n-nya juga mengatakan bahwa al-Bagawi> adalah pribadi yang 

berpegang teguh pada al-Qur’an dan sunnah, memiliki integritas keilmuan yang tinggi dan 

karya tafsirnya yang disusun berdasarkan keahliannya membawa faedah yang besar.
28  

Di sisi lain, al-Kha>zin mengatakan dalam muqaddimah-nya bahwa ia menyusun 

tafsirnya dengan harapan memberi kemudahkan para pembaca dalam memabaca kitab 

tafsirnya, juga agar tafsirnya memberi banyak faedah. Maka demi kemudahan itulah, al-

Kha>zin mengatakan bahwa tafsirnya menghindari penjelasan yang panjang lebar, 

mengganti nama pengarang kitab yang dinukilnya dengan perlambangan huruf seperti 

huruf (خ) jika yang dinukil dari ‘Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, huruf 

mi>m (م) jika dinukil dari ‘Abu> al-Husain Muslim bin H}ajja>j al-Naisa>bu>ri>, huruf Qaf (ق) 

jika yang dinukil dari hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim, juga membuang 

sanad-sanad yang dinukilnya, dan menggantinya dengan menjelaskan hadis yang gari>b, 

                                                                 
27

Al-Namr, ‘Us \ma>n Jam’ah, Sulaima>n Muslim, Tafsi>r al-Bagawi> Ma’a>lim al-Tanzi>l, Jil. 1 (Riyadh: 

Da>r T}i>bah, 1409 H), h. 8. 

28
Mani>’ ‘Abd al-H}ali>m Mah}mu>d, Mana>hij al-Mufassiri>n (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}ri>, t.th), h. 311.  
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karena hal-hal tersebut menurutnya lebih mendekatkan kepada  maksud yang dituju dan 

memberi banyak faedah.
29

  

2. Gambaran Umum Kitab Tafsi>r al-Kha>zin  

Tafsir ini merupakan karya tafsir yang lahir pada abad delapan hijriyah yang 

semasa  dengan Tafsi>r Mada>rik al-Tanzi>l wa Haqa>’iq al-Ta’wi>l  karya al-Nasafi> (701 H), 

Tafsi>r al-Bahr al-Muh}i>t}  karya Ibn H}ayya>n (754 H), Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m  karya Ibn 

Kas\i>r (774 H).   

Tafsir ini populer dengan sebutan Tafsi>r al-Kha>zin yang dinisbahkan kepada 

pengarangnya yaitu al-Kha>zin, akan tetapi nama resmi tafsir ini adalah Tafsi>r Luba>b al-

Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, sebagaimana disebutkan oleh al-Kha>zin sendiri dalam 

muqaddimah kitabnya  ِْيُتُه لَُباُب التَأ ِويِْل يِف َمَعاِِن الَتْْنِيْل  َوََسَّ
30

 (dan aku menamakannya Luba>b al-

Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l ). Tafsir ini pertama  kali dicetak pada tahun 725 H, dalam 

bahasa Arab. Kemudian kitab tafsir ini telah dicetak beberapa kali, diantaranya:  

a) Di cetak di Kairo, cetakan pertama tahun 1309 H, yang terdiri dari empat jilid dan 

tebal 28 cm, dengan catatan kakinya Tafsi>r Mada>rik al-Tanzi>l wa H}aqa>’iq al-Ta’wi>l. 

b) Penerbit al-Istiqa>mah, cetakan pertama, Kairo, Maktabah al-Tija>riyah, tahun 1374 H 

dan tebal 28 cm, dengan catatan kakinya Tafsi>r Mada>rik al-Tanzi>l wa H}aqa>’iq al-

Ta’wi>l.  

c) Penebit al-Istiqa>mah, Kairo, tahun 1381 H, dengan catatan kakinya Tafsi>r Ma’a>lim al-

Tanzi>l karya al-Bagawi>.
31  
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Selain itu juga ditemukan beberapa penerbit lain yang menerbitkan kitab tafsir ini, 

di antaranya: 

a) Penerbit Da>r al-Fikr, Beirut, tahun 1399 H/ 1979 M, terdiri atas tujuh jilid, masing-

masing jilidnya terdiri atas 300 halaman, kecuali jilid pertama terdiri atas 631 

halaman. 

b) Penerbit Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, tahun 2004, terdiri atas empat jilid, 

masing-masing jilidnya terdiri sekitar  500 halaman.  

Sementara tafsir yang diteliti adalah tafsir yang diterbitkan oleh Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, tempat Beirut, tahun 2004, yang terdiri atas 4 (empat) jilid. Jilid-jilid tersebut 

antara lain: 

1) Jilid I terdiri dari 463 halaman, yang berisi muqaddimah, tafsir surah al-Fatihah 

sampai akhir surah surah an-Nisa>’ dan fihris-nya.  

2) Jilid II terdiri dari 568 halaman, yang berisi tafsir surah al-Ma>’idah  sampai akhir 

surah Yu>suf dan fihris-nya.  

3) Jilid III terdiri dari 464 halaman, yang berisi tafsir surah al-Ra’d sampai akhir surah 

al-Fa>t}ir dan fihris-nya.   

4) Jilid IV terdiri dari 512 halaman, yang berisi tafsir surah Ya>si>n sampai akhir surah al-

Na>s dan fihris-nya.  

Kitab ini sebagaimana dikatakan oleh pengarangnya yaitu meringkas dengan cara 

memilih atau menyeleksi yang ada pada kitab tafsir Ma’a>lim al-Tanzi>l  (Tafsi>r al-Bagawi>) 

karya Abu> Muh}ammad H}usain bin Mas’u>d bin Muh}ammad bin al-Farra>’ al-Bagawi> al-

Sya>fi’i> (al-Bagawi>).
32

 Di samping meringkas dari Tafsi>r al-Bagawi>, al-Kha>zin juga 
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menukil dari kitab-kitab tafsir terdahulu lainnya.
33

 Sebagai kitab ikhtisar, tentu di 

dalamnya terdapat banyak terdapat nukilan.  

Kitab Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l tidak seluruhnya menukil dari 

Tafsi>r al-Bagawi>, karena terdapat tambahan-tambahan yang tidak ada pada kitab tafsir 

tersebut seperti penyebutan jumlah ayat, jumlah kata, dan jumlah huruf setiap surah, 

fadilah surah dan fadilah ayat tertentu. Untuk melihat salah satu pandangan pribadi al-

Kha>zin dapat dilihat pada lafal qultu dalam kitab tafsirnya. Penggunaan lafal qultu 

umumnya digunakan pada penafsiran al-Kha>zin yang berbentuk dialog. Sebagai contoh 

pada QS al-Baqarah/2: 9 

َّلَّ َآنُْفَسهُْم وَ 
ِ
َدُعوَن ا يَن آ َمنُوا َوَما َُيْ ِ َ َواَّلَّ  َما يَْشُعُرونَ ُُيَاِدُعوَن اَّللَّ

 

Terjemahnya:  

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya 

menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.
34

 

ْن قُلَْت 
ِ
َاِدعخ : فَا ْمتَِنَعٌة فَكَْيَف يخقَالخ ُيخ َخاِدعَةخ هللِا مخ اَر؟ فَمخ َمائَِر َواأَلْْسَ َو يَْعََلخ الضَّ َاِدعخ هللَا َوهخ ْو ََ َكْيَف ُيخ

َ َوَذِِلَ تَْفخِ  هللَا؟  نَّ هللَا تََعاََل َذَكَر نَْفَسُه َوَآَراَد ِبِه َرُسْوُُلُ َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ
ِ
ْْيُ ِِلَْمِرِه َوتَْعِظْْيُ قُلُْت ا

.ِلَشأِْنهِ 
35

  

Artinya: 

Jika kamu mengatakan bagaimana dia menipu Allah, sedangkan Dia mengetahui 

sesuatu yang tersembunyi dan rahasia? menipu Allah adalah hal yang tidak mungkin. 

Maka bagaimana dikatakan mereka menipu Allah? aku menjawab bahwa 

sesungguhnya Allah menyebutkan diri-Nya, dan yang dimaksudkan adalah adalah 
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Rasul-Nya saw. Hal tersebut merupakan pemuliaan terhadap perintah-Nya dan 

pengangungan terhadap kedudukan-Nya. 

3. Sistematika Penyusunan Tafsir al-Kha>zin 

Kitab Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l yang diteliti diterbitkan oleh Da>r 

al-kutub al-‘ilmiyyah, tempat Beirut, tahun 2004, yang terdiri atas 4 (empat) jilid. Setiap 

jilidnya terdiri atas isi pembahasan tafsir (penafsiran ayat) dan fihris-nya (daftar isi), 

kecuali pada jilid pertama terdapat muqaddimah (pendahuluan) al-Kha>zin mengenai kitab 

tafsirnya.  

Pada muqaddimah kitab tafsirnya terdiri atas pujian kepada Allah swt. dan Rasul-

Nya, manfaat diutusnya Rasul saw., sekilas tentang al-Bagawi> dan kitab tafsirnya, 

sepintas tentang metode tafsirnya dan tujuan penulisan kitab tafsir. Poin-poin penting 

yang di sampaikan al-Kha>zin dalam kitab tafsirnya tersebut antara lain: 

Petama, kitab tafsirnya meringkas dari kitab Tafsi>r al-Bagawi>, di samping menukil 

kitab-kitab tafsir terdahulu. Pilihan al-Khazin terhadap Tafsi>r al-Bagawi>, dapat dilihat 

pada muqaddimah-nya yang memuji sosok al-Bagawi> beserta kitab tafsirnya. Dalam hal 

ini, al-Kha>zin memujinya dengan pujian seperti muh}yi al-sunnah, qudwah al-ummah, na>s}ir 

al-hadi>s\. Ia juga memuji Tafsi>r al-Bagawi> yang menurutnya merupakan kitab tafsir yang 

tinggi kualitasnya, menghimpun perkataan-perkatan yang terhindar dari syubhat dan 

perubahan. Memuat hadis-hadis Nabawi, hukum syariat, dan kisah-kisah yang gari>b serta 

berita-berita terdahulu yang mengagumkan. Berisi petunjuk-petunjuk yang baik dan 

penjelasan yang jelas.
36
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Kedua, Al-Kha>zin mengatakan bahwa ia tidak melakukan perubahan terhadap 

kitab-kitab tertentu yang dikutipnya, melainkan hanya menukil dan menyeleksinya.
37

 

Ketiga, Kitab tafsirnya menghindari pembahasan yang panjang lebar dan 

membuang sanad-sanad dalam menukil riwayat. Bila al-Kha>zin mengutip sebuah riwayat, 

maka riwayat tersebut dibuang rangkaian sanadnya, kecuali sanad terakhirnya yaitu 

tingkatan sahabat.
38

  Hadis yang dinukil diberi perlambangan huruf seperti huruf (خ) jika 

yang dinukil dari ‘Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, huruf mi>m (م) jika 

dinukil dari ‘Abu> al-Husain Muslim bin H}ajja>j al-Naisa>bu>ri>, huruf Qaf (ق) jika yang 

dinukil dari hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, bila dari 

selain tiga kitab tersebut di atas, seperti kitab Sunan Abu> Da>ud, Sunan al-Turmuz\i> dan 

Sunan al-Nasa>’i >, disebutkan nama pengarang tanpa huruf perlambangan. Bila dinukil dari 

al-Bagawi> dengan sanadnya sendiri, al-Kha>zin menerangkan dengan ungkapan  َرَوى الَبغَِوى

نَِدهِ   dan bila dinukil dari al-Bagawi> dengan sanad al-S|a’labi>, al-Kha>zin menyebutkan ,ِبس َ

dengan ungkapan  َّْعلَِب نَاِد الث س ْ
ِ
39. َرَوى الَبغَِوى ِِب

 

Keempat, al-Kha>zin berijtihad dengan menukil dari berbagai kitab muktabar, untuk 

hadis-hadis tambahan dan lafal-lafal lain yang terdapat dalam kitab tafsirnya. Kitab 

mu’tabarah tersebut, seperti al-Jam’ bain al-Sahihain Karya al-H}umaidi>, kitab Jami’ al-

Us}u>l karya Ibn al-As\i>r al-Jaziri>.  
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Keenam, al-Kha>zin mengganti sanad yang diringkasnya dengan menjelaskan hadis  

yang garib dan yang berkaitan dengannya.
40   

Hal-hal tersebutlah yang dipaparkan oleh al-Kha>zin dalam muqaddimah-nya 

mengenai sepintas tentang kitab tafsirnya.   

Sebelum mengakhiri muqaddimah-nya, al-Kha>zin menyebutkan suatu harapan pada 

pengarang kitab agar tidak mengalpakan dari kitabnya lima faedah: a) melakukan istinba>t} 

pada sesuatu yang sulit, b) menghimpun apabila terjadi perbedaan, c) menjelaskannya 

apabila samar, d) memperbaiki susunan penyusunanya e) menghindari pembahasan yang 

panjang. Setelah memaparkan lima hal tersebut, al-Kha>zin kemudian berkata, dan aku 

berharap kitab ini tidak kosong dari yang telah aku sebutkan.
41

 

Sebelum mengawali pembahasan kitab tafsirnya, al-Kha>zin terlebih dahulu 

mengemukakan muqaddimah terkait ‘ulu>m al-Qur’a>n yang terdiri atas tiga fas}l.  Fas}l-fas}l 

tersebut antara lain: 

a) Tentang keutamaan al-Qur’an, membaca dan mempelajarinya. 

b) Ancaman bagi orang yang mengatakan tentang al-Qur’an dengan ra’yu-nya tanpa 

ilmu, dan ancaman bagi orang yang dianugerahi hafal al-Qur’an lalu lupa dan tidak 

bersungguh-sungguh mengulanginya. 

c) Tentang pengumpulan al-Qur’an dan tertib turunnya, dan tentang al-Qur’an yang 

diturunkan dengan tujuh huruf. 
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Selain tiga fas}l di atas, beliau juga menambahkan fas}l tentang makna tafsir dan 

ta’wil, yang di dalamnya disisipkan pembahasan mengenai al-isti’a>z\ah\.
42

 

Setelah itu barulah al-Kha>zin memulai penafsirannya, adapun sistematika 

pembahasan Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l antara lain: 

a) Membagi ayat al-Qur’an dalam satu surah pada beberapa kelompok ayat. 

Sebagaimana diketahui bahwa surah-surah dalam al-Qur’an berbeda jumlah ayatnya, 

ada yang sedikit jumlah ayatnya, ada yang banyak jumlah ayatnya, ada yang terdiri 

atas tujuh ayat sebagaimana pada surah al-Fa>tih{ah, ada yang terdiri atas 286 ayat 

sebagaimana pada surah al-Baqarah. Kemudian surah setelahnya surah A>li 'Imra>n 

terdiri atas 200 ayat, dan begitupun surah-surah lain setelahnya. Surah yang sedikit 

jumlah ayatnya, terkadang al-Kha>zin tidak membaginya dalam kelompok ayat, seperti 

surah al-Fa>tih}ah, yang langsung dikemukakan tujuh ayat sekaligus untuk ditafsirkan. 

Berbeda dengan surah yang banyak jumlah ayatnya seperti surah al-Baqarah, A>li 

'Imra>n, al-Nisa> dan surah-surah lainnya. Al-Kha>zin membaginya dalam beberapa 

kelompok ayat. Terkadang ditafsirkan satu ayat, dua ayat, tiga ayat atau beberapa 

ayat terlebih dahulu, kemudian disusul ayat-ayat lain untuk ditafsirkan. 

b) Menyebutkan kategori surah makkiyah atau madaniyah. Setelah mengelompokkan 

ayat, kemudian disebutkan apakah surah yang akan ditafsirkan tergolong surah 

makkiyah atau madaniyah. Untuk penafsiran surah al-Fa>tih}ah, setelah memaparkan 

tujuh ayat al-Qur’an, kemudian disebutkan jumlah ayat, jumlah kata dan jumlah huruf 

serta kategori surah makkiyah atau madaniyah. Menyebutkan nama lain surah al-

Fa>tih}ah, dan alasan penamaannya. Adapun surah yang lain juga sama yaitu 

                                                                 
42

Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 4-13.  



51 

 

menyebutkan satu ayat, dua ayat atau beberapa ayat terlebih dahulu. Kemudian 

menyebutkan kategori surah makkiyah atau madaniyah, serta jumlah ayat, jumlah 

kata dan jumlah huruf. Pada surah selain al-al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah, al-Kha>zin 

menyebutkan terlebih dahulu kategori surah makkiyyah atau madaniyyah, kemudian 

menyebutkan jumlah ayat, jumlah kata dan jumlah huruf. Setelah itu, menampilkan 

ayat yang akan ditafsirkan. Sebagai contoh pada awal surah al-Baqarah, disebutkan 

terlebih dahulu 3 ayat, 

ا َرَزْقنَاُُهْ  (2)َذِِلَ اْلِكتَاُب ََّل َريَْب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقنَي  (1)امل  ََلَة َوِممَّ يَن يُْؤِمنُوَن ِِبلْغَْيِب َويُِقميُوَن الصَّ ِ اَّلَّ

  (3)يُْنِفُقوَن 

خ تََعاََل : قَاَل اْبُن َعبَّاس  لخ َما نََزَل ِِبملَِديْنَِة ِقْيَل ِسَوى أ يٍَة َوِِهَ قَْوُلخ  : ِِهَ َأوَّ

ََل هللاِ } 
ِ
ْو ََ ِفْيِه ا َّقخْوا يَْومًا تخْرَجعخ ِة الَوَداعِ َوِِهَ ِمائَتَا َِ {  َوات َا نََزلَْت يَْوَم النَّْحِر ِبَمكََّة ِِف ِحجَّ َّنَّ

ِ
َوِسٌت َوِقْيَل فَا

ْوَن َآلِْف َحْرٍف وَ  َسَة َوِعْْشُ َمٍة َوََخْ ْوَن ََكِ ْحَدى َوِعْْشُ
ِ
تَُّة آ ََّلٍف َوِمائَُة َوا ْبٌع َوثََمانُْوَن آ يًَة َوس ِ ُسِمائَِة س َ ََخْ

 .َحْرٍف 

Pada awal surah al-Baqarah di atas, al-Kha>zin menampilkan tiga ayat  terlebih 

dahulu, kemudian menyebutkan kategori surah yang dikutip melalui pendapat Ibn ‘Abbas 

yaitu madaniyyah, kecuali ayat   ََِل هللا
ِ
َُّقْوا يَْومًا تُْرَجُعْوَن ِفْيِه ا   yang turun pada yaum al-nahr  َوات

di Mekah sewaktu haji wada’. Setelah itu menyebutkan  jumlah ayat, jumlah kata dan 

jumlah huruf.    

Setelah menyebutkan kategori surah makkiyah atau madaniyah, serta jumlah ayat, 

jumlah kata dan jumlah huruf, barulah al-Kha>zin mulai menafsirkan ayat al-Qur’an. Dalam 

penafsirannya, al-Kha>zin menyertakan penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, 

penafsiran sahabat dan tabiin yang mendukung, penjelasan linguistik, syair dan penjelasan 

lainnya. Menampilkan asba>b nuzu>l ayat jika terdapat, dan terkadang menampilkan 
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muna>sabah ayat seperlunya. Di samping meringkas dari Tafsi>r al-Bagawi>, al-Kha>zin juga 

menukil pandangan para mufasir terdahulu dalam penafsirannya seperti al-T}abari>, al-Fakh 

al-Ra>zi>, al-Zamaksyari> dan juga pandangan ulama lainnya.  

Dalam penafsirannya terkadang al-Kha>zin menafsirkan ayat secara singkat  seperti 

menjelaskan makna mura>dif  (sinonim) ayat. Terkadang menafsirkan secara pertengahan, 

juga menafsirkan ayat secara panjang, khususnya pada ayat yang berkaitan dengan hukum 

fikih dan sejarah.   

Untuk lebih rincinya, ada beberapa hal yang merupakan ciri khas terkait 

sistematika pembahasan Tafsi>r al-Kha>zin, antara lain: 

a. Penyusunan kitab Tafsi>r al-Kha>zin sesuai dengan urutan mushaf, yaitu mulai dari 

surah al-Fa>tih}ah hingga surah al-Na>s. Sebagaimana diketahui bahwa ada tiga 

sistematika penyusunan tafsir yang dikenal di kalangan para ahli tafsir, yaitu tarti>b 

mus}h{afi> (urutan ayat dan surat), tarti>b nuzu>li> (urutan kronologi turunnya surah-surah), 

dan tarti>b maud}u>’i> (urutan sesuai tema). Di antara ketiga sistematika tersebut, al-

Kha>zin dalam tafsirnya telah menempuh sistematika pertama, yaitu tarti>b mus}h{afi> 

yakni menafsirkan al-Qur’an berdasarkan urutan ayat dan surat dalam mushaf. Dalam 

kaitannya, al-Kha>zin telah merampungkan penafsiran seluruh ayat al-Qur’an, dimulai 

dengan surat al-Fa>tih}ah dan diakhiri surat al-Na>s. Dalam empat jilid kitab Tafsi>r al-

Kha>zin yang peneliti kaji, penafsiran al-Kha>zin terhadap 114 surah yang terdapat 

dalam al-Qur’an, terbagi dalam empat jilid, di antaranya: 

Jilid pertama terdiri atas empat surah yaitu dari surah al-fa>tih}ah, surah al-Baqarah, 

surah A>li 'Imra>n dan surah al-Nisa>’. 

Jilid dua terdiri atas delapan surah yaitu surah al-Ma>’idah, surah al-An'a>m, surah 

al-A'ra>f, surah al-Anfa>l, surah al-Taubah, surah Yu>nus, surah Hu>d dan surah Yu>suf.  
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Jilid tiga terdiri atas dua puluh tiga surah yaitu surah al-Ra'd, surah Ibra>hi>m
43

, 

surah al-Hijr, surah al-Nah}l, surah al-Isra>’, surah al-Kahf, surah Maryam, surah T{a>ha>, 

surah al-Anbiya>’, surah al-H{ajj, surah al-Mu’minu>n, surah al-Nu>r, surah al-Furqa>n, surah 

al-Syu'ara>’, surah al-Naml, surah al-Qas}as}, surah al-'Ankabu>t, surah al-Ru>m, surah 

Luqma>n, surah al-Sajadah, surah al-Ah}za>b, surah Saba’ dan surah Fa>t}ir. 

Jilid empat terdiri atas tujuh puluh sembilan surah yaitu surah Ya>si>n, surah al-

S{a>fa>t, surah S{a>d, surah  al-Zumar, surah H}a> Mi>m al-Mu’min, surah Fus}s}ilat, surah H}a> mi>m 

‘Ain si>n qa >f (surah al-Syu>ra>), surah al-Zukhruf, surah al-Dukhkha>n, surah al-Ja>s\iyah, surah 

al-Ah}qa>f, surah Muh}ammad, surah al-Fath}, surah al-H}ujura>t, surah Qa>f, surah al-Z\|a>riya>t, 

surah al-T{u>r, surah al-Najm, surah al-Qamar, surah al-Rah}ma>n, surah al-Wa>qi’ah, surah al-

H}adi>d, surah al-Muja>dilah, surah al-Hasyr, surah al-Mumtah}anah, surah al-S{aff, surah al-

Jumu'ah, surah al-Muna>fiqu>n, surah al-Taga>bun, surah al-T{ala>q, surah al-Tah}ri>m, surah al-

Mulk, surah Nu>n (surah al-Qalam), surah al-H{a>qqah, surah Sa’ala sa>’ilun (surah al-

Ma'a>rij), surah Nu>h}, surah al-Jinn, surah al-Muzzammil, surah al-Muddas\s\ir, surah al-

Qiya>mah, surah Hal ata> (surah al-Insa>n), surah al-Mursala>t, surah al-Naba’, surah al-

Na>zi'a>t, surah 'Abasa, surah al-Takwi>r, surah al-Infit}a>r, surah al-Mut}affifi>n, surah al-

Insyiqa>q, surah al-Buru>j, surah al-T}a>riq, surah al-A'la>, surah al-Ga>syiyah, surah al-Fajr, 

surah al-Balad, surah al-Syams, surah al-Lail, surah al-D{uh}a>, surah alam nasyrah (surah al-

Insyira>h}), surah al-Ti>n, surah al-'Alaq, surah al-Qadr, surah Lam yakun (surah al-

Bayyinah), surah al-Zalzalah, surah al-'A<diya>t, surah al-Qa>ri'ah, surah al-Taka>s\ur, surah al-

'As}r, surah al-Humazah, surah al-Fi>l, surah Quraisy, surah al-Ma>'u>n, surah al-Kaus\ar, surah 

al-Ka>firu>n, surah al-Nas}r, surah al-Masad, surah al-Ikhla>s}, surah al-Falaq, dan surah al-

Na>s. 
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Pada halaman ini terjadi kesalahan tekhnis penulisan yang sebenarnya surah Ibra>hi>m, tetapi pada 

redaksinya tertulis surah Maryam. Kontennya  tetap memuat surah Ibra>hi>m. 
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Dengan demikian, al-Kha>zin telah mengikuti sistematika penyusunan tarti>b 

mus}h{afi> yaitu menafsirkan seluruh ayat al-Qur’an berdasarkan urutan ayat dan surah 

dalam al-Qur’an mulai dari surah al-Fa>tih{ah hingga surah al-Na>s.   

b. Menyebutkan kategori surah, apakah makkiyyah  atau madaniyyah.  

c. Menyebutkan  jumlah huruf  dalam sebuah surah. 

d. Menyebutkan jumlah kata dalam  sebuah surah. Sebagai contoh poin b, c dan d yang 

terdapat pada awal surah A>li ‘Imra>n,  

َمٍة َوَآْربََعَة َعَْشَ َآلْفًا َوَخَْ  َ َمَدِنيٌَّة َوِِهَ ِمائَتَا آ يٍَة َوثَََلثَُة آ ََّلٍف َوَآْربَُعِمائٍَة َوثََمانُْوَن ََكِ ْوَن ُسِمائ ٍة َوِعْْشُ

َحْرفاً 
44

 

Dalam hal ini, al-Kha>zin menyebutkan kategori surah makkiyah atau 

madaniyah, surah A>li 'Imra>n dikategorikan sebagai surah madaniyyah, dan 

menyebutkan jumlah ayat, jumlah kata dan jumlah huruf, yaitu 200 ayat 3480 kalimat, 

dan 14520 huruf.  

e. Menyebutkan basmalah pada setiap awal surah. 

f. Menukilkan kelompok ayat yang akan ditafsirkan jika dalam sebuah surah memiliki 

banyak ayat. Dalam hal ini, terkadang al-Kha>zin memaparkan satu, dua atau beberapa 

ayat, kemudian menjelaskannya baik secara singkat, pertengahan maupun panjang.  

g. Mengatakan “qauluh ‘azza wa jall” sebelum menyebutkan ayat.  

h. Ayat yang akan ditafsirkan diberi tanda kurung. Sebagai contoh untuk poin e, f, g dan 

h yaitu pada QS A>li ‘Imra>n 
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Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h 223.  
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: )قَْوُُلُ َعزَّ َوَجلَّ                 )45  

i. Menafsirkan ayat dengan mengurainya perkata atau perkalimat. Sebagai contoh  ketika 

menafsirkan QS al-Baqarah/2: 4. 

ِخَرِة ُُهْ يُوِقنُوَن  لَْيَك َوَما ُآْنزَِل ِمْن قَْبِِلَ َوِِبِْل َ
ِ
يَن يُْؤِمنُوَن ِبَما ُآْنزَِل ا ِ    َواَّلَّ

Terjemahnya: 

Dan mereka yang beriman kepada kitab (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu 

dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya 

(kehidupan) akhirat.
46

 

لَْيَك َوَما ُأْنزَِل ِمْن قَْبِلَ }
ِ
يَن يخْؤِمنخو ََ ِبَما ُأْنزَِل ا ِ ََلِ عَََل { َواَّلَّ قخْو ََ ِِبلقخْرأ  َِ املََنَِّل عَلَْيَك َوِِبلكختخِب املََنَّ ِ َأْي يخَصد 

يَْماُن ِبَذِِلَ َُكُُّه قَْبِل ََكلتَّْوَراِة َوااأَلنِْبيَاِء ِمْن 
ِ
هَا فَيَِجُب اَّل ِف اَِلنِْبيَاِء َُكلِ بُْوِر َوُُصُ ْيِل َوالزَّ ْْنِ

ِ
يَْعِِن { َوِِبأل ِخَرةِ }َّل

َا بَْعَدَها  نَْيا َوَكْوَّنخ َيْت أ ِخَرًة ِلتَأِْخرَِها َعِن ادلُّ اِر األ ِخَرِة سخ ِ ْ يخْوِقنخْو ََ }ِِبدلَّ َو ا{ ُهخ يْقَا َِ َوهخ
ِ
لِعَّْلُ َواملْعََن ِمَن اإل

َا ََكئِنَةٌ   47.يَْستَْيِقنُْوَن َويَْعلَُمْوَن َآَّنَّ

Terjemahnya: 

(Dan mereka yang beriman kepada kitab (al-Qur’an) yang telah diturunkan 

kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu) yakni percaya kepada 

al-Qur’an yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-

nabi sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur dan seluruh mus}haf-mus}h}af para Nabi, 

yang semuanya wajib diimani, (wa bi al-a>khirah ) yakni akhirat, dinamakan akhirat 

karena pengakhirannya dari dunia dan keberadaannya setelahnya (dunia), (hum 
yu>qinu>n) yakni dari keyakinan yaitu ilmu, maknanya mereka yakin dan mengetahui 

bahwa akhirat ada.    
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Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 223.  

46
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 2.  

47
Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 25.  
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Pada ayat tersebut di atas, al-Kha>zin membaginya kepada tiga kalimat. Penggalan 

ayat tersebut yaitu   {ِمُنوَن ِبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبِلَك َوالَِّذيَن يُؤ ْْ} , {َوبِاآلِخرَِة    { dan { ُهْم
{يُ ْوِقنُ ْونَ  .   

j. Memberi penjelasan dari aspek ma’s\u>r. Di antara indikator ma’s\u>r yang banyak 

terdapat dalam tafsir ini adalah pengutipan riwayat. Dalam pengutipan hadis al-Kha>zin 

tidak menyebutkan sanadnya, karena ia telah meringkasnya sebagaimana disebutkan di 

dalam muqaddimah kitabnya, tetapi disertai penisbahan kepada mukharrij (periwayat 

yang mengeluarkan hadis melalui kitab yang dikarangnya). 

 Sebagai contoh ketika menafsirkan penggalan QS al-Baqarah/2: 185. 

                                        

                               

                                

Terjemahnya: 

Bulan ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai 
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 
pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu 
hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada 
bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 
(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari 
yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah 
kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya 
kamu bersyukur.

48
 

Penggalan ayat  ْهَْر فَلَْيُصْمهُ  فََمن َشهَِد ِمنُُْكُ الشَّ   ditafsirkan al-Kha>zin dengan mengutip 

salah satu hadis Nabi, 

 َ ِحْيَحْيِ « ُصْوُمْوا ِلُرْؤيَِتِه َوَآفِْطُرْوا ِلُرْؤيَِتِه » : قَاَل النَِِّب َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ  49.َأْخَرَجاهخ ِِف الصَّ
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h.  28. 
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Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h 112.  
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Artinya: 

Berpuasalah kalian jika melihatnya (hilal bulan ramadan), dan berbukalah (hari raya 

idul fitri) kalian jika melihatnya (hilal bulan syawal).   

k. Memberi penjelasan dari aspek kebahasaan. Dalam hal ini, al-Kha>zin menghindari 

pembahasan mendalam tentang i’ra>b (kedudukan kata) dan balagah, namun 

menyebutkan sesuatu yang penting guna menyingkap makna ayat.
50

 Sebagaimana 

ketika beliau menafsirkan QS al-Fa>tih}ah ayat satu. Beliau memulai dengan pendekatan 

bahasa, dengan menjelaskan bahwa huruf ba> pada lafal bismillah merupakan huruf 

kha>fad} yang men-khafad}-kan (men-jarr-kan) apa yang setelahnya, seperti huruf min 

dan ‘an, dan yang terkait dengannya, yang tersembunyi dan terhapus, untuk 

menunjukan perkataan yang takdirnya adalah aku memulai dengan nama Allah atau 

dengan nama Allah aku memulai atau aku membaca.
51

   

l. Menafsirkan ayat dengan mengutip pendapat dan pandangan para ulama. Sebagaimana 

telah disinggung oleh al-Kha>zin dalam muqaddimah-nya bahwa kitab tafsirnya selain 

menukil yang ada pada Tafsi>r al-Bagawi>, juga menukil dari kitab-kitab tafsir terdahulu 

lainnya. Dalam mengutip pengutipannya, terkadang al-Kha>zin menyebutkan 

sumbernya dan terkadang ia hanya menggunakan ungkapan qa>la al-mufassiru>n, ittafaq 

al-mufassiru>n, z\akara al-mufassiru>n, waajma’ al-mufassiru>n dan lain sebagainya. 

Adapun pengutipan lainnya beliau menggunakan ungkapan qa>la jumhu>r al-‘ulama>, qa>la 

al-‘ulama>, qi>la, yuqa>l, qa>la ba’d}uhum, qa>la jama>’ah dan lain sebagainya.  

m. Menyebutkan asba>b al-nuzu>l  jika ada. Sebagai contoh ketika menafsirkan QS al-

Baqarah/2: 208.   
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Abu> ‘Abdillah Muh}ammad al-H}amu>d al-Najdi>, al-Qaul al-Mukhtas}ar al-Mubi>n fi> Mana>hij al-
Mufassiri>n, h. 28.   
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Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 16-17.  
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َُّه لَُُكْ عَدُ  ن
ِ
ْيَطاِن ا َِّبُعوا ُخُطَواِت الش َّ َّْلِ ََكفًَّة َوََّل تَت يَن آ ََمنُوا اْدُخلُوا يِف السلِ ِ َا اَّلَّ  وٌّ ُمِبنٌي ََي َآُّيُّ

ْيَن آ َمنُْوا اْدُخلُْوا يِف }: قَْوُُلُ َعزَّ َوَجلَّ  ِ َا اَّلَّ َّْلِ ََكفَّةً ََي َآُّيُّ هللِا ْبِن { السلِ ْؤِمِِن َأْهِل الِكتَاِب َعْبدخ نََزلَْت ِِف مخ

بْتخ َوَكَرهخ  ْوا السَّ ْوََس فََعَظمخ ائِعِ مخ ْوا عَََل تَْعِظْْيِ ََشَ ْوا قَامخ ا َأْسلَمخ اِبِه ، َوَذِِلَ لَمَّ ِبِل َساَلٍم َوَأْْصَ
ِ
ْوَم اإل ْوا لخحخ

 َْ : َوَألَْباَِّنَا، َوقَالخْوا
ِ
ْسََلِم َوَواِجٌب يَف التَّْوَراِة، َوقَالُْوا َآيْضاً  ا

ِ
َياَء ُمَباٌح يِف اَّل ْوَل : تََرَك َهِذِه اَِلش ْ ََي َرسخ

َّْيِل، فَأَْنَزَل هللاخ َهِذِه األ يََة وَ  ْ َأ َْ يَ هللِا َأ ََّ التَّْوَراَة ِكَتابخ هللِا َدْعنَا فَلْنخِقْم ِبِه ِِف َصاَلِتنَا ِِبلل ْدُخلُْوا َأَمَرُهخ

َا َمنُْسْوَخةٌ  َّنَّ
ِ
ُكْوا ِِبلتَّْوَراِة فَا ْسََلِم َوََّل يََتَمسَّ

ِ
ائِعِ اَّل َّْلِ َآْي يِف ََشَ .يِف السلِ

52 

Pada penafsiran di atas menerangkan bahwa asba>b al-nuzu>l dari QS al-Baqarah/2: 

208 terkait dengan Abdullah bin Salam dan sahabatnya yang telah masuk Islam, tetap 

melaksanakan syariat Nabi Musa a.s, misalnya, mengagungkan hari sabtu dan membenci 

daging dan susu unta. Mereka berkata sesuatu ini jika dilakukan, mubah dalam Islam dan 

wajib dalam taurat. Mereka juga berkata kepada Nabi Muhammad saw., "Sesungguhnya 

taurat adalah kitabullah biarkanlah kami mengamalkannya pada salat malam hari. Setelah 

itu, turunlah firman Allah tersebut, yang memerintahkan untuk masuk ke dalam Islam dan 

melaksanakan syariat Islam secara kaffah dan tidak berpegang lagi kepada kitab taurat, 

karena ia telah dihapus.   

n. Menambahkan fas}l (bab) terkait ayat tertentu dan mengulasnya baik secara sederhana 

maupun panjang. Setelah menafsirkan ayat, al-Kha>zin terkadang menampilkan bab 

terkait ayat yang perlu ia jelaskan secara rinci dengan menampilkan di dalamnya 

riwayat, pendapat atau pandangan ulama, serta terkadang pendapatnya sendiri. 

Sebagai contoh ketika ia menjelaskan QS al-Baqarah/2: 185. Beliau menambahkan 

tentang bab keutamaan bulan ramadan dan keutamaan puasanya.
53
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o. Menjelaskan makna ayat dengan pola dialogis. Sebagaimana ketika menafsirkan 

penggalan ayat pada QS al-Fa>tih}ah/1: 4. 

         

Terjemahnya: 
Pemilik hari pembalasan.

54
 

 

ْن قُلَْت 
ِ
ْكِر َمعَ ِلَم : فَا ِ يِْن ِِبَّل  ِ هَا؟ قُلُْت  َخصَّ يَْومخ ادل  ِم َُكلِ أِلَ ََّ َمِلخ اأَلْماَلَك  يَْوَمِئٍذ َزائٌِل : َكْوِنِه ِماِلاكً ِلأَلَيَّ

إلَّ هللَا تََعاَل مََكَ قَاَل تََعاََل 
ِ
}: فاََل َمِلَ َوإَل َأِمْْيَ يَْوَمِئٍذ ا               }. 55

 

Pada penafsiran di atas, al-Kha>zin berdialog dengan mengatakan, jika kamu 

mengatakan mengapa hari pembalasan dikhususkan dengan menyebutkan kedudukan-Nya 

sebagai penguasa seluruh hari. Al-Kha>zin menjawab karena para penguasa pada hari itu 

akan musnah, dan tidak ada raja dan penguasa pada hari itu melainkan Allah swt. 

Sebagaimana firman Allah swt.: }Kerajaan yang hak  pada hari itu adalah milik Tuhan 

yang Maha Pengasih  {   

p. Mengemukakan qira>’ah seperlunya. Sikap al-Kha>zin terhadap qira>’ah adalah tetap 

menyinggung qira>’ah guna menjelaskan letak perbedaan ulama dalam penafsiran ayat, 

tanpa membahas panjang lebar. Bahkan pada tafsir ini kurang menyinggung qira>’ah 

bila dibanding kitab induknya Tafsi>r al-Bagawi>, karena telah diringkasnya. 

Sebagaimana ketika menafsirkan QS al-Ma>’idah/5: 6.  
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka 
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan 
(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka 
mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang 
air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu 
dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya ,bagimu, supaya kamu 
bersyukur.

56
 

Pada penggalan ayat         , al-Kha>zin menyebutkan penyebab 

perbedaan ulama terhadap interpretasinya.    

اُء يِف َهَذا احلَْرِف  فَقَرَأ ََنِفٌع َوابْنخ عَاِمٍر َوالِكَساِِئ َوَحْفٍص َعْن عَاِِصٍ . َوَسبَُب َهَذا اَِّلْخِتََلِف، ِاْخِتََلُف الُقرَّ

ي َمْعنَاهخ التَْقِدْْيخ :  ِ ِر اَّلَّ ْ ِبَفْتِح الالَِّم َعَطفًا عَََل الغخْسِل فَيَكخْو َخ ِمَن املَؤخ ِ لَُكخ َويَُكْوُن املْعََن فَاْغِسلُْوا َوَأْرجخ

ََل املَرَ 
ِ
ََل الَكْعَبنْيِ َواْمَسُحْوا ِبُرُؤْوِسُُكْ ُوُجْوَهُُكْ َوَآيِْديَُُكْ ا

ِ
ََّما َأَمَر : َوقَاَل َأْْصَابخ َهِذِه الِقَراَءةِ . اِفِق َوَآْرُجلَُُكْ ا ن

ِ
ا

ل ْو ََ َمْسِحهَا َويَدخ ِل دخ َ َوَآُْصَ هللاخ ِعَباَدهخ ِبغخْسِل اأَلْرجخ ُّ عَلَْيِه َآيْضًا ِفْعُل النَِِّب َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ اِبِه ّل

ْ ِبكَْْسِ الالَِّم َعَطفًا عَ . ِوالتَاِبِعنْيَ فََمْن بَْعَدُهُْ  ِلُكخ خْو بَْكٍر َعْن عَاِِصٍ َوَأْرجخ َزَة َوَأب ْو َوََحْ رخ ََل َوقََرَأ ابْنخ َكِثْْيٍ َوَأبخْو ََعْ

 57.املْسحِ 

Al-Kha>zin mengatakan bahwa sebab perbedaan pada lafal َْوَآْرُجلَُُك adalah perbedaan 

para Qa>ri’ pada bacaan pada huruf. Na>fi’ dan Ibn A>mir dan al-Kisa>’i> dan Hafs} dari ‘A>s}im 

membaca wa arjulakum dengan memfathakan huruf la>m karena di-at}af-kan kepada al-

guslu, sehingga lafal yang terakhir (   ) maknanya adalah yang awal yang 
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bermakna basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan kakimu sampai 

dengan kedua mata kaki, dan sapulah kepalamu. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya 

Allah memerintahkan membasuh kaki tanpa menyapunya (mengusap) dan Nabi saw., 

sahabat, tabiin serta orang-orang setelahnya melakukan demikian. Sedangkan Ibn Kas\i>r, 

Abu> ‘Amr dan Hamzah dan Abu> Bakar dari ‘A>s}im membaca wa arjulikum dengan 

mengkasrahkan lam, karena di-at}af-kan kepada al-mash}u (mengusap).  

q. Mengemukakan muna>sabah seperlunya. Sebagaimana diketahui bahwa muna>sabah 

terdiri atas hubungan kata dengan kata dalam satu ayat, hubungan ayat dengan ayat 

sesudahnya, hubungan kandungan ayat dengan penutupnya atau fa>s}ilah, hubungan 

surah dengan surah berikutnya, hubungan awal surah dengan penutupnya, hubungan 

nama surah dengan tema utamanya dan hubungan uraian akhir surah dengan uraian 

awal surah berikutnya.
58

 Melalui muna>sabah akan tergambar bahwa ayat-ayat al-

Qur’an bukanlah sesuatu yang terpisah dengan yang lainnya, melainkan memiliki 

kesesuaian  antara satu dengan yang lainnya.
59

 Dalam hal ini beliau menyinggung 

hubungan antar ayat dengan ayat. Sebagaimana ketika menafsirkan QS A>li ‘Imra>n/3: 

84. 

                                       

                          

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada 
kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, 
dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. kami 
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tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan Hanya kepada-Nyalah 
kami menyerahkan diri."

60
 

َماِة َأمَلاَذ املْيثَااَا عَاََل اأَلنِْبيَااِء ِِف { قُْل آ َمنَّا ِِبهلِل } : قَْوُُلُ َعزَّ َوَجلَّ  ِ ملااَّ َذَكاَر هللاخ َعازَّ َوَجالَّ ِِف األ يَاِة املتَقَد 

 ِ ْوِل اَّلَّ سخ َ ِِف َهِذِه األ يَِة َأ ََّ ِمْن ِصاَف تَْصِديِْق الرَّ قًا ملا َمَعهخْم بَيَّ ِ َصد  َ ي يَأ ِْي مخ دٍد َصدَّلَّ هللُا عَلَْيدِه َوَسدَّلَّ ِة ُمَحمَّ

قًا ِلَما َمَعهُمْ  ِ 61ُمَصدل
. 

Pada ayat tersebut di atas, al-Kha>zin menyebutkan hubungan antara ayat yang 

terdapat dalam QS A>li ‘Imra>n/3: 84 dengan QS A>li ‘Imra>n/3: 81. Bahwa ayat terdahulu 

menyebutkan Allah mengambil janji para Nabi untuk mempercayai Rasul yang datang 

untuk membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka pada QS A>li ‘Imra>n/3:84 

menjelaskan bahwa di antara sifat Nabi Muhammad saw. adalah membenarkan apa yang 

ada pada mereka.  

r. Menjelaskan lafal hadis yang gari>b (asing). Hal ini telah disinggung oleh al-Kha>zin 

dalam muqaddimah-nya bahwa ia mengganti hadis yang diringkas sanadnya dengan 

menjelaskan hadis yang gari>b dan yang terkait dengannya, agar kitabnya memberi 

banyak faedah. Sebagaimana ketika menerangkan hadis al-zahrawain pada awal surah 

al-Baqarah,  

َ يَقخاْولخ : َعْن َأِِب ُأَماَمَة قَالَ   ْوَل هللِا َصَلَّ هللاخ عَلَْياِه َوَساَلَّ َِ يَدْوَم الِقيَاَمدِة  :َسِْعتخ َرسخ َّدُه يَدأْ ن
ِ
ِاْقدَرُؤْوا الُقدْرآ َن فَا

َُما يَأِْتَيداِن يَدْوَم الِقيَاَمدِة  ََ  َّنَّ
ِ
َراَن فَا ْهَراَوْيِن الَبقََرَة َوآ ِل ِِعْ اِبِه ِاْقَرُؤْوا الزَّ َُمدا َشِفْيعًا ِِلَُْصَ اَمتَدانِ َّنَّ َآْو  غََيايَتَدانِ َآْو  ََغَ

َُما ِفْرقَاِن مِ  دٌة َوَّلَ َ ََّنَّ نَّ َآْخدَذَها بََرَكدٌة َوتَْرَكهَدا ُحْ َ
ِ
َما ِاْقدَرُؤْوا الَبقَدَرَة فَدا داِن َعدْن َصداِحِاِ َاجَّ َُ  ْن َطدْرٍ َصدَوافَّ 

تَِطْيُعهَا  .الَبَطَلُ تَس ْ
62 

Artinya: 
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Dari Abu> Uma>mah mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda 
“Bacalah al-Qur’an, karena ia akan datang memberi syafa’at kepada para 
pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah al-zahrawain yakni al-Baqarah dan A>li 
‘Imra>n, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk 
awan menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang 
dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah surah al-Baqarah, karena 
membacanya adalah berkah dan tidak membacanya adalah penyesalan dan para 
penyihir tidak dapat membacanya”. 

Pada hadis di atas, al-Kha>zin menerangkan maksud al-bat}alah dengan mengutip 

pendapat Mu’awiyah yang mengatakan bahwa al-bat}alah adalah al-saharah (tukang sihir). 

Ia juga mengutip pendapat ahl al-lugah yang mengatakan bahwa al-gama>mah dan al-

gaya>yah adalah sesuatu yang menaungi/melindungi manusia di atas kepalanya seperti 

awan dan lain sebagainya.
63

 Selain menjelaskan lafal hadis yang gari>b, terkadang ia juga 

menjelaskan makna hadis yang kutipnya. Sebagai contoh ketika mengutip hadis yang 

terdapat penafsiran pada QS al-Baqarah/2: 157. 

ْولخ هللِا َصَلَّ هللاخ عَلَْيِه َوَسَلََّ  َرْيَرَة قَاَل قَاَل َرسخ  «ِمنْهُ ِصُب َمْن يُرِِد هللُا ِبِه َخْرًا يُ » : َعْن َأِِب هخ

Artinya: 
Dari Abu> Hurairah “Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan 

memberinya musibah.” 

 

Al-Kha>zin menjelaskan bahwa makna hadis tersebut adalah mengujinya 

dengan musibah hingga memberinya ganjaran atas ujiannya tersebut.
64

  

s. Jika penafsirannya menyinggung suatu pembahasan yang akan dijelaskan pada ayat 

lainnya, maka beliau mengatakan “akan dijelaskan pada surah demikian”. Sebagai 

contoh pada QS al-Isra>’/17: 1, ketika hendak menjelaskan makna ru’ya  ia mengatakan,  

ا  ْن َشاَء هللُا تََعاََل يِف تَْفِسْرِ ُسوْ َوَآمَّ
ِ
َِ ا َيأْ َُّه س َ ن

ِ
ْؤيَِة َوَما يَتََعلَُّق ِِبَا فَا ُم عَََّل َمْعََن الرُّ  65.َرِة النَّْجمِ اللََكَ
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Artinya: 

al-Kha>zin mengatakan, adapun pembicaraan mengenai makna ru’ya dan yang terkait 

dengannya, Insya Allah akan dibahas pada penafsiran di surah al-Najm.    

Sebaliknya jika menyinggung suatu pembahasan yang telah dijelaskan pada ayat 

sebelumnya, maka penafsirannya tidak dimuat lagi, melainkan al-Kha>zin mengatakan 

bahwa pembahasannya telah dibahas pada surah demikian, seperti yang terdapat pada QS 

T}aha/20: 5.  

تََوى} َْحنخ عَََل الَعْرِش اس ْ تَْوَف { الرَّ س ْ ْوَرِة اأَلْعَراِف مخ َم اللََكَمخ عَلَْيِه ِِف سخ .تَقَدَّ
66 

Artinya: 

Ia mengatakan bahwa penafsiran mengenai ayat, telah dibahas pada surah al-A’ra>f.  

t. Menyebutkan hikmah dan faedah ayat tertentu. Tujuan al-Kha>zin untuk menyebutkan 

faedah suatu ayat, telah dijelaskan dalam muqaddimah-nya, bahwa beliau menukil 

faedah dari kitab-kitab yang kutipnya.
67

 Sebagai contoh ketika menafsirkan QS al-

Baqarah/2: 61. 

                                  

                               

                                 

                             

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) 
dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada 
Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu 
sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang 
merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai 

                                                                 
66

Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 3, h. 200.  

67
Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 4.  



65 

 

pengganti yang lebih baik? pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa 
yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta 
mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi), karena mereka selalu 
mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak 
dibenarkan. demikian itu (terjadi), karena mereka selalu berbuat durhaka dan 
melampaui batas.

68
 

Penggalan ayat  ِِبغَْرِ احلَقل disebutkan al-Kha>zin faedah penyebutannya, 

 َْ قخلَْت . َأْي ِبغَْْيِ َجَرمٍ { ِبغَْْيِ احلَق ِ }
ِ
ٍ فََما : فَا إلَّ ِبغَْْيِ َحق 

ِ
هخ : قُلُْت  .فَائَِدُة ِذْكُرهُ قَْتلخ اأَلنِْبيَاِء إَل يَكخْو َخ ا ِذْكرخ

ْدَوا َِ َوْصفًا ِللْقَْتِل  َو قَْتلخ العخ ِ َوهخ َو َما َأَمَرهخ هللاخ ِبِه َوََتَرًة ِبغَْْيِ احلَق  ِ َوهخ 69ِوالقَْتلخ يخْوَصفخ ََتَرًة ِِبحلَق 
. 

Artinya: 
Jika kamu katakan bahwa membunuh para Nabi  tidak terjadi kecuali dengan tidak 
benar, maka apa faedah penyebutannya. Aku menjawab penyebutannya untuk 
menjelaskan mengenai membunuh. Membunuh kadang dimaknai dengan yang hak 
yaitu yang diperintahkan Allah, dan kadang bukan yang hak yaitu membunuh 
musuh.   

u. Setiap selesai menafsirkan suatu surah, al-Kha>zin menutupnya dengan perkataan  َو هللُا

اِر ِكتَاِبهِ   .َاْعََّلُ ِبُمَراِدِه َوَاْْسَ

4. Sumber Rujukan Tafsir al-Kha>zin 

Sumber rujukan tafsir adalah sesuatu yang dijadikan rujukan oleh para ahli tafsir 

dalam menafsirkan ayat al-Qur’an. Tafsir ini selain merujuk kepada al-Qur’an dan hadis, 

pendapat sahabat dan tabiin, juga merujuk kepada beberapa sumber lainnya. Sumber yang 

dinukil oleh al-Kha>zin ada yang disebutkan secara tersurat baik dalam muqaddimah atau 

dalam penafsirannya antara lain:  

a. Sumber Rujukan dari Kitab Tafsir 

1) Tafsi>r Ma’a>lim al-Tanzi>l atau lebih populeh dengan Tafsi>r al-Bagawi>  karya Abu> 

Muh}ammad H}usain bin Mas’u>d bin Muh}ammad bin al-Farra>’ al-Bagawi> al-Sya>fi’i> 

atau yang dikenal dengan al-Bagawi. (w. 516 H).  Tafsir ini merupakan sumber 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 9.  

69
Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 49-50.   
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rujukan utama Tafsi>r al-Kha>zin, di mana al-Kha>zin banyak meringkas dari tafsir 

ini. 

2) Tafsi>r al-Kasyf wa al-Baya>n atau yang populer dengan sebutan Tafsi>r al-S|a’labi> 

yang dikarang oleh Abu> Ish}a>q Ah}mad bin Ibra>hi>m al-S|a’labi al-Naisa>bu>ri>, yang 

dikenal dengan al-S|a’labi> (w. 427 H).   

3) Tafsi>r Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n atau lebih dikenal dengan Tafsi>r al-

T}abari> karya Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-Ama>li> Abu> 

Ja’far al-T}abari> (w. 310 H). 

4) Tafsi>r al-Kasysya>f ‘an Haqa>iq al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l fi Wuju>h al-Ta’wi>l 

atau yang lebih dikenal dengan Tafsi>r al-Zamaksyari> karya Abdul Qa>sim 

Mah{mu>d ibn Muh}ammad ibn Umar al-Zamakhsyari>. (w.538 H ) 

5) Tafsi>r al-Fakh al-Ra>zi>/Tafsi>r al-Kabi>r/ Mafa>tih} al-Gaib karya Abu> ‘Abdillah 

Muh}ammad bin ‘Umar bin H}asan bin H}usain bin Tamimi>, al-Bakry, al-

Tabristany, al-Razy, Abu ‘Abdillah (w. 606 H). 

6) Tafsi>r al-Waji>z fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Azi>z karya Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Ah}mad 

al-Wa>h}idi> (w. 468 H). 

7) Tafsi>r Za>d al-Maisir fi> ‘Ilm al-Tafsi>r atau lebih dikenal dengan Tafsi>r Ibn al-Jauzi> 

karya ‘Abd al-Rahman bin Abi al-Hasan ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Ubaidillah al-

Qurasyi (w. 597 H). 

b. Sumber Rujukan dari Kitab Hadis 

1) S}ah}i>h al-Bukha>ri> karya ‘Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri> (w. 

256 H) 

2) S}ah}ih Muslim karya ‘Abu> al-Husain Muslim bin H}ajja>j al-Naisa>bu>ri> (w. 261 H) 
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3) Sunan Abi> Da>ud karya Sulaiman bin al-Asy’as\ bin Syadda>d bin ‘Amru> al-Azadi> 

Abu> Da>ud  al-Sajista>ni> (w. 276 H) 

4) Sunan al-Turmuz\i>>  karya Muh}ammad bin ‘I>sa> bin S|u>rah bin Mu>sa> bin al-D}ah}h}a>k, 

al-Turmuz\i>>, Abu> ‘I>sa> (w. 279 H) 

5) Sunan al-Nasa>’i> karya Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu’aib bin ‘Ali> al-

Khurasa>ni> al-Nasa>’i> (w. 303 H) 

6) Muwat}t}a’  Ma>lik karya Ma>lik bin Anas bin Ma>lik bin  ‘A>mir al-As}bah}i> al-Madani> 

(w. 179 H) 

7) Kitab al-Jam'u bain al-S}ah}i>h}ain karya al-H}umaidi. Kitab ini merupakan karya 

Abu> ‘Abdillah Muhammad bin Abi> Nas}r Futu>h} bin Futu>h bin Humaid bin Yas}il 

al-Azdi> Humaidi> al-Andalu>si>. (w. 488 H).
70   

8) Jami' al-Us}ul  karya Maji>d al-Di>n Abu> al-Sa’ada>t Ibn al-As\i>r (w. 606 H.) 

Adapun dari sumber bahasa, al-Kha>zin menukil dari Mufrada>t al-Qur’a>n karya al-

Ra>gib al-As}faha>ni> (w. 502 H), beliau juga menukil dari Sibawaih (w. 180 H).   

C. Metodologi Kitab Luba>b al-Ta’wi>l Fi> Ma’a>ni al-Tanzi>l Karya al-Kha>zin 

Aspek metodologi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk penafsiran, 

metode penafsiran dan corak penafsiran. Bentuk penafsiran adalah madrasah tafsi>r, sumber 

penafsiran, jenis penafsiran atau paradigma penafsiran yang digunakan oleh mufasir 

seperti tafsi>r bi al-ma's\u>r dan bi al-ra’yi. Metode-metode penafsiran (manhaj al-tafsi>r) 

sebagai langkah-langkah penafsiran yang ditempuh oleh mufasir dalam kitab tafsirnya 

seperti tah}li>li>, ijma>li>, muqa>ran, dan maud}u>'i>. Corak penafsiran adalah kecenderungan tafsir 

yang kadang tergantung pada latar belakang keilmuan, kondisi sosio historis serta tujuan 
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Syamsu al-Di>n Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n al-Z|ahabi, Taz\kirah al-Huffa>z, 
Juz 6 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 M/1998 M), h. 13.  
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penafsir dalam menulis kitab tafsirnya, corak tersebut seperti lugawi>, falsafi>, fikih, kisah, 

tasawuf, adab ijtima>’i dan lain sebagainya. 

1. Bentuk Penafsiran Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l 

Berkaitan dengan bentuk penafsiran Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l, 

sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa tafsir ini merupakan ringkasan 

dari Tafsi>r al-Bagawi>  yang bentuk penafsirannya adalah bi al-ma’s\u>r. Para ulama semisal 

Muh}ammad ‘Ali> Iya>zi>,
71

 Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>,
72

 dan H}amu>d al-Najdi>,
73

  

menganggap bahwa tafsir ini merupakan ikhtisar dari Tafsi>r al-Bagawi>. Al-Kha>zin pun 

dalam muqaddimah kitabnya mengatakan bahwa kitab tafsirnya meringkas yang ada pada 

Tafsi>r al-Bagawi.> Di samping itu, menukil kitab-kitab tafsir terdahulu dan 

menghimpunnya beserta yang dinukilnya dari Tafsi>r al-Bagawi>. Hal ini jelas 

menggambarkan bahwa tafsir ini tidak murni menukil seluruh yang terdapat dalam Tafsi>r 

al-Bagawi> melainkan ia melakukan penyeleksian terhadap kitab tafsir tersebut.  

Pilihan al-Kha>zin terhadap kitab Tafsi>r al-Bagawi> sebagai kitab induknya tentu 

tidak terlepas dari suatu faktor. Hal tersebut dapat dilihat pada muqaddimah kitab 

tafsirnya, yang menyinggung intelektual dan kualitas kitab tafsir yang dikarang oleh al-

Bagawi> tersebut. Al-Kha>zin mengatakan bahwa al-Bagawi> merupakan ulama yang 

memiliki intelektual yang tinggi, ia adalah seorang penolong sunah (na>s}ir al-sunnah) dan 

patut menjadi panutan umat.
74

 Beliau mengatakan bahwa Tafsi>r al-Bagawi> merupakan 
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Muh}ammad ‘Ali > Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhum wa Manhajuhum (Cet. I; Teheran: Wiza>rah al-

S|aqa>fah wa al-Irsya>d al-Isla>mi>, t.th), h. 599. 

72
Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz 1,  h. 221. 

73
Abu> ‘Abdillah Muh}ammad al-H}amu>d al-Najdi>, al-Qaul al-Mukhtas}ar al-Mubi>n fi> Mana>hij al-

Mufassiri>n (Cet. I; t.tp: Da>r al-Ima>m al-Z|ahabi>, 1312 H), h. 28.  
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Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh }ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1 (Cet. I; Beirut:Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyya \h, 2004), h. 3.  
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produk tafsir yang tinggi kualitasnya, yang menghimpun perkataan-perkatan yang 

terhindar dari syubhat dan perubahan. Memuat hadis nabawi, hukum syariat, dan kisah-

kisah yang asing serta berita-berita terdahulu yang mengagumkan. Berisi petunjuk-

petunjuk yang baik dan penjelasan yang jelas.
75

 

Sebagai kitab tafsir yang lahir pada abad delapan hijriah, tafsir ini tergolong 

sebagai tafsir periode muta’akhkhiri>n.76 Pada periode ini, produk baru kitab tafsir lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Akan tetapi, syarah, ulasan atau 

komentar (ha>syiyah) terhadap penafsiran ulama mutaqaddimi>n lebih menonjol. Dalam 

proses penafsiran ayat al-Qur’an para mufasir muta’akhkhiri>n 
umumnya mengambil 

sumber tafsir mutaqaddimi>n yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

pada zaman itu, di samping bersumber pada al-Qur’an, riwayat, kaidah bahasa Arab 

maupun cerita israiliyat dari ahli kitab.
77 

Jika dilihat dari segi sumber penafsiran, umumnya tafsir muta’akhkhiri>n 

memadukan antara bentuk ma’s\u>r dan ra’yu, yang menurut istilah Rasyid Ridha adalah 

s}ah}i>h} al-manqu>l wa sarih} al-ma’qu>l, dan menurut Nashruddin Baidan disebut izdiwa>j  

yaitu perpaduan antara bentuk ma’s\u>r dan ra’yu.78
   

Kondisi yang digambarkan oleh Nashruddin Baidan tersebut, terdapat pada Tafsi>r 

Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l, di mana tafsir ini dalam proses penafsirannya 

mengambil sumber tafsir mutaqaddimi>n, di samping ijtihad yang dimiliki oleh mufasir 

sendiri. Dari bentuk penafsirannya, tafsir ini memadukan antara ma’s\u>r dan ra’yu.  
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Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh }ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 4.  
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Lihat ‘Ali> H}asan al-‘Ari>d}, Ta>rikh ‘Ilm al-Tafsi>r wa Mana>hij al-Mufassiri>n, terj. Ahmad Akrom, 

Sejarah dan Metodologi Tafsir (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 23.    

77
Lihat Nashruddin Baidan, Perkembangan Tafsir al-Qur’an di Indonesia (Cet. I; Solo: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), h. 17-18.  

78
Lihat Nashruddin Baidan, Perkembangan Tafsir al-Qur’an di Indonesia, h. 18.  
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Sumber tafsir terdahulu yang dinukil al-Kha>zin dalam kitab tafsirnya adalah Tafsi>r 

al-Bagawi> dan tafsir-tafsir lainnya sebelum beliau, yang mana al-Kha>zin tidak 

menyebutkan secara tersurat nama-nama kitab tafsir tersebut dalam muqaddimah kitab 

tafsirnya kecuali kitab induknya Tafsi>r al-Bagawi>, tetapi setelah ditelusuri dalam kitab 

tafsirnya, ditemukan bahwa ia menukil pendapat mufasir seperti al-T}abari>, al-Zamaksyari>, 

Ibn al-Jauzi>, al-Wa>h}idi>, al-Fakh al-Ra>zi> dan lain sebagainya.  

Dalam tafsir ini, al-Kha>zin menafsirkan ayat al-Qur’an menggunakan dua bentuk 

penafsiran yaitu bentuk bi al-ma’s\u>r  dan bentuk bi al-ra’yi. Hal tersebut karena kitab 

tafsir walaupun ia berbentuk ma’s\ur, tetapi tentu ada unsur ra’yu-nya di dalam, begitupun 

kitab tafsir bi al-ra’yi, mesti tetap ada unsur ma’s \u>r-nya di dalam, karena bila terdapat 

kitab tafsir yang murni menggunakan ijtihad dan menafsirkan dengan selera penafsirnya 

sendiri tanpa mengaitkannya dengan unsur lain seperti riwayat sahih, bahkan tidak 

menguasai ilmu-ilmu yang mesti dikuasai para mufasir. Maka tafsir tersebut digolongkan 

sebagai tafsi>r bi al-ra’yi al-maz\mu>m.   

Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l ini merupakan salah satu tafsir yang 

baik karena di dalamnya terdapat unsur tafsir bi al-ma’s\u>r  dan bi al-ra’yi. Tafsir ini 

menggunakan bentuk bi al-ma’su>r karena di dalamnya terdapat indikator tafsir bi al-

ma’s\u>r yaitu sarat akan riwayat, karena selain menukil riwayat yang ada pada Tafsi>r al-

Bagawi>, ia juga menambahkan riwayat lain yang dinukilnya dari kitab muktabar. Dalam 

penafsirannya, tafsir ini tetap mengutip ayat lain yang berkaitan dengan ayat yang 

ditafsirkan, menukil hadis Nabi saw., riwayat sahabat dan tabiin, baik itu riwayat yang 

berasal dari Nabi maupun riwayat yang merupakan ijtihad sahabat dan tabiin sendiri. 

Sebagai contoh ketika mengawali penafsiran surah al-Baqarah. Al-Kha>zin terlebih dahulu 

menjelaskan bab tentang keutamaan surah al-Baqarah dengan memaparkan hadis Muslim 
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yang berasal dari Abu> Uma>mah yang mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah saw. 

bersabda,  

َ يَُقْولُ ََسِ : ْن َآِِب ُآَماَمَة قَالَ عَ  َِ يَْوَم الِقيَاَمِة َشِفْيعًا  :ْعُت َرُسْوَل هللِا َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ َُّه يَأْ ن
ِ
ِاْقَرُؤْوا الُقْرآ َن فَا

ْهَراَوْيِن  اِبِه ِاْقَرُؤْوا الزَّ اَمتَاِن آَْو غََيايَتَاِن َآْو َ ََّنَُّ ِِلَُْصَ َُما ََغَ َُما يَأِْتَياِن يَْوَم الِقيَاَمِة َ ََّنَّ َّنَّ
ِ
َراَن فَا َما الَبقََرَة َوآ ِل ِِعْ

نَّ َآْخَذَها بََركٌَة َوتَْرَكهَا 
ِ
َما ِاْقَرُؤْوا الَبقََرَة فَا اِن َعْن َصاِحِاِ َاجَّ َُ تَِطْيُعهَا ِفْرقَاِن ِمْن َطْرٍ َصَوافَّ  ٌة َوََّل تَس ْ ُحْ َ

 « الَبَطَلُ 
Artinya: 

Bacalah al-Qur’an, karena ia akan datang memberi syafa’at kepada para pembacanya 
pada hari kiamat nanti. Bacalah al-zahrawain yakni al-Baqarah dan A>li ‘Imra>n, 
karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan 
menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang 
dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah surah al-Baqarah, karena 
membacanya adalah berkah dan tidak membacanya adalah penyesalan dan para 
penyihir tidak dapat membacanya.  

Hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu> Hurairah 

ْيَطاَن يَِفرُّ ِمَن » :  اَل َرُسْوُل هللِا َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلََّ َا :  ْن َآِِب ُهَرْيَرَة قَالَ عَ  نَّ الش َّ
ِ
َعلُْوا بُُيْوتَُُكْ َمقَاِبَر ا ََّل ََتْ

ي تُْقَرُآ ِفْيِه ُسْوَرُة الَبقََرةِ الَبيِْت  ِ   « اَّلَّ

Artinya: 

 Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya setan 

itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-Baqarah.  

Terakhir beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmuz\i>,   

نَاَم الُقْرآ ِن ُسْوَرُة الَبقََرِة َوِفْْيَا آ يٌَة ِِهَ » : قَاَل َرُسْوُل هللِا َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلََّ  نَّ س ِ
ِ
نَاٌم َوا ِلُكلِ ََشٍء س ِ

َدٌة آ ي الُقْرآ ِن آ يَُة الُكْرِِس  يلِ ُمِذي َوقَاَل َحِديٌْث غَرِيْبٌ أَ « س َ  ْخَرَجُه الُُتْ
 
 

Artinya: 

Segala sesuatu itu memiliki puncak, dan puncaknya al-Qur’an itu adalah surah al-
Baqarah. Dalam surah itu terdapat satu ayat, ayat tersebut merupakan ayat paling 
utama dalam al-Qur’an, itulah ayat al-Kursi.

79
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Penggunaan bentuk tafsir bi al-ma’s\ur dalam tafsir ini terlihat ketika al-Kha>zin 

mengutip ayat al-Qur’an sebagai penjelas terhadap ayat yang ditafsirkannya.  Sebagai 

contoh ketika menafsirkan QS al-Fa>tih}ah/1: 7. 

                         

Terjemahnya: 
Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
80

 

Al-Kha>zin menafsirkan penggalan ayat gair magd}u>b ‘alaihim dengan mengutip 

ayat.  

 }:  َوَذِِلَ ِِلَنَّ هللَا تََعاََل َحَُكَ عَََّل الَْيُْوِد ِِبلغََضِب فَقَالَ          }  ََحَُكَ عَََّل النََصاَرى و

 }: ِِبلُضََلِل فَقَالَ               }.81
 

Artinya:  

Hal tersebut karena Allah menetapkan bagi Yahudi dengan al-gad}ab, sebagaimana 
firmannya, { َِمْن لََّعَنُه اهلُل َوَغِضَب َعَلْيه} , dan menetapkan bagi Nasrani,  sebagaimana 
firmannya, {لُ بْ ق َ  نْ ا مِ وْ ل  ضَ  دْ قَ  م  وْ ق َ  اءَ وَ هْ وا أَ عُ بِ تَّ  َ َ َل و} . 

Lafal al-magd}u>b ditafsirkan dengan firman Allah swt. dalam QS al-Ma>’idah/5: 60 

                                         

                        

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Apakah akan Aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih 
buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu orang-orang 
yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan 
babi dan (orang yang) menyembah thaghut?". mereka itu lebih buruk tempatnya dan 
lebih tersesat dari jalan yang lurus.

82
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Cet. I; Bandung: Sya>mil Qur’an, 2012), h.  1.   
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Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh }ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
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Lafal al-d}alli>n ditafsirkan dengan firman Allah swt. dalam QS Ma>’idah/5:77 

                                     

            

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) 
dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari 
jalan yang lurus".

83
 

Selain menampilkan penafsiran ayat dengan ayat lain, al-Kha>zin juga menampilkan 

penafsiran ayat dengan hadis Nabi saw., bahkan ia terkadang menyebutkan beberapa 

riwayat berbeda terkait ayat yang ditafsirkan. Penukilan riwayat yang dilakukan oleh al-

Kha>zin adalah dengan meringkas sanadnya dan hanya meyebutkan ra>wi> a’la>/ sanad 

sahabat dan mukharrij-nya. Contohnya ketika menafsirkan QS al-Fa>tih}ah/1: 7.  

                         

Terjemahnya: 

Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
84

 

Penggalan ayat                ditafsirkan dengan mengutip 

hadis,  

َ قَاَل  َعنْ  الٌَّل » عَِدىلِ بِْن َحاِِتٍ َعِن النَِّبلِ َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ ْم َوالنََّصاَرى ضخ وٌب عَلََْيِ 85«الََْيخودخ َمْغضخ
  

Artinya: 

Dari Adi> bin H{a>tim dari Nabi saw. bersabda, kaum Yahudi adalah al-magd}u>b 
'alaihim (yang dimurkai), dan kaum Nasrani adalah "d}ulla>l" (yang sesat) 
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Selain mengutip hadis Nabi saw., al-Kha>zin juga mengutip pendapat sahabat dan 

tabiin ketika menafsirkan sebuah ayat. Penafsiran sahabat yang dinukil adakalanya 

disandarkan kepada Nabi saw. dan terkadang dari pendapat sahabat dan tabiin sendiri. 

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS al-Baqarah/2: 30. 

                                    
                             

Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa 

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya 

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
86

 

Penggalan ayat      ditafsirkan oleh al-Kha>zin dengan mengutip 

salah satu pendapat sahabat Ibn ‘Abbas yang mengatakan bahwa setiap lafal tasbi>h yang 

terdapat dalam al-Qur’an maksudnya adalah salat, maka maknanya adalah kami salat 

untuk-Mu.
87

  

Mengutip pendapat tabi’in ketika menafsirkan sebuah ayat. Sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya bahwa para tabiin merupakan generasi yang lahir dari madrasah-

madrasah tafsir yang didirikan oleh sahabat. Sehingga penafsiran yang dilakukan oleh 

tabiin berpegang pada sumber-sumber pendahulunya di samping ijtihad dan pertimbangan 

nalar mereka sendiri. Adapun contoh penafsiran al-Kha>zin dengan mengutip pendapat 

tabiin ketika menafsirkan ayat, sebagaimana pada QS al-Baqarah/2: 74. 
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Terjemahnya: 

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. 

padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari 

padanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air dari 

padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, Karena takut kepada 

Allah. dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
88

 

ََل أَ َما يََْنِلخ َحَجٌر ِمْن َأْعََل : قَاَل ُمَجاِهدٌ 
ِ
َيِة هللاِ ا َّلَّ ِمْن َخش ْ

ِ
.ْسَفِل ا

89
 

Penggalan ayat  ِ َيِة اَّللَّ نَّ ِمْْنَا لََما َُّيِْبطُ ِمْن َخش ْ
ِ
 ditafsirkan al-Kha>zin dengan  َوا

mengutip salah satu pendapat tabiin yaitu Mujahid, yang mengatakan bahwa tidaklah batu 

jatuh dari atas ke bawah kecuali karena takut kepada Allah. 

Begitupun ketika menafsirkan QS al-Baqarah/2: 129 

                                               

   

Terjemahnya: 

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang 

akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada 

mereka al-kitab (al-Qur’an) dan al-hikmah (al-sunnah) serta mensucikan mereka. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
90

 

Ketika menjelaskan penggalan ayat al-h}ikmah, al-Kha>zin menguraikan beberapa 

pendapat tentang makna al-hikmah, di antara pendapat yang ditampilkan adalah pendapat 

salah satu tabiin yaitu Qatadah, yang mengatakan bahwa al-h}ikmah yang dimaksud oleh 

ayat adalah al-sunnah, hal tersebut karena Allah swt. menyebutkan membaca kitab dan 
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mengajarkannya, kemudian menghubungkan dengannya al-h}ikmah, maka maksud ayat 

tersebut harus dipahami sebagai sesuatu yang lain dan tidak lain itu adalah sunnah.91
 

Riwayat-riwayat yang terdapat dalam Tafsi>r al-Kha>zin adakalanya dinukil dari al-

Bagawi> dengan ungkapan  ِنَِده  Sebagai contoh ketika menafsirkan QS A>li .َرَوى الَبغَِوى ِبس َ

‘Imra>n/3: 178. 

                                           

 

Terjemahnya: 

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka, bahwa pemberian tangguh 

kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi 

tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi 

mereka azab yang menghinakan.
92

 

نَِدِه َعْن َعْبِدالرَ { ْم عََذاٌب ُمهنِْيٌ َوَُلخ } ئَِل يَْعِِن ِِف األ ِخَرِة َرَوى الَبغَِوي ِبس َ َْحَِن ْبِن َأِِب بَْكٍر َعْن َأِبْيِه قَاَل س خ

؟ قَالَ  َ َأيُّ النَاِس مَلْْيٌ ْولخ هللِا َصَلَّ هللاخ عَلَْيِه َوَسَلَّ خ ِقْيل: َرسخ َن ََعَُلخ هخ َوَحسخ رخ ْ َّ فَأَيُّ النَاِس َمْن َطاَل َعخ

؟ قَالَ  خ : ََشٌّ هخ َوَسَاء ََعَُلخ رخ ْ .َمن َطاَل َعخ
93

 

Penggalan surah A>li ‘Imra>n/3: 178 yaitu { ٌهِْي {َولَهخْم عََذاٌب مخ  ditafsirkan oleh al-Kha>zin 

dengan mengutip hadis Nabi melalui sanad al-Bagawi> dari ‘Abd al-Rah}man bin Abu Bakar 

dari bapaknya berkata bahwa Rasulullah saw. ditanya manusia apa yang baik? Rasulullah 

saw. bersabda, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan 

manusia apa yang buruk? Rasulullah saw. bersabda,  yang panjang umurnya dan buruk 

amalnya.  
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Riwayat yang dinukil al-Kha>zin dari al-Bagawi> bukan hanya dari sanad al-Bagawi> 

sendiri, ia juga menukil riwayat al-Bagawi> dengan sanad al-S|a’labi>, dengan menyebutkan 

ungkapan روى البغوى ِبس ناد الثعلب, dan  riwayat al-Bagawi> dari sanad yang lain, tanpa 

disebutkan sumbernya dengan ungkapan 

  . آ خرجه البغوي بغر س ند ذكره البغوي بغر س ند  

Di samping menukil riwayat yang ada pada al-Bagawi, al-Kha>zin juga menukil 

riwayat-riwayat dari ulama lain seperti ‘Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri> 

atau yang lebih dikenal dengan imam Bukha>ri>, riwayat dari ‘Abu> al-Husain Muslim bin 

H}ajja>j al-Naisa>bu>ri> atau imam Muslim, riwayat yang disepakati oleh Bukha>ri> dan Muslim. 

Riwayat yang berasal dari kitab sunan, seperti Sunan Abu> Da>ud, Sunan al-Turmuz\i> dan 

Sunan al-Nasa>’i >, Muwat}t}a’Ma>lik dan lain sebagainya.  

Dalam penukilannya tersebut, al-Kha>zin meringkasnya dengan hanya menyebutkan 

lambang huruf, seperti riwayat imam Bukha>ri> digunakan lambang huruf (خ), riwayat imam 

Muslim digunakan lambang huruf mi>m (م), riwayat yang disepakati oleh imam Bukhari 

dan Muslim digunakan lambang huruf Qaf (ق). Selain ketiga riwayat tersebut, 

dicantumkan nama pengarang tanpa lambang huruf, seperti آ خرجه النسايئ, ُتمذيآ خرجه ال آ خرجه  ,

 Contohnya ketika menafsirkan QS A>li ‘Imra>n/3: 92, beliau .آ خرجه ماِل يف املوطأ   ,آ بو داود

mengutip hadis riwayat disepakati oleh imam Bukhari dan Muslim (muttafaqu>n ‘alaih) 

dengan menggunakan lambang huruf Qaf (ق), kemudian menyandarkannya kepada sahabat 

‘Abdullah bin Mas’u>d. 

                             

Terjemahnya: 
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Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 

menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan 

Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
94

 

Ketika menafsirkan penggalan ayat  َّلَْن تَنَالُْوا الِب ditafsirkan oleh al-Kha>zin dengan 

mengutip hadis,  

ْودٍ  ْولخ هللِا َصَلَّ هللاخ عَلَْيِه َوَسَلََّ : قَالَ  َعْن َعْبِدهللِا بِْن َمْسعخ ِ َوِانَّ الِبَ » : قَاَل َرسخ ََل الِبل
ِ
نَّ الِصْدَق َُّيِْدي ا

ِ
ا

ََل 
ِ
نَّ الَكِذَب َُّيِْدي ا

ِ
يْقًا، َوا ِ ُجَل لََيْصُدَق َحَّتَّ يَْكُتُب ِعْنَد هللِا ِصدل ََل اجلَنَِّة َوَآنَّ الرَّ

ِ
نَّ َُّيِْدي ا

ِ
الُفُجْوِر َوا

اًِب ال نَّ الَرُجَل لََيْكِذَب َحَّتَّ يَْكتَُب ِعْنَد هللِا َكذَّ
ِ
ََل النَاِر َوا

ِ
.«ُفُجْوَر َُّيِْدي ا

95
 

Artinya: 

Dari ‘Abdullah bin Mas’u>d bahwa Rasulullah saw. bersabda sesungguhnya kejujuran 

itu menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan itu menuntun kepada surga. 

Sesungguhnya seorang yang senantiasa jujur akan tercatat di sisi Allah sebagai 

orang jujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan menuntun kepada kedurhakaan, dan 

kedurhakaan itu akan menuntun ke neraka. Sesungguhnya orang yang senantiasa 

berbohong akan tercatat di sisi Allah sebagai pembohong.  

Selain menukil riwayat dari ulama tersebut di atas, al-Kha>zin juga berijtihad dalam 

mengeluarkan riwayat-riwayat tambahan yang ada dalam kitab tafsirnya melalui kitab 

muktabar seperti al-Jam’ bain al-Sahihain karya al-H}umaidi>, kitab Jami’ al-Us}u>l  karya 

Ibn al-As\i>r al-Jaziri>.  

Dengan demikian, dalam Tafsi>r al-Kha>zin tetap terdapat bentuk penafsiran bi al-

ma’s\u>r  baik yang berasal dari penafsiran ayat dengan ayat, terlebih kepada penafsiran 

ayat dengan hadis dan aqwa>l sahabat serta tabiin, yang lebih dominan dalam tafsir ini. 

Di samping terdapat bentuk tafsir bi al-ma’s\u>r, dalam tafsir ini juga banyak 

terdapat indikator bentuk tafsir bi al-ra’yi, di antaranya menggunakan pendekatan bahasa 

(gramatika) di dalam menafsirkan ayat, menggunakan ilmu-ilmu al-Qur’an dalam 

menafsirkan ayat, seperti memperhatikan asba>b al-nuzu>l ayat, muna>sabah ayat. Juga 
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menggunaan ilmu-ilmu lain yang dikuasai oleh mufasir, seperti menggunakan keahliannya 

dalam bidang fikih ketika menafsirkan ayat yang terkait dengan hukum, karena beliau 

seorang fuqaha>’ dari mazhab syafi’i, menggunakan pengetahuannya tentang sejarah pada 

ayat yang berkaitan dengan kisah, karena beliau seorang mu’arrikh (ahli sejarah). Beliau 

juga seorang sufi, sehingga pengaruh keahliannya tersebut juga terlihat dalam tafsirnya, 

yang mana beliau mengutip hadis-hadis targi>b dan tarhi>b.96
 Di samping itu, dalam tafsir 

ini juga mengutip pandangan para mufasir yang di antara bentuk penafsirannya bi al-ra’yi 

seperti al-Zamakhsyari, al-Fakhr al-Ra>zi>, juga pendapat al-Kha>zin sendiri seperti terlihat 

pada ungkapan qultu. 

Indikator ra’yu pada tafsir ini, di antaranya yaitu, 

a) Menafsirkan dengan memperhatikan tata bahasa (gramatika). Sebagai contoh ketika 

menafsirkan surah al-Baqarah/2: 53.  

                     

Terjemahnya: 
Dan (ingatlah), ketika kami berikan kepada Musa al-Kitab (Taurat) dan keterangan 

yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat 

petunjuk.
97

 

Penggalan ayat والفرقان al-Kha>zin mengutip pendapat yang mengatakan bahwa ia 

adalah na’at dari kata kitab dan wa>’  adalah sebagai tambahan. Dan maknanya adalah 

kitab yang membedakan antara yang halal dan haram, kufur dan iman. 
98

 

b) Menafsirkan ayat al-Qur’an dengan mengutip syair sebagai pendukung penafsirannya. 

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS al-Baqarah/2: 6.  
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau 

tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman.
99

 

Penggalan ayat يَن َكَفُروا ِ نَّ اَّلَّ
ِ
 al-Kha>zin menjelaskan sinonim lafalnya atau makna ,ا

mura>dif-nya yaitu jahadu> dan ankaru>. Kemudian beliau menjelaskan bahwa asal kufur 

adalah al-sat}r (penutup) dan al-tagt}iah (penutup). Dari lafal tersebut malam disebut ka>fir 

karena kegelapannya menutupi segala sesuatu. Kemudian al-Kha>zin mengutip sebuah syair 

yang mengatakan  (اَمهَا  Pada malam hari bintang menutupi awannya)  (يِف لَْيَلٍ َكَفَر الُنُجْوُم ََغَ

(malam)).
100

    

c) Menafsirkan al-Qur’an dengan menggunakan ‘ulu>m al-Qur’a>n, di antaranya yaitu 

memperhatikan muna>sabah ayat dan asba>b al-nuzu>l. Penjelasan mengenai  muna>sabah 

ayat dan asba>b al-nuzu>l telah dijelaskan sebelumnya pada sistematika pembahasan di 

bab tiga. Adapun contoh lain di antaranya:  

1) Memperhatikan muna>sabah ayat. Sebagai contoh ketika menafsirkan QS A>li 

‘Imra>n/3: 40. Beliau memperhatikan muna>sabah-nya dengan ayat sebelumnya. 

 

                                    

Terjemahnya: 

Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku 

telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". Allah berfirman: 

"Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya".
101
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Ketika menafsirkan ayat tersebut di atas, tentang percakapan Zakariyah yang 

berkata bagaimana ia bisa mendapatkan anak, sedangkan ia dalam keadaan yang telah tua, 

dan istrinya mandul. Al-Kha>zin menghubungkannya dengan ayat sebelumnya. Ia 

menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan percakapan Zakariyah dengan malaikat 

karena ayat sebelumnya menunjukan bahwa yang memanggilnya (untuk memberi kabar 

gembira mengenai kelahiran anaknya Yahya) adalah malaikat, sehingga lafal al-rabb di 

sini dapat berarti al-sayyid  (pemimpin, kepala, ketua dan orang yang dipertuan) dan al-

murabbi> (pendidik, pengasuh). Di samping itu, al-Kha>zin juga menjelaskan bahwa ayat 

tersebut merupakan percakapan Zakariyah dengan Allah, karena lafal al-rabb di sini 

bermakna al-ma>lik (Pencipta), yakni ketika malaikat memberikan kabar gembira kepada 

Zakariyah tentang seorang putra, Zakariyah kaget, dan untuk menghilangkan 

kekagetannya tersebut ia berkata kepada Tuhannya “Bagaimana aku bisa mendapatkan 

anak”.
102

    

2) Selain memperhatikan muna>sabah antar ayat, al-Kha>zin juga memperhatikan 

asba>b nuzu>l ayat, sebagai contoh ketika menafsirkan QS al-Baqarah/2: 130. 

                                          

    

Terjemahnya: 

Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang 

memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan 

sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.
103

 

Al-Kha>zin menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah bahwa ‘Abdullah bin 

Salam mengajak dua anak saudaranya, Muhajir dan Salamah  untuk masuk Islam dengan 
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berkata: "Kamu berdua telah mengetahui, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam 

Taurat, bahwa sesungguhnya Aku akan mengutus dari keturunan Ismail, seorang Nabi 

bernama Ahmad. Barangsiapa yang beriman kepadanya, ia telah mendapat petunjuk, dan 

barang siapa yang tidak iman kepadanya, akan dilaknat. Maka masuk Islamlah Salamah, 

akan tetapi Muhajir menolak untuk masuk Islam.
104

   

3) Men-syarah hadis yang dinukil. Sebagai contoh ketika menafsirkan QS al-

Baqarah/2: 3.  

                         

Terjemahnya:  
(yaitu) mereka yang beriman, kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan 

menafkahkan sebahagian rezki  yang kami anugerahkan kepada mereka.
105

 

Ketika menafsirkan penggalan ayat,         , al-Kha>zin mengutip salah 

satu hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh muttafaq ‘alaih, dari sahabat Abu> Hurairah, 

َرْيَرَة قَالَ  وْ : َعْن َأِِب هخ ٌل فَقَاَل ََي َرسخ َ يَْومًا َِبِرزًا ِللنَاِس فَأَََتهخ َرجخ ْولخ هللِا َصَلَّ هللاخ عَلَْيِه َوَسَلَّ َل ََك ََ َرسخ

يَْماُن  ُِلِ َوتخْؤِمَن ِِبلَبْعِث األ ِخِر » هللِا َما اَِّلإ سخ قَاَل ََي « قَاَل َأ َْ تخْؤِمَن ِِبهلِل َوَماَلئَِكِتِه َوكختخِبِه َوِلقَائِِه َورخ

؟ قَالَ  ْوَل هللِا َما اإِلإْساَلمخ ي  َآْن تَْعُبَد هللَا َوََّل تُْْشُِك ِبِه َشيْئًا، َوتُِقْْيَ الَصََلةَ » : َرسخ املْكُتْوبََة، َوتَُؤدلِ

؟ قَاَل : قَالَ  «الَزََكَة املْفُرْوَضَة، َوتَُصْوَم َرَمَضانَ  ْحَسا َخ
ِ
ْوَل هللِا َما اإل ََّك تََراهخ » ََي َرسخ ن . َأ َْ تَْعبخَد هللَا ََكَ

َّهخ يََراكَ  ن
ِ
 َْ لَْم تَكخْن تََراهخ فَا

ِ
؟ قَ : قَالَ « فَا ْوَل هللِا َمََت الَساعَةخ َما املْسُؤْوُل َعْْنَا ِبأَْعََّلَ ِمَن » : لَ اََي َرسخ

اِطهَا ثَُك َعْن َآَْشَ ِ َذا ََكنَِت احلخَفاةخ . الَسائِِل، َولَِكْن َسأَُحدل
ِ
اِطهَا، َوا َا فََذاَك ِمْن َأَْشَ ِت اأَلَمةخ َرَّبَّ دِلَ َذا وخ

ِ
ا

َذا تََطاوَ 
ِ
اِطهَا، َوا ْوَس النَاِس فََذاَك ِمْن َأَْشَ ؤخ َراَة رخ اِطهَا، َوََخٌْس  لَ العخ ِرعَاُء الَاِْم يِف الُبنْيَاِن فََذاَك ِمْن آََْشَ

َّلَّ هللاَ 
ِ
ْولخ هللِا َصَلَّ هللاخ عَلَْيِه َوَسَلََّ « ََّل يَْعلَُمهُنَّ ا َّ تاََل َرسخ نَّ هللَا ِعْنَدُه ِعَّْلُ الَساعَِة َويَْْنُِل الغَْيَث } : ُثخ

ِ
ا

 { َويَْعََّلُ َما يِف اَِلْرَحامِ 
ِ
 . {عَِلْْيٌ َخِبْرٌ }: ََل قَْوُِلِ ا
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Artinya: 

Pada suatu hari, Rasulullah saw. muncul di antara kaum muslimin. Kemudian datang 

seorang laki-laki dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Rasulullah saw. 

menjawab, iman yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, Rasul-rasul-Nya dan kepada hari kebangkitan 

akhir. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Rasulullah saw. 

menjawab, Islam yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya 

dengan apapun, mendirikan salat wajib, menunaikan zakat yang wajib dan berpuasa 

di bulan ramadan. Orang itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? 

Rasulullah saw. menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah 

engkau melihat-Nya dan kalau engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia selalu 

melihatmu. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? 

Rasulullah saw. menjawab, orang yang ditanya tentang masalah ini tidak lebih tahu 

dari penanya, tetapi saya akan menceritakan beberapa tanda-tandanya: apabila 

seorang budak perempuan melahirkan anak tuannya, itu satu di antara tandanya. 

Apabila seorang yang semula miskin papa menjadi pemimpin suatu bangsa, itu di 

antara tandanya. Apabila penggembala ternak saling berlomba memperindah 

gedung-gedung bertingkat, itu juga termasuk di antara tandanya, ada lima hal lagi 

yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian Rasulullah saw. membaca firman Allah,   

(Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya pengetahuan tentang hari kiamat. Dia 

yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim) hingga 

firmannya: (Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal) 

Al-Kha>zin menjelaskan makna ihsan pada hadis yang dikutipnya di atas yaitu Ihsan 

adalah ikhlas dalam beramal, dan ia merupakan syarat sah keimanan dan keislaman, karena 

barang siapa yang bersyahadat, dan beramal tanpa keikhlasan maka ia belum menjadi 

seorang yang muh}sin. Di samping itu, al-Kha>zin juga mengutip pendapat yang 

mengatakan bahwa yang dimaksud ihsan adalah al-mura>qabah (pengawasan) dan ketaatan 

yang baik, karena karena siapa yang merasa diawasi Allah maka akan baik amalnya dan itu 

yang dimaksudkan dari sabdanya,  ََُّه يََراك ن
ِ
ْن لَْم تَُكْن تََراُه فَا

ِ
106 .فَا

 

4) Membahas secara panjang ayat yang berkaitan dengan hukum fikih. Sebagai 

contoh ketika menfasirkan QS al-Baqarah/2: 238. 

                                                                 
106

Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh }ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 24.  



84 

 

                     

Terjemahnya: 

Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat wust}a>. Berdirilah untuk Allah 

(dalam shalatmu) dengan khusyu'.
107

 

Pada ayat tersebut di atas, al-Kha>zin berupaya menjelaskannya secara terperinci, 

dengan menampilkan bab khusus mengenai perbedaan ulama dalam salat wust}a>. Dalam hal 

ini beliau menampilkan beberapa pandangan ulama, di antaranya a) Pandangan yang 

mengatakan bahwa  salat wust}a>  adalah salat subuh, pendapat ini diperpegangi oleh Umar, 

Ibn Umar, Ibn ‘Abba>s, Mu’a>z \, Ja>bir, ‘At}a>’, Ikrimah, Muja>hid dan Rabi’ bin Anas, juga 

Malik dan Sya>fi’i. b) Pandangan yang mengatakan bahwa salat wust}a>  adalah salat zuhur, 

pendapat ini diperpegangi oleh Zaid bin S\abit, Usa>mah bin Zaid dan Abu> Sa’i>d al-Khudri>, 

juga riwayat A>’isyah dan riwayat Abu> Hani>fah. c) Pandangan yang mengatakan bahwa 

salat wust}a>  adalah salat asar, pendapat ini diperpegangi oleh ‘Ali>, Ibn Mas’u>d, Ubay, 

Ayyu>b, Abu> Hurairah, Ibn Umar, Ibn ‘Abba>s, Abu> Said al-Khudri> dan A>’isyah. Dalam 

menampilkan pandangan tersebut, al-Kha>zin menyertakan dalilnya masing-masing.
108

  

5) Mengutip penafsiran para ulama tafsir, di antaranya yang bentuk penafsirannya bi 

al-ra’yi seperti al-Zamakhsyari dan al-Fakr al-Ra>zi>.  

Penafsiran yang dikutip al-Kha>zin dari ke dua tafsir tersebut di antaranya adalah 

dari segi bahasa dan faedah ayat. Sebagai contoh, mengutip penafsiran al-Zamakhsyari 

ketika menafsirkan QS al-Nisa>’/4: 162 
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Terjemahnya: 
Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang 

mukmin, mereka beriman kepada apa yang Telah diturunkan kepadamu (al-Qur’an), 

dan apa yang Telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang 

Itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar.
109

 

Penggalan ayat wa al-muqi>mi>na al-s}ala>h, terjadi perbedaan pendapat pada nas}ab-

nya, ada yang mengatakan bahwa terjadi kesalahan penulisan, sebaliknya ada yang 

mengatakan bahwa lafal tersebut sahih dan tidak terjadi kesalahan penulisan. Dalam hal 

ini, al-Kha>zin mengutip pendapat al-Zamakhsyari yang mengatakan bahwa tidak terjadi 

kesalahan penulisan, dan tidak perlu memperhatikan orang yang menduga bahwa terdapat 

kekeliruan dalam penulisan mushaf, karena mungkin mereka tidak melihat dalam al-Kita>b 

karya Si>bawaih dan tidak mengetahui mazhab orang Arab, bahwa posisi nas}ab sebagai 

ikhtis}a>s} dan al-madh} (pujian).
110

  

Adapun contoh pengutipan dari Tafsi>r al-Fakrh al-Ra>zi>, Sebagaimana yang 

terdapat dalam QS al-Ma>’idah/5: 19 

                                    

                       

Terjemahnya: 
Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan 

(syariat kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) Rasul-Rasul agar kamu tidak 

mengatakan: "Tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira 

maupun seorang pemberi peringatan". Sesungguhnya telah datang kepadamu 

pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.
111
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Ayat tersebut di atas ditafsirkan oleh al-Kha>zin dengan mengutip pendapat al-Ra>zi> 

mengenai faedah diutusnya Nabi Muhammad saw. ketika terputusnya (pengiriman) para 

Rasul yaitu bahwa penyelewengan dan perubahan telah bercampur dengan syariat 

terdahulu disebabkan berlalunya perjanjiannya dan panjang zamannya. Sebab lain, 

bercampurnya antara hak dan batil, antara dusta dan kebenaran. Hal tersebut menjadi 

alasan yang jelas dari berpalingnya manusia dalam beribadah, karena mereka mengatakan, 

“Kami tahu Tuhan wajib untuk disembah, akan tetapi kami tidak mengetahui bagaimana 

kami menyembahnya, maka Allah mengutus dalam zaman ini Muhammad saw. untuk 

menyelesaikan alasan tersebut.
112

    

Sebagaimana telah disinggung oleh al-Kha>zin dalam muqaddimah-nya bahwa kitab 

tafsirnya selain menukil yang ada pada Tafsi>r al-Bagawi>, juga menukil dari kitab-kitab 

tafsir terdahulu lainnya. Dalam penukilannya, terkadang disebutkan nama ulama tafsir 

yang dikutipnya, seperti pada contoh di atas. Terkadang beliau hanya menyebutkan 

ungkapan ittafaq al-mufassiru>n, waajma’ al-mufassiru>n, qa>la al-mufassiru>n, z\akara al-

mufassiru>n, ikhtalaf al-mufassiru>n, qi>la dan lain sebagainya. Sebagai contoh ketika 

menafsirkan QS al-Baqarah/2: 40. 

                                   

Terjemahnya: 
Wahai bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan kepadamu, 

dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan 

hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).
113

 

Pada penggalan ayat ya> bani> isra>’i>l, al-Kha>zin menyebutkan ungkapan ittafaq al-

mufassiru>n.   
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ائِْيلَ } ْْسَ
ِ
ََّفَق { ََي بَِِن ا َ ِات ْم َوَسَلَّ ْبَراِهْْيَ َصَلَّ هللاخ عَلََْيِ

ِ
ْْسَاَا ْبنخ ا

ِ
َو يَْعقخْوبخ ْبنخ ا ائِْيَل هخ ْْسَ

ِ
ْو ََ عَََل َأ ََّ ا خ املفَْس ِ

ائِْيلَ  ْْسَ
ِ
.َعْبُدهللِا َوِقْيَل َصْفَوُة هللِا َواملْعََن ََي َآْوََّلَد يَْعُقْوَب  َأْْجَِعْيَ َوَمْعََن ا

114
 

Artinya: 

(Ya> bani> isra>’i>l) para mufasir setuju bahwa isra>’i>l yang dimaksud adalah Ya’qu>b bin 

Ish}a>q bin Ibra>hi>m saw. dan makna isra>’i>l adalah ‘Abdullah (hamba Allah). Ada yang 

mengatakan s{afwatullah (pilihan Allah). Dan maknanya adalah wahai anak-anak 

Ya’qu>b. 

Ungkapan yang menyebutkan waajma’ al-mufassiru>n, seperti penafsirannya pada 

QS al-Baqarah/2: 129.   

                                            

         

Terjemahnya: 
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang 

akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada 

mereka al-kitab (al-Qur’an) dan al-hikmah (al-sunnah) serta mensucikan mereka. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
115

 

ْوَن عَََّل َآنَّ املَراَد ِبِه ِبقَْوُِلِ  ُ َع املَف لِ ْوإًل » َوَآْْجَ ْبَرِاِهْْيَ عَلَْيِه « ِمْْنُْم َرسخ
ِ
َ أِلَ ََّ ا ٌد َصَلَّ هللاخ عَلَْيِه َوَسَلَّ َحمَّ َو مخ هخ

ٍد َصَلَّ هللاخ عَلَيْ الَساَلمخ  َحمَّ ِيَِتِه ِبَمكََّة غَْْيَ مخ ر  َو ِبَمكََّة َولَْم يَْبَعثخ ِمْن ذخ ِيَتِِه َوهخ ر  ََّما َدعَا َِّلخ ن
ِ
َ فََدلَّ عَََل أ َََّ ا  ِه َوَسَلَّ

ٌد َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلََّ  .املَراَد ِبِه ُمَحمَّ
116

 

Artinya: 

Para mufasir sepakat bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya  « ْْوإًل ِمْْنخم « َرسخ  
yaitu Muhammad saw., karena Ibrahim a.s. ketika berdoa untuk keturunannya, 
berada di Mekkah dan belum diutus dari keturunannya di Mekkah  selain Nabi 
Muhammad saw. maka yang dimaksudkan dengannya adalah Muhammad saw.Pada 
ayat yang sama, al-Kha>zin juga menyebutkan ungkapan ikhtalaf al-mufassiru>n guna 
menampilkan perbedaan pendapat para mufasir pada suatu ayat. Contohnya lafal 
h}ikmah pada ayat di atas,   
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 ُ ْيِن  املْعرِفَةخ : قَالَ . قخلْتخ ِلامَِِلٍ َما احِلْْكَةخ : ْوَن يِف املَراِد ِِبحِلْْكَِة َها ُهنَا فََرَوى ابُْن َوَهٍب قَالَ ِاْختَلََف املَف لِ ِ ِِبلل

لَِباُع َُلُ  نَّةخ َوَذِِلَ أِلَ ََّ هللَا تََعاََل َذَكَر : اَدةَ َوقَاَل قََت . َوالِفْقُه ِفْيِه َواَِّلت َّ احِلْْكَةخ ِِهَ الس خ ِتاَلَوَة الِكتَاِب َوتَْعِلْيَمهخ ُثخ

نَّةَ  إلَّ الس خ
ِ
ِ : َوِقْيَل اِلحْْكَةخ . َعَطَف عَلَْيِه احِلْْكَةخ فََوَجَب َأ َْ يَكخْو ََ املَرادخ َِّبَا َشيْئًا أ َخَر َولَيَْس َذِِلَ ا لُْم ِِهَ الع

َّلَّ بِ 
ِ
َِِّت ََّل يُْدَرُك ِعلُْمهَا ا َ َواملْعرِفَُة ِِبَا ِمنْهُ ِبأَْحاَكِم هللِا تََعاََل ال : َوِقْيَل احِلْْكَةخ . بَيَاِن الَرُسْوِل َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ

ِ َوالَباِطلِ   ِِهَ فَهْمخ القخر: لقََضاِء َوِقْيلَ ِِهَ َمْعرِفَةخ اأَلْحََكِم َوا: َوِقْيلَ . ِِهَ الَفْصلخ بَْيَ احلَق 

Artinya: 

Para mufasir berbeda pendapat pada maksud h}ikmah di sini, Ibn Wahab 

meriwayatkan, ia berkata: aku bertanya pada Ma>lik apa itu h}ikmah. Ia menjawab, 

pengetahuan tentang agama dan pemahaman di dalamnya, dan mengikutinya. 

Qatadah berkata: h}ikmah adalah al-sunnah, hal tersebut karena Allah swt. 

menyebutkan membaca kitab dan mengajarkannya, kemudian menghubungkannya 

dengan al-h}ikmah, maka maksud ayat tersebut harus dipahami sebagai sesuatu yang 

lain dan tidak lain itu adalah sunnah.117
 Ada yang mengatakan h}ikmah adalah ilmu 

yang ditetapkan Allah swt., yang tidak diketahui ilmunya kecuali melalui penjelasan 

Rasulullah saw. dan pengetahuan darinya. Dikatakan h}ikmah adalah membedakan 

antara yang hak dan batil. Dikatakan ia adalah pengetahuan tentang hukum-hukum 

dan ketentuan. Dikatakan ia adalah pengetahuan tentang al-Qur’an.       

Ungkapan yang menyebutkan qa>la al-mufassiru>n, seperti penafsirannya pada QS al-

Nisa>/4: 75. 

                                  

                                    

 

 

Terjemahnya: 
Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang 

lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya 

Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya 

dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi 

Engkau!".
118
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Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh }ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 82. 
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}: قَْوُُلُ َعزَّ َوَجلَّ               }  ََ ْو خ هللِا عَََّل اجِلهَاِد يِف َسِبْيِِلِ َهَذا َحضَّ ِمَن : قَاَل املفَْس ِ

تَْضَعِفنْيَ ِمْن َآيِْدي الُكفَّاِر َوِفْيِه َدِلْيٌل  عَََّل َآنَّ اِلجهَاَد َواِجٌب َواملْعََن ََّل عُْذَر لَُُكْ يِف َِّلْسِتنْقَاِذ املْؤِمِننْيَ املس ْ

تَْضَعِفنْيَ َما بَلََغ ِمَن الَضْعِف َواَِلَذى .تَْرِك اجِلهَاِد َوقَْد بَلََغ َحاُل املس ْ
119 

Allah swt. berfirman, { ِإَل تخقَاِتلخْو ََ ِِف َسِبْيِل هللا ْ {َوَما لَُكخ  para mufasir mengatakan 

bahwa ayat ini seruan dari Allah bagi yang berjihad di jalan Allah untuk menyelamatkan 

orang-orang mukmin yang lemah dari tangan orang kafir. Hal ini   merupakan petunjuk 

bahwa jihad adalah wajib dan maknanya adalah bahwa tidak ada alasan bagimu 

meninggalkan jihad jika telah sampai berita mengenai keadaan al-mustad}’afi>n (orang-

orang lemah) yang dalam kelemahan dan ketersiksaan. 

Sisi ijtihad al-Kha>zin pada tafsir terdahulu yang dikutipanya adalah beliau 

berusaha mengambil intisari penafsiran mufasir yang dinukilnya dalam menafsirkan ayat. 

Dalam penukilannya tersebut, al-Kha>zin terkadang menyebutkan kesepakatan para 

mufasir sebelumnya terhadap penafsiran suatu ayat, menyebutkan letak perbedaan para 

mufasir dalam penafsiran ayat dan menyebutkan pandangan para mufasir. Sebagaimana 

contoh di atas, pengutipan al-Kha>zin pada tafsir sebelum beliau ada yang disebutkan 

sumbernya, seperti bila menukil pendapat salah satu mufasir  seperti al-Ra>zi>, al-

Zamakhsyari>, al-T}abari> dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan ungkapan ittafaq al-

mufassiru>n, waajma’ al-mufassiru>n guna menyebutkan kesepakatan mufasir pada 

penafsiran suatu ayat. Ungkapan ikhtalaf al-mufassiru>n untuk menyebutkan perbedaan 

pendapat para mufasir pada penafsiran suatu ayat. Menyebutkan pandangan para mufasir 

dengan ungkapan qa>la al-mufassiru>n, z\akara al-mufassiru>n, qi>la dan lain sebagainya.     
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Di samping itu, penafsiran bi al-ma’s\u>r  pada tafsir ini sarat dengan pengutipan 

hadis Nabi, dibanding mengutip ayat. Ia hanya mengutip ayat-ayat penting, yang 

umumnya sebagai penafsiran terhadap ayat. Berbeda dengan kitab tafsir yang diringkasnya 

Tafsi>r al-Bagawi>, ia bukan hanya memaparkan indikator riwayat saja, tetapi juga banyak 

mengutip ayat sebagai penjelas terhadap penafsirannya, karena sebagaimana diketahui 

bahwa indikator tafsi>r bi al-ma’s\u>r  adalah penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, 

pendapat sahabat dan tabiin. Sebagai contoh perbedaan antara kedua tafsir tersebut ketika 

menafsirkan QS al-Baqarah/2: 15 

                  

Terjemahnya: 

Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-

ambing dalam kesesatan mereka.
120

 

Bentuk penafsiran al-Kha>zin terhadap ayat tersebut yaitu 

مْ } ََتْزِئخ َِّبِ ْس { هللاخ يَس ْ َي اجلََزاءخ ِِبِ م ِ ْم ِِبملْؤِمِنْيَ فَسخ َِتَْزاِِئِ ْم َجَزاَء اس ْ اِزْْيِ َ َُّه يِف ُمقَابَلَِتِه قَاَل ابُْن َأْي ُيخ ن ِه ِِلَ ِّ

ََل 
ِ
ْوا ا لَْيِه َسدَّ َعْْنُْم َوُردُّ

ِ
َذا اْنََتَْوا ا

ِ
ُهخْ } النَاِر َعبَّاٍس يُْفتَُح لَهُْم َِبُب اجلَنَِّة فَا دُّ كخهخْم َويخَمه ِلْهخمْ { َويَمخ َواملدُّ . َأْي يَْْتخ

خ الِزََيَدة ْمَدادخ َواِحٌد َوَأْصُلخ
ِ
ْمَداُد يِف اخلَْرِ  َواإل

ِ
ِ َواَّل َِ املدُّ يِف الَْشل مْ }َوَآْكََثُ َما يَأْ ْغَياَِّنِ َأْي ِِف َضاَلِلهِْم { ِِف طخ

َجاَوَزةخ  ْغَيا َِ مخ ِيْنَ { يَْعَمهخْو ََ }احلَد ِ  َوَأْصلخ الطخ تََحْي ِ ْو ََ ِِف الَضاَلََلِ مخ دخ دَّ .َأْي يََْتَ
121 

Artinya: 

ََتْزِئخ } مْ هللاخ يَس ْ {ِِبِ  yaitu membalas olok-olokan mereka kepada orang mukmin. 
Dinamakan al-jaza>’ dengan namanya karena dalam imbalannya. Ibn Abbas berkata 
dibukakan bagi mereka pintu surga dan apabila mereka sampai di pintu surga, 
mereka ditutupkan dan dikembalikan ke neraka. {وميدُه}  yakni meninggalkan mereka 
dan menangguhkan mereka. al-maddu dan al-imda>d  adalah satu kata, dan asalnya 
tambahan. Al-maddu banyak dimaknai pada hal yang buruk, dan al-imda>d  pada hal 
yang baik.  { ِف طغياَّنم}  yakni dalam kesesatan mereka, dan asal al-t}ugya>n adalah 
melampaui batas. {َ يعمهو}  yakni  mereka bimbang dalam kesesatan yang 
membingungkan mereka. 
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Adapun bentuk penafsiran al-Bagawi> terhadap ayat tersebut yaitu 

مْ } ََتْزِئخ َِّبِ خ يَس ْ م{ اَّللَّ َِتَْزاِِئِ ْم َجَزاَء اس ْ اِزْْيِ َ َُّه يِف ُمقَابَلَِتِه مََكَ قَاَل هللُا  َأْي ُيخ ن ِه ِِلَ َْسِ َي اجلََزاُء ِِبِ ِِبملْؤِمِننْيَ فَُسملِ

ئَةٌ "تََعاََل  ئٍَة َسي ِ لَْيِه َسدَّ ( الشورى -40") ِمثْلخهَا َوَجَزاءخ َسي ِ
ِ
َذا اْنََتَْوا ا

ِ
قَاَل ابْنخ َعبَّاٍس يخْفتَحخ لَهخْم َِببخ اجلَنَِّة فَا

َذا َوَصَل املنَافِ  َعْْنخْم و
ِ
اِط فَا َب ِللُْمْؤِمِننْيَ نُْوٌر يَْمُشْوَن عَََّل الِِصَ ََل النَاِر َوِقْيَل ُهَو َآْن يُْْضَ

ِ
ْوا ا لَْيِه ُقْوَن ُردُّ

ِ
ا

ََتخْو َ: "ِحْيَل بَيَْْنُْم َوبنَْيَ املْؤِمِننْيَ مََكَ قَاَل هللُا تََعاََل  : قَاَل هللاخ تََعاََل ( س بأ  -54")َوِحْيَل بَيَْْنخْم َوبَْيَ َما يَش ْ

خ َِببٌ " ْوٍر ُلَّ َِب بَيَْْنخْم ِبسخ املْؤِمِنْيَ عَََل ِنَفاِقهِْم  َوقَاَل احلََسنخ َمْعنَاهخ هللاخ يخْظهِرخ ( احلديد-13)األ يةخ " فَُضخ

ُهخْ } دُّ خ ا{ َويَمخ ْمَدادخ َواِحٌد، َوَأْصُلخ
ِ
كخهخْم َويخْمهِلْهخْم َواملدُّ َواإل ْمَداُد يِف يَْْتخ

ِ
ِ ِواَّل َِ يِف الَْشل ا َما يَأْ َّلَّ َآنَّ املدَّ كَِثْرً

ِ
لِزََيَدُة ا

خِمدُّ "اخلَْرِ قَاَل هللُا تََعاََل يِف املدلِ  ا َون ْمَداِد ( مرْي -79") َُلخ ِمَن الَعَذاِب َمدًّ
ِ
ْ ِبأَْمَواٍل "َوقَاَل ِِف اإل َوَأْمَدْدََنُكخ

بَِنْيَ  مْ }( الطور-22")َوَآْمَدْدََنُُهْ ِبَفاِكهَةٍ ( "اإلإْساء -6") وَّ َجاَوَزةخ احلَد ِ { يِف ُطْغَياَِّنِ خ مخ ْم َوأَْصُلخ . َأْي ِِف َضاَللََِتِ

ِيْنَ { يَْعَمهخو ََ }َوِمنْهخ َطغَى املاءخ  تََحْي ِ ْو ََ ِِف الَضاَلََلِ مخ دخ دَّ .أَْي يََْتَ
122 

Artinya: 

{هللا يس َتزئ َّبم}   yaitu membalas olok-olokan mereka kepada orang mukmin, 
dinamakan al-jaza>’ dengan namanya karena dalam imbalannya. Sebagaimana firman 
Allah swt., “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal” (QS al-
Syu>ra>/42: 40). Ibn Abbas berkata, dibukakan bagi mereka pintu surga dan apabila 
mereka sampai di pintu surga, mereka ditutupkan dan dikembalikan ke neraka. 
Dikatakan perumpamaan bagi orang-orang mukmin adalah seperti cahaya, yang 
berjalan di atas s}ira>t}, apabila orang munafik sampai, diberi penghalang antara 
mereka dan orang mukmin.  Sebagaimana Allah swt. berfirman, “Dan diberi 
penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan” (QS Saba’/34: 54). 
Allah swt. berfirman, “Lalu di antara mereka dipasang dinding (pemisah) yang 
berpintu” (QS al-H}adi>d/57: 13). {وميدُه}  yakni meninggalkan mereka dan 
menangguhkan mereka. Al-maddu dan al-imda>d adalah satu kata, dan asalnya 
penambahan, al-maddu banyak dimaknai pada hal yang buruk, dan al-imda>d  pada 
hal yang baik. Allah swt. berfirman, “Kami akan memperpanjang azab untuknya 
secara sempurna” (QS Maryam/19: 79). Dan firman-Nya pada lafal imda>d, “Dan 
kami membantumu dengan harta dan anak-anak” (QS al-Isra>’/17: 6), “Dan kami 
berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan” (QS al-T}u>r/52: 22). { ِف

{طغياَّنم  yakni dalam kesesatan mereka, dan asal al-t}ugya>n adalah melapaui batas. 
Dan dari itu dimaknai banjir. {يعمهو َ}  yakni mereka bimbang dalam kesesatan yang 
membingungkan mereka. 
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Pada penafsiran di atas, dapat dilihat perbedaan penafsiran al-Bagawi> dan al-

Kha>zin dari segi pengutipan ayat. Ayat-ayat yang terdapat pada Tafsi>r al-Bagawi> 

diringkas oleh al-Kha>zin dengan langsung menyandarkannya kepada riwayat Ibn Abbas. 

Di sisi lain, hadis-hadis yang dikutip oleh al-Kha>zin, terdapat hadis-hadis 

tambahan yang merupakan subjektifitasnya sebagai seorang sufi. Dalam hal ini, ia 

terkadang menampilkan fadilah ayat tertentu pada ayat yang mempunyai sisi spiritual. 

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS A>li ‘Imra>n/3: 135. 

                                 

                  

Terjemahnya: 

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya 

diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa 

mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan 

mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
123

 

Setelah menafsirkan ayat tersebut, al-Kha>zin kemudian menampilkan bab 

mengenai keutamaan istigfar ( ِف فضل الاس تغفار: فصل ), untuk menunjang pembahasannya 

tersebut, ia mengutip beberapa hadis. Di antara hadis yang dinukil yaitu  

َ قَالَ  ِتْغَفاَر َجَعَل هللُا َُلُ ِمْن ُكلِ َضْيٍق » : َعْن اْبِن َعبَّاٍس َآنَّ َرُسْوَل هللِا َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ َمْن لَِزَم اَِّلس ْ

تَِسُب  ْ ََ 124آ خرجه آ بو داود «ُمْخَرجًا َوِمْن ُكلِ َُهٍ فََرجًا َوَرَزقَُه َمْن َحْيُث ََّل 
 

Artinya:   

“Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang melazimkan 

istigfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesempitan, dari setiap 

kegelisahan diberi kelapangan, dan memberikannya rezki dari arah yang tidak 

diduga-duga.” 
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Pada contoh di atas dapat dilihat bahwa hadis yang dinukil al-Kha>zin di dalamnya 

juga terdapat ijtihadnya sendiri, yaitu dengan menambahkan hadis targi>b  dan tarhi>b, juga 

terkadang menjelaskan lafal hadis yang gari>b dan men-syarah-nya  

Berdasarkan bentuk penfasiran di atas, dapat dilihat bahwa tafsir ini menggunakan 

dua bentuk penafsiran, yaitu bi al-ma’s\u>r dan bi al-ra’yi, namun jika dilihat dari sisi 

dominannya, tafsir ini dominan kepada bentuk tafsir bi al-ra’yi. 

2. Metode Penafsiran Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l 

Metode yang digunakan al-Kha>zin dalam tafsirnya adalah metode tah}li>li> atau 

metode analitis, yaitu metode yang berusaha menjelaskan seluruh aspek yang dikandung 

oleh ayat-ayat al-Qur’an dan mengungkapkan segenap pengertian yang ditujunya. Ada 2 

indikator umum, yang digunakan untuk membuktikan bahwa kitab Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l 

fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l ini menggunakan metode tah}li>li>.  Indikator tersebut antara lain: 

a. Penafsirannya dimulai dari surah al-Fa>tih}a>h} hingga surah al-Na>s. 

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa kitab ini 

mengikuti tarti>b mus}h{afi>  yakni menafsirkan ayat al-Qur’an berdasarkan urutan ayat dan 

surah dalam mushaf. Dalam kaitannya, al-Kha>zin telah merampungkan penafsiran seluruh 

ayat al-Qur’an, dimulai dengan surat al-Fa>tih}ah dan diakhiri surat al-Na>s. Kitab tafsir 

yang peneliti kaji terbagi atas empat jilid, yang mana masing-masing jilid terdiri atas 

beberapa surah. Jilid-jilid tersebut antara lain: 

1) Jilid I  berisi tafsir surah al-Fatihah hingga akhir surah surah an-Nisa>’  

2) Jilid II berisi tafsir surah al-Ma>’idah hingga akhir surah Yu>suf.  

3) Jilid III berisi tafsir surah al-Ra’d hingga akhir surah al-Fa>t}ir  

4) Jilid IV berisi tafsir surah Ya>si>n sampai akhir surah al-Na>s.   
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Dengan demikian tafsir ini mengikuti urutan mushaf usmani dalam penafsirannya. 

Akan tetapi, penetapannya sebagai tafsir dengan metode tah}li>li>  karena telah mengikuti 

urutan mushaf usmani tidak kuat, karena metode ijma>li pun demikian. Sehingga untuk 

membuktikan bahwa kitab tafsir ini betul-betul menggunakan metode tah}li>li> masih perlu 

pembuktian, maka diperlukannya pembuktian pada indikator kedua. 

b. Kuantitas penafsiran Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l 

Al-Kha>zin telah menafsirkan seluruh ayat al-Qur’an yang terdiri dari 114 surah 

dalam empat jilid tebal. Pada jilid pertama al-Kha>zin telah menafsirkan 4 surah dalam 441 

halaman. Pada jilid kedua al-Kha>zin telah menafsirkan 8 surah dalam 560 halaman. Pada 

jilid ketiga al-Kha>zin telah menafsirkan 23 surah dalam 453 halaman. Pada jilid keempat 

al-Kha>zin telah menafsirkan 79 surah dalam 504 halaman. Akumulasi seluruh penafsiran 

al-Kha>zin dalam empat jilid adalah 1956 halaman. Seluruh ayat al-Qur’an telah ditafsirkan 

oleh al-Kha>zin, baik itu ada yang ditafsirkan secara singkat, pertengahan maupun panjang. 

Ketebalan kitab Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l tentu tidak lepas dari 

kuantitas penafsiran al-Kha>zin yang metode penafsirannya adalah menafsirkan ayat al-

Qur’an dengan mengurai dan menganalisis ayat dari berbagai segi, baik menyinggung arti 

mufrada>t ayat, menjelaskan asba>b al-nuzu>l jika terdapat, menjelaskan muna>sabah ayat 

tertentu, memperhatikan keterangan-keterangan yang bersumber dari Nabi, sahabat dan 

tabiin, khususnya pada ayat yang berkaitan dengan aspek fikih dan kisah, yang diulas 

secara panjang. Hal ini menegaskan bahwa kitab ini menempuh metode tah}li>li>. Sebagai 

ilustrasi bahwa al-Kha>zin berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terdapat pada ayat, 

adalah setiap ayat yang ditafsirkannya terkadang di bagi menjadi perkata atau perkalimat, 

atau kepada beberapa penggalan ayat, kemudian ditafsirkan sesuai dengan pendekatan 

keilmuan yang digunakan. Sebagai contoh ketika menafsirkan QS al-Baqarah/2: 4. 
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ِخَرِة ُُهْ يُوِقنُوَن  لَْيَك َوَما ُآْنزَِل ِمْن قَْبِِلَ َوِِبِْل َ
ِ
يَن يُْؤِمنُوَن ِبَما ُآْنزَِل ا ِ  َواَّلَّ

Terjemahnya: 

Dan mereka yang beriman kepada kitab (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu 

dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya 

(kehidupan) akhirat.
125

 

لَْيَك َوَما ُأْنزَِل ِمْن قَْبِلَ }
ِ
يَن يخْؤِمنخو ََ ِبَما ُأْنزَِل ا ِ  ََّل عَ  لَِ املَْنَّ  ِب تُ لكُ ِِب وَ  كَ يْ لَ عَ  لِ املَْنَّ  آ نِ رْ لقُ ِِب  نَ وْ قُ دلِ َص يُ  يْ آَ { َواَّلَّ

 وَ  اةِ رَ وْ لتَّ َكَ  لِ بْ قَ  نْ مِ  اءِ يَ بِ نْ اِلَ 
ِ
  ُب جِ يَ ا فَ هََُكلِ  اءِ يَ بِ نْ اِلَ  ِف ُُصُ وَ  رِ وْ بُ الزَّ وَ  لِ يْ ْْنِ اَّل

ِ
َ { ةِ رَ ِل خِ ِِب َو } هُ َُكُّ  ِِلَ ذَ بِ  انُ مَ يْ اَّل  ِن عْ ي

َ َُّنَ وْ كَ ا وَ يَ نْ الُّ  نِ ا عَ هَ ِر خِ أْ تَ لِ  ةً رَ آ خِ  ْت يَ َُسلِ  ةِ رَ خِ ِل  ا ارِ لَّ ِِب    نَ مِ { نَ وْ نُ قِ وْ يُ  ُهُْ }ا هَ دَ عْ ا ب
ِ
 ََن املعْ وَ  َّلُْ العِ  وَ هُ وَ  انِ قَ يْ اَّل

 َ َ وَ  نَ وْ نُ قِ يْ تَ ْس ي َ آَ  نَ وْ مُ لَ عْ ي .ةٌ نَ ئِ ا َكَ َّنَّ
126 

Terjemahnya: 

(Dan mereka yang beriman kepada kitab (al-Qur’an) yang telah diturunkan 

kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu) yakni percaya kepada 

al-Qur’an yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-

nabi sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur dan seluruh mus}haf-mus}h}af para Nabi, 

yang semuanya wajib diimani, (wa bi al-a>khirah ) yakni akhirat, dinamakan akhirat 

karena pengakhirannya dari dunia dan keberadaannya setelahnya (dunia), (hum 
yu>qinu>n) yakni dari keyakinan yaitu ilmu, maknanya mereka yakin dan mengetahui 

bahwa akhirat ada.    

Pada ayat tersebut, al-Kha>zin membaginya kepada tiga kalimat, yaitu { واَّلين

ليك وما أ نزل من قبل {يؤمنو َ مبا أ نزل اإ {وِبأل خرة }  ,  dan  { َ ُه يوقنو} . 

Kemudian ditafsirkan makna perkalimat dengan pendekatan kebahasaan dan lain 

sebagainya. 

Di samping itu, al-Kha>zin membahas secara panjang ayat-ayat berkaitan dengan 

aspek fikih dan kisah dengan menampilkan riwayat dan pendapat ulama di dalamnya. 

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS al-Baqarah/2: 173.   
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 2.  
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Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 25.  
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 

binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa 

dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak 

(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang.
127

 

Al-Kha>zin menerangkan bahwa ayat ini berkenaan dengan makanan yang haram, 

dalam hal ini al-Kha>zin menampilkan fas}l khusus mengenai hukum ayat tersebut dan 

permasalahannya. Beliau membaginya ke dalam enam permasalahan, yakni 1) mengenai 

hukum memakan bangkai 2) hukum mengenai darah 3) hukum mengenai daging babi 4) 

hukum mengenai firman Allah swt. wa ma> uhilla bihi ligairillah 5) hukum mengenai al-

mud}t}ar (yang dalam keadaan terpaksa) 6) mengenai firman Allah gair ba>g wa  la> ‘a>d.128 

Pada masing-masing bab tersebut al-Kha>zin memaparkan berbagai pandangan 

para ulama, baik fuqaha>’ disertai dalilnya masing-masing.  

Maka berdasarkan inidikasi yang terdiri di atas yakni sistematika dalam 

menjelaskan ayat al-Qur’an dengan mengurai dan menganalisis ayat demi ayat surah demi 

surah dengan mengikuti urutan mushaf usmani, kuantitas penafsirannya yang membahas 

panjang lebar tentang ayat yang berkaitan dengan aspek fikih dan kisah, di samping itu 

juga beliau memanfaatkan bantuan bahasa, hadis-hadis Nabi dan riwayat-riwayat para 

sahabat dan tabiin, asba>b al-nuzu>l, muna>sabah dalam mengungkap petunjuk ayat al-
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h.  72. 
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Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil I, h. 103-104.  
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Qur’an. Maka dapat dsimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam Tafsi>r Luba>b al-

Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l adalah metode tah}li>li>. 

3. Corak Penafsiran dalam Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l 

Sebagaimana diketahui, bahwa ayat al-Qur’an mencakup banyak aspek di 

dalamnya, terdapat ayat-ayat yang berkenaan dengan akidah, syariat, kisah, masalah 

ilmiah dan lain sebagainya. Di antara para mufasir ada yang dominan membahas beberapa 

aspek tersebut, sehingga dikenal dengan corak tafsir. Beragam corak tafsir yang telah 

digunakan oleh para mufasir, di antaranya ada yang mengunakan corak sastra bahasa, 

filsafat dan teologi, tasawuf, fikih, kisah, ‘ilmi>, adab ijtima>’i > (sastra budaya 

kemasyarakatan) dan lain sebagainya. 

Adanya perbedaan corak yang terdapat pada kitab-kitab tafsir dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor, yaitu keahlian mufasir, lingkungan kehidupan mufasir, dan niat atau 

tujuan mufasir dalam menulis kitab tafsirnya.  

Dalam menafsirkan al-Qur’an terkadang mufasir cenderung menafsirkan ayat 

dengan menggunakan beberapa pendekatan aspek keilmuan, disebabkan penguasaannya 

terhadap beberapa disiplin ilmu. Maka untuk menentukan corak sebuah tafsir perlu dilihat 

aspek yang dominan dan cenderung ditafsirkan oleh mufasir, juga tidak terlepas dari 

intensi mufasir dalam menulis kitab tafsirnya.   

Setelah mengkaji Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l, terlihat bahwa aspek 

yang cenderung atau dominan dibahas oleh al-Kha>zin dalam tafsirnya yaitu, 

a. Aspek Kisah 

Tafsir ini termasuk tafsir yang bercorak kisah karena al-Kha>zin menafsirkan ayat-

ayat yang berkenaan dengan aspek kisah yakni kisah para Nabi, kisah umat-umat 

terdahulu dan tentang peperangan secara panjang, bahkan terkadang al-Kha>zin 
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menspesifikkan pembahasan yang berkaitan dengan aspek kisah pada suatu bab dan 

mengulasnya secara khusus. Ia juga menyinggung kisah isra>iliyya>t dalam tafsirnya, yang 

diambil dari orang Yahudi yang telah masuk Islam seperti Wahab bin Munabbih, juga 

mengambil dari Ka’ab al-Ah}ba>r, ‘Abdullah bin Sala>m, Ibn Juraij dan lain sebagainya. 

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS al-Baqarah/2: 30, al-Kha>zin menambahkan bab 

khusus mengenai hakekat malaikat dan kisah penciptaan Adam a.s. Dalam hal ini, ia 

menjelaskan tentang penciptaan dan bentuk malaikat yang menggunakan ungkapan qi>la, 

juga mengisahkan penciptaan Nabi Adam a.s  dengan mengutip di dalamnya riwayat dari 

Wahab bin Munabbih yaitu seorang Yahudi dari Yaman yang memeluk Islam.
129

  

Pada QS al-Baqarah/2: 30, al-Kha>zin mengisahkan bahwa malaikat adalah materi 

yang halus, diciptakan dari cahaya, memiliki bentuk yang bermacam-macam, dan tempat 

tinggalnya di langit. Kemudian al-Kha>zin mengutip riwayat Abu> Z|ar bahwa Rasulullah 

saw. bersabda "Sesungguhnya saya mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui, dan 

mendengar apa yang tidak kalian dengar. Sesungguhnya langit merintih dan diberikan 

kepadanya hak untuk merintih. Tidak terdapat di dalamnya tempat yang cukup untuk 

empat jari kecuali padanya terdapat malaikat yang meletakkan keningnya untuk bersujud 

kepada Allah.” Hadis riwayat al-Turmuz\i>. Kemudian al-Kha>zin mengisahkan penciptaan 

Adam a.s. dari Wahab bin Munabbih yang mengatakan bahwa ketika Allah swt. hendak 

menciptakan Adam, Allah swt. memberitahu pada bumi  bahwa Aku menciptakan khalifah 

darimu, di antara mereka ada yang menaati-Ku dan ada yang bermaksiat kepada-Ku. 

Barang siapa yang taat kepada-Ku maka Aku masukkan ke dalam surga, dan barang siapa 

yang bermaksiat kepada-Ku maka Aku masukkan ke dalam neraka. Bumi berkata, apakah 
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Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh }ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 35.  
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Engkau hendak menciptakan makhluk yang inti sarinya dariku, yang akan membawaku ke 

neraka. Allah swt. berkata: Ya. Maka bumi menangis hingga memancar darinya air mata 

hingga hari kiamat. Kemudian Allah mengutus kepadanya (bumi) Jibril untuk membawa 

secakupan tanah darinya, baik yang berwarna merah, hitam, yang baik maupun yang 

buruknya. Ketika Jibril mendatanginnya untuk mengambil secakupan tanah darinya, bumi 

berkata, “aku berlindung pada Allah yang Maha Mulia yang mengutusmu kepadaku, agar 

kamu tidak mengambil sesuatu dariku”. Kemudian Jibril kembali ke tempatnya, kemudian 

ia berkata: “Wahai Tuhan, bumi berlindung kepada-Mu dariku, ketika aku menghadap 

kepadanya (bumi)”. Kemudian Allah swt. berkata kepada Mikail, pergilah kemudian 

datanglah kepada-Ku dengan membawa intisari darinya. Ketika Mikail datang kepadanya 

untuk mengambil darinya, bumi berkata sebagaimana yang dikatakan kepada Jibril. 

Kemudian Mikail kembali kepada Tuhan-Nya dan memberitahukan apa yang dikatakan 

bumi kepadanya. Allah berkata kepada Izra>’i>l, pergilah kemudian datanglah kepada-Ku 

dengan membawa secakupan tanah. Ketika Izra>’i>l datang kepada bumi, bumi berkata, aku 

berlindung pada Allah yang Maha Mulia yang mengutusmu, agar kamu tidak mengambil 

sesuatu dariku. Izra>’i>l berkata, “aku berlindung dengan kemuliaan-Nya untuk tidak 

melanggar perintah-Nya”. Kemudian Izra>’i>l menggenggam darinya segenggam, kemudian 

ia naik ke langit dan Tuhan bertanya kepadanya sedangkan Tuhan lebih tahu yang ia 

ciptakan, kemudian ia memberitahu apa yang dikatakan bumi kepadanya dan apa yang 

dijawab olehnya. Maka Allah swt. berfirman, “Demi kemuliaan-Ku dan keagungan-Ku, 

tidak Aku  ciptakan suatu makhluk dengan yang engkau bawa dan aku angkat engkau 

untuk menangani arwahnya karena rahmat-Ku”. Kemudian Allah swt. menjadikan 

genggaman tanah tersebut setengahnya di surga dan setengahnya  di neraka, kemudian 

meninggalkannya selama yang dikehendaki Allah, kemudian ia dikeluarkan dan dijadikan 
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tanah yang kering beberapa saat, kemudian dijadikan lumpur yang halus beberapa saat, 

kemudian  menjadi tanah kering, kemudian dijadikannya jasad, lalu diletakkan di pintu 

surga yang mana para malaikat kagum dari bentuknya karena mereka belum pernah 

melihat bentuk seperti itu. Ketika iblis melewatinya, ia berkata, atas dasar apa diciptakan 

makhluk ini dan melihat kepadanya, ia makhluk yang berongga, kemudian ia mengatakan 

ini adalah makhluk yang tidak bisa menahan. Ketika Allah hendak meniupkan ruh di 

dalamnya, Allah memerintahkan untuk masuk ke dalam jasad Adam, kemudian dilihatnya 

tempat masuk yang sempit, kemudian ruh tersebut berkata “Wahai Tuhan bagaimana aku 

dapat masuk ke dalam jasad ini?” Tuhan berkata, masuklah kedalamnya secara paksa dan 

keluarlah secara paksa. Kemudian ia masuk ke ubun-ubunya hingga sampai ke matanya, 

dengan mata tersebut ia melihat seluruh jasadnya yang terbuat dari tanah kering.
130

   

Demikian salah satu contoh ketika al-Kha>zin membahas ayat yang berkaitan 

dengan kisah. Ia mengisahkan kisah tersebut secara panjang.  

Al-Kha>zin banyak mengambil dari Tafsi>r al-S|a’labi> yang berkaitan dengan kisah-

kisah dan berita-berita.
131

 Dalam kisah yang dipaparkan al-Kha>zin terdapat sebagian 

isra>’iliyya>t. Al-Z|ahabi mengatakan bahwa kisah isra>’iliyya>t yang terdapat pada tafsir ini 

umumnya dinukil dari tafsir-tafsir yang menekankan aspek ini seperti Tafsi>r al-S|a’labi> dan 

lainnya.
132

 Tafsi>r al-T}abari> juga merupakan salah satu sumber rujukannya. Karya al-T}abari> 

yang terkenal dalam bidang sejarah di antaranya Ta>rikh al-Umam wa Mulu>k, yang 

terkenal dengan sebutan Ta>rikh al-T}abari>.133
 Tafsi>r al-S\a’labi merupakan tafsir yang 
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Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh }ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 35.  
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Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz 1, h. 222.   
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Muh}ammad ‘Ali > Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhum wa Manhajuhum, h. 400.  
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paling mempengaruhi al-Kha>zin pada aspek ini. Tafsi>r al-S|a’labi> yang nama resminya 

Tafsi>r al-Kasyf wa al-Baya>n ‘an tafsi>r al-Qur’a>n adalah tafsir yang dikarang oleh Abu> 

Ish}a>q Ah}mad bin Ibra>hi>m al-S|a’labi al-Naisa>bu>ri>, yang dikenal dengan sebutan al-S|a’labi> 

(w. 427 H). Kegemaran beliau terhadap kisah dapat dilihat pada salah satu karyanya yaitu 

kitab al-‘Ara>’is fi> Qis}a>s} al-Anbiya>’ S}alawa>tullah ‘alaihim ajma’i>n. Dalam tafsirnya, al-

S|a’labi> banyak menampilkan isra>’iliyya>t dan tidak adanya ketelitian dalam memilih 

hadis.
134

 Sedangkan Tafsi>r al-Bagawi>/Ma’a>lim al-Tanzi>l karya Abu>> Muh}ammad al-H}usain 

bin Mas’u>d bin Muh}ammad al-Farra>’ al-Bagawi> atau yang biasa dikenal dengan al-

Bagawi>, menurut Ibn Taimiyah meringkas Tafsi>r al-S|a’labi>, dengan menjaga tafsirnya dari 

hadis-hadis maud}u>’ dan pendapat-pendapat yang bid’ah.
135

     

Kegemaran al-Kha>zin pada aspek kisah dapat dilihat pada karyanya dalam bidang 

sejarah, yaitu Si>rah Nabawiyyah yang diberi nama Si>rah Khai>r al-Khala>’iq Muh}ammad al-

Mus}t}afa> Sayid Ahl al-S}idq wa al-Wafa>’  
yang diulas secara panjang lebar.

136
 Hal ini tentu 

tidak lepas dari keahlian beliau sebagai ahli sejarah.  

Demikian sikap al-Kha>zin jika menampilkan suatu kisah, ia membahasnya secara 

panjang dan terkadang mengulasnya secara khusus melalui suatu bab (fas}l) setelah 

memaparkan penafsiran ayat. Dalam pemaparan kisah terkadang disebutkan sumbernya 

namun, kadang pula hanya menggunakan ungkapan qi>la, dan lain sebagainya. 

b. Aspek  Hukum Fikih 

Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l tergolong tafsir yang berorak hukum 

fikih, karena ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan aspek hukum diulas secara panjang 

                                                                 
134

Lihat Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz 1, h. 163-167.  
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yang terkadang menampilkan perbedaan pandangan ahli mazhab hingga menyinggung  

hal-hal furu>’ (cabang-cabang), sehingga terkesan membahasnya panjang lebar. Bahkan 

sebagaimana pada aspek kisah yang dibahas dengan fas}l (bab) khusus, ayat yang berkaitan 

dengan hukum fikih pun demikian, dibahas pada bab (fas}l) khusus. Dalam hal ini, al-

Kha>zin dominan menampilkan mazhab syafi’i karena ia sendiri bermazhab syafi’i, tetapi 

terkadang ia juga menyebutkan mazhab fikih yang lain tanpa mengunggulkannya, 

walaupun pengarang tafsir ini bermazhab syafi’i. Sebagai contoh ketika menafsirkan QS 

al-Baqarah/2: 187. 

                                  

                                   

                                            

                                      

            

Terjemahnya: 

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri 

kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. 

Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu 

Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah 

mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan 

minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. 

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah 

kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan 

Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
137

 

Pada ayat tersebut di atas al-Kha>zin membahasnya dengan memaparkan bab 

mengenai hukum i’tikaf. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa i’tikaf adalah sunnah dan 
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tidak dapat dilakukan kecuali di masjid. Kemudian al-Kha>zin menampilkan perbedaan 

pandangan ulama terkait masjid yang dapat dilakukan i’tikaf. Ali mengatakan bahwa tidak 

dapat melakukan i’tikaf kecuali di masjid al-Hara>m, dengan dalil { َهلِطَ و َ  نْيَ فِ ائِ لطَ لِ  ِِتَ يْ ر ب

ِ كَّ الرُ وَ  نْيَ فِ اكِ العَ وَ  {دوْ جُ السُ  ع  (Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang t}awaf, orang-orang 

i’tikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud) kemudian ‘At}a>’ menentukannya dengan 

mengatakan bahwa tidak dapat dilakukan kecuali di masjid al-Hara>m dan masjid Madina. 

Huz\aifah mengatakan bahwa dapat dilakukan pada kedua tempat tersebut, juga di Bait al-

Maqdis. Al-Zuhri mengatakan bahwa tidak dapat dilakukan i’tikaf kecuali dilakukan di 

masjid ja>mi’ (yang ada shalat jama’ah). Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak dapat 

dilakukan kecuali di masjid yang mempunyai imam dan mu’azzin. Al-Sya>fi’i>, Ma>lik dan 

Ahmad mengatakan bahwa i’tikaf dapat dilakukan pada seluruh masjid, karena keumuman 

firman Allah swt.:  َدِ اجِ املسَ  يفِ  نَ وْ فُ اكِ عَ  ُتْ نْ آَ و }  { (dan kamu beri’tikaf di dalam mesjid) kecuali 

bahwa masjid yang ada shalat jama’ah lebih utama karena orang yang beri’itikaf tidak 

perlu keluar untuk shalat jum’at. Kemudian al-Kha>zin mengutip hadis.  

َ  نَ َكَ  َّلََّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   هللاُ َّلَّ  صَ ِِب النَّ  نَّ أ  : ةَ شَ ائِ عَ  َعنْ   زَّ عَ  هللاُ  اهُ فَّ وَ  تَ َّتَّ حَ  انَ ضَ مَ رَ  نْ مِ  رَ اخِ وَ اِلَ  ْْشَ العَ  ُف كِ تَ عْ ي

َ  هُ اجُ وَ زْ آَ  َف كَ تَ اعْ  ُثَّ  لَّ جَ وَ  َ  نَ َكَ  َّلََّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   هللاُ َّلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ آَ » :  رٍ ُِعَ  نِ ابْ  نْ عَ ( ا )  هِ دِ عْ ب  ُف كِ تَ عْ ي

 .  « انَ ضَ مَ رَ  نْ مِ  رَ اخِ وَ اِلَ  ْْشَ العَ 

Artinya: 

Dari A>’isyah bahwa Nabi saw. beri’tikaf sepuluh (hari) akhir ramadan hingga beliau 

diwafatkan oleh Allah swt. kemudian istri-istrinya beri’tikaf setelahnya.  Dari Ibn 

Umar bahwa Nabi saw. beri’tikaf sepuluh hari akhir ramadan. 

Selain memaparkan perbedaan ulama terkait tempat i’tikaf di atas, al-Kha>zin juga 

menyinggung tiga hal lain terkait i’tikaf yaitu a) i’tikaf dapat dilakukan tanpa berpuasa 

dan lebih baik dilakukan dengan berpuasa. Kemudian al-Kha>zin mengutip pendapat Abu> 

Hani>fah yang mengatakan bahwa puasa adalah syarat dalam i’tikaf, dan tidak sah i’tikaf 
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kecuali berpuasa, adapun alasan Syafi’i adalah riwayat dari Umar:  َهللاِ  لَ وْ سُ  رَ َيَ  الَ ق  
ِ
َ ِنلِ ا  ُت رْ ذَ  ن

 ,Ia bertanya) , نْيِ حَ يْ حِ الَص  يفِ  اهُ جَ رَ خْ آَ  كَ رِ ذَ نَ بِ  ِف وْ أَ فَ  الَ قَ  امِ رَ احلَ  دِ جِ املْس  يفِ  َلً يْ لَ  َف كِ تِ عْ آَ  نْ آَ  ةِ يَّ لِ اهِ اجلَ  يفِ 

wahai Rasulullah aku bernazar pada zaman jahiliah untuk beri’tikaf semalam di Masjid 

Haram. Rasulullah saw. menjawab, penuhilah nazarmu) dan diketahui bahwa malam hari 

tidak sah berpuasa. b) tidak ada perkiraan waktu i’tikaf menurut syafi’i. c) Jima>’ haram 

dilakukan dalam keadaan i’tikaf karena dapat merusaknya, adapun selain jima’ maka 

hukumnya adalah makruh menurut pendapat mayoritas ulama.
138

  

Begitupun ketika menafsirkan QS al-Baqarah/2: 228. 

                                     

                                        

                    

Terjemahnya: 

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru>. 
tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, 

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak 

merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. 

dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara 

yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 

isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
139

 

Pada ayat tersebut di atas, al-Kha>zin membahasnya secara khusus, mengenai 

hukum ‘iddah dan masalah-masalah di dalamnya (فصل يف آ حاكم العدة وفيه مسائل). Dalam 

hal ini, ia membaginya dalam empat masalah yaitu a)’iddah bagi perempuan hamil yaitu 

hingga melahirkan, baik karena ditalak, meninggal suaminya, juga wanita merdeka dan 

budak b) ‘iddah bagi yang meninggal suaminya sedang tidak dalam keadaan hamil adalah 

                                                                 
138

Lihat Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 118-119.  
139

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 33.  



105 

 

empat bulan sepuluh hari c) ‘iddah wanita yang ditalaq setelah dukhu>l  yaitu ada dua 

ketentuan yakni bagi yang haid ‘iddah-nya tiga quru>’  dan ‘iddah bagi wanita yang telah 

umur dan anak belum balig, atau belum haid, masa ‘iddah adalah tiga bulan, adapun 

wanita yang ditalaq dan belum dukhu>l, maka ia tidak mempunyai’iddah, d) ‘iddah bagi 

budak perempuan yaitu setengah ‘iddah wanita merdeka.
140      

Demikian sikap al-Kha>zin jika membahas ayat yang berkaitan dengan hukum fikih, 

terkadang ia menyinggung secara detail, hingga masalah furu>’ dengan menampilkan 

pandangan ulama disertai dalilnya masing-masing.   

Jika dikaitkan dengan keilmuan al-Kha>zin, sebagaimana dijelaskan sebelumnya 

bahwa ia adalah seorang fuqaha>’ dari mazhab syafi’i yang tentu tahu tentang masalah 

fikih dari mazhab Syafi’i. Akan tetapi bila melihat pemaparannya terhadap ayat hukum, ia 

terkadang menampilkan pandangan para ulama mazhab lain, yang menggambarkan bahwa 

ia juga memahami fikih mazhab lain. Di sisi lain, ia juga sempat melontarkan 

kekagumannnya pada Tafsi>r al-Bagawi> pada aspek fikihnya, sehingga penafsiran al-

Kha>zin dari aspek ini juga tidak terlepas dari pengaruh kitab induknya yaitu Tafsi>r al-

Bagawi>, yang menekankan corak hukum fikih pada tafsirnya. Pengetahuan al-Kha>zin 

terhadap hukum fikih dapat terlihat pada karyanya, yang sempat men-syarah kitab yang 

bernuansa fikih yaitu‘Umdah al-Ah}ka>m min Khair al-Ana>m karya Abu> Muh}ammad ‘Abd 

al-Gani bin ‘Abd al-Wah}i>d al-Maqdi>si> yang (w. 600 H) yang diberi nama ‘iddah al-Afha>m 

fi> Syarh ‘Umdah al-Ah}ka>m. 

Adapun keahlian al-Kha>zin lainnya adalah sebagai seorang sufi. Pengaruh 

keahliannya tersebut dapat dilihat pada tafsirnya yang menampilkan hadis yang bernuansa 

                                                                 
140

Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 159-160.  
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spritual pada ayat yang mempunyai sisi spiritual. Sebagai contoh ketika menafsirkan QS 

al-Baqarah/2: 156-157. 

                                    

             

Terjemahnya: 

Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna> lillaahi wa 
inna> ilaih ra>ji'u>n”. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang Sempurna dan 

rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat 

petunjuk.
141

 

Setelah menafsirkan ayat tersebut, al-Kha>zin menambahkan fas}l (bab) mengenai 

hadis-hadis pahala bagi orang yang tertimpa musibah dan pahala bagi orang yang bersabar 

( آ حاديث وردت يف ثواب آ هل البَلء وآ جر الصابرين ِف ذكر: فصل  ). Dalam hal ini, ia 

menampilkan berbagai riwayat terkait bab yang dibahasnya tersebut, di antaranya 

mengutip hadis Nabi yang berbunyi,  

 « هُ نْ مِ  ُب صِ ًا يُ ْر خَ  هِ بِ  هللاُ  دِ ِر يُ  نْ مَ » : َّلََّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   هللاُ َّلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ  الَ قَ  ةَ رَ يْ رَ  هُ ِِب آَ  نْ عَ 

 Artinya: 

Dari Abu> Hurairah “Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan 

memberinya musibah.” 

Ia juga mengutip hadis yang berasal dari Anas bin Malik, 

َ آَ  نْ عَ   » : الَ قَ  َّلََّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   هللاُ َّلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ آَ  ٍس ن
ِ
َّ ْر خَ  دٍ بْ عَ بِ  هللاُ  ادَ رَ ا آَ ذَ ا ََ َ وْ قُ العُ  َُلُ  لَ ًا   ا وَ يَ نْ الُ  يفِ  ةَ ب

ِ
ا ذَ ا

َ ايفَّ وَ  يُ َّتَّ حَ  هُ نْ عَ  كَ سَ ًا آ مْ ََش  دٍ بْ عَ بِ  هللاُ  ادَ رَ آَ  142« ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ  ي
  

 

                                                                 
141

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 24.   

142
Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh }ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h.  95. 
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Artinya:  

Dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila Allah menginginkan kebaikan 

bagi seorang hamba, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila 

Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah akan membiarkan 

dosanya (di dunia) sampai Allah membalasnya pada hari kiamat.” 

Penafsirannya dari segi ini diulas secara sederhana, tidak sebagaimana 

pembahasannya dari aspek kisah dan fikih yang diulas secara panjang. 

4. Penilaian Ulama terhadap Kitab al-Kha>zin 

Di antara penilaian para ulama terhadap tafsir al-Kha>zin ini antara lain adalah: 

a. Al-Z|ahabi> dalam kitabnya al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n,  mengatakan bahwa tafsir ini 

banyak terdapat riwayat tafsir bi al-ma’s\u>r, berisi keterangan hukum dan dalil-

dalilnya, dipenuhi berita-berita sejarah, dan kisah-kisah isra>iliyya>t yang hampir tidak 

selamat.
143

 

b. ‘Ali> Iya>zi> dalam kitabnya al-Mufassiru>n H}aya>tuhum wa Manhajuhum mengatakan 

bahwa kitab ini sangat disayangkan karena di dalamnya dipenuhi kisah-kisah dan 

berita-berita isra>’iliyya>t yang batil, sebagaimana kitab asalnya yaitu Tafsi>r al-Bagawi>  

dan Tafsi>r al-S|a’labi>, apalagi kisah-kisah para Nabi dan berita umat-umat terdahulu.
144

  

c. Abu> ‘Abdillah Muh}ammad al-H}amu>d al-Najdi> dalam al-Qaul al-Mukhtas}ar al-Mubi>n fi> 

Mana>hij al-Mufassiri>n mengatakan bahwa tafsir ini tidak sebagaimana dikatakan oleh 

pengarangnya “selain menukil dan memilah, menghindari penjelasan yang panjang 

lebar”, namun ia mengetengahkan penafsiran panjang lebar .145
  

                                                                 
143

Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz 1, h. 221.  

144
Muh}ammad ‘Ali > Iya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhum wa Manhajuhum,  h. 601. 

145
Abu> ‘Abdillah Muh}ammad al-H}amu>d al-Najdi>, al-Qaul al-Mukhtas}ar al-Mubi>n fi> Mana>hij al-

Mufassiri>n, h. 28.  
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d. Syekh Muh}ammad bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mugra>wi> mengatakan bahwa al-Kha>zin 

menukil dari Tafsi>r al-Bagawi> dan meringkas sanadnya dan banyak menambahkan 

riwayat-riwayat, juga menambahkan berita-berita yang batil.
146

   

e. Muhammad ‘Ali> al-S}a>bu>ni> mengatakan bahwa tafsir ini banyak menukil riwayat, 

hanya saja ia tidak menyebutkan sanadnya. Ungkapannya mudah dan tidak ada yang 

kurang jelas. Ia menyukai riwayat-riwayat dan kisah-kisah. Di dalam kitabnya 

tercantum sebagian kisah-kisah israiliyat, yang ia maksudkan sebagai peringatan 

bahwa kisah tersebut adalah bohong. Hanya disayangkan, ia berkisah panjang lebar 

tanpa menyebutkan sahih atau tidaknya kisah tersebut. Namun secara umum ia adalah 

tafsir yang baik.
147

    

f. Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa tafsir ini cenderung menerangkan berbagai 

macam riwayat dan kisah. Di antara keistimewaannya, menerangkan suatu kisah 

dengan menyebut pula hal-hal yang batil pada kisah-kisah, agar orang tidak terpedaya 

dengan kisah tersebut.
148

 

5. Kelebihan dan Kelemahan Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l 

a. Kelebihan Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l 

Ada beberapa kelebihan atau keunggulan yang dimiliki tafsir al-Khazin yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l adalah sebuah tafsir terkenal ra’yi 

yang cenderung ma’tsur karena menyebutkan seluruh peristiwa dengan 
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Muhammad bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mugra>wi>, Al-Mufassiru>n bain al-Ta’wi>l wa al-Is\ba>t fi> A>ya>t 
al-S}ifa>t, Juz 2 (t.tp: Mu’assasah al-Risa>lah, t.th), h.  1060.  

147
Muh}ammad ‘Ali al-S}a>bu>ni>, al-Tibya>n Fi> ’Ulu>m al-Qur’a>n, h.  137-138. 

148
Hasbi ash-Shiddieqy, Ilmu-Ilmu al-Qur’an: Media-media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur’an 

(Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993),  h. 254. 
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menyebutkan sanad serta argumentasi atau nama-nama para ulama yang 

berpendapat terhadap suatu persoalan. 

2) Redaksi Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l sangat mudah dan gampang, 

tidak berbelit-belit dan tidak sulit untuk dipahami baik bagi kalangan ulama 

maupun kelompok awam. 

3) Memperluas riwayat dan kisah-kisah, di mana hal ini jarang dimiliki tafsir 

lainnya. 

4) Kadang-kadang dalam ayat tafsirnya ia menyebutkan riwayat atau cerita-cerita 

Israiliyat dengan maksud memperingatkan hal yang batil, kemudian ia 

menuturkan kisah-kisah yang panjang lalu menunjukkan kelemahan dan 

kedustaannya. 

b. Kelemahan Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l 

Di samping beberapa keutamaan atau kelebihan yang dimiliki tafsir al-Khazin, juga 

terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dari tafsir ini yaitu: 

1) Secara global Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l bagus dan indah, 

kalau saja di dalamnya tidak banyak menyebutkan kisah-kisah dan riwayat 

yang tidak baik disebutkan, karena lemah dan tidak benar. 

2) Dalam pembahasannya kadang-kadang tafsir ini tidak menyebutkan sanad dari 

riwayat-riwayat yang dituturkannya. 

3) Dengan riwayat atau kisah-kisah yang panjang membuat pembaca jenuh dan 

bosan. 
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4) Dalam merampungkan cerita atau suatu riwayat, tafsir al-Khazin tanpa 

memberikan komentar dan menyatakan kecurigaan akan adanya manipulasi dan 

kelemahan dalam suatu kisah yang dituturkannya.
149
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 Imam `Alau al-Din `Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Bahgdadi, Tafsir al-Khazin, Juz. II, 

Maktabah Syamilah upgread versi 3.25, h. 493. 
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BAB IV 

PENAFSIRAN TENTANG AYAT-AYAT ‘IDDAH  DALAM KITAB TAFSI>R 

LUBA>B AL-TA’WI>L FI MA’A>NI> AL-TANZI>L 

A. Hakikat ‘Iddah dalam Tafsi>r Luba>b al-Ta’wi>l fi Ma’a>ni> al-Tanzi>l 

‘Iddah adalah masa tunggu (boleh belum menikah) bagi wanita yang berpisah 

dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati: wanita yang ditalak oleh 

suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi.
1
 

Dalam Fath al-Mu’i>n disebutkan : 

 ترتبص ـد ةم:  اعاشر هيوا ـبــــغال هرـشاء و أ  قرأ   دهلا على عدمتاالش دلعدامن  ذةهي مأخوالعدة 

ن كا دةماال يعقل معناه عبا:  اصطالحاو هو تعبدلل أ و لـحلمامن  محهار اءةملعرفة بر أ ةملرافيها 

تمازوج على  او لتفجعها غريهااو
2

 

Artinya:  

Kata  ةلعدّا  diambil dari  ددلعا  (bilangan), karena hal itu mencakup bilangan 

beberapa quru' dan beberapa bulan, pada umumnya. ‘Iddah menurut syara' ialah 

masa menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas 

kandungan atau untuk ta'abbud; Ta'abbud yaitu sesuatu yang tidak bisa 

diterima/dipikirkan oleh akal mengenai maknanya baik berupa ibadah atau 

bukan ibadah, atau bela sungkawanya atas kematian suami. 

Dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang ‘iddah 

tersebut yaitu; 

 

 

                                                           
1
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 416. 

2
Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, Fath al-Mu’în (Kairo : Maktabah Dar al- Turas, 

1980), h. 116. 
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QS Al-Baqarah/2: 228-242 

ُ ِف  لُّ لَهُنَّ َأْن يَْكُتْمَن َما َخلََق اَّللَّ َّْصَن ِبأَنُْفِسهِنَّ ثََالثََة قُُروٍء َوَال ََيِ ب ْن ُكنَّ َوالُْمَطلَّقَاُت يرََتَ
ن
اِمهِنَّ ا ََ  أَْر

ْن َأَراُدو 
ن
ِهنَّ ِف َذِِلَ ا ِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر َوبُُعولَُُتُنَّ َأَحقُّ ِبَرّدِ ي عَلَْْيِنَّ يُْؤِمنَّ ِِبَّللَّ ِ ا َولَهُنَّ ِمثُْل اَّلَّ ًَ ْصَال

ن
ا ا

ُ َعزِيٌز َحِكمٌي  ْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أَْو ( 222)ِِبلَْمْعُروِف َوِللّرَِجاِل عَلَْْيِنَّ َدَرَجٌة َواَّللَّ
ن
ََتِن فَا َالُق َمرَّ الطَّ

آتَيْتُ  ا أ لُّ لَُُكْ َأْن تَأُْخُذوا ِممَّ ْحَساٍن َوَال ََيِ
ن

حيٌ ِِب ْن ِخْفُُتْ تَْْسِ
ن
ِ فَا ُدوَد اَّللَّ َُ افَا َأالَّ يُِقميَا  الَّ َأْن ََيَ

ن
ُموُهنَّ َشيْئًا ا

ِ فََال تَْعتَُدوَها َومَ  ُدوُد اَّللَّ َُ َما ِفميَا افْتََدْت ِبِه تِْْلَ  ِ فََال ُجنَاَح عَلَْْيِ ُدوَد اَّللَّ َُ ُدوَد َأالَّ يُِقميَا  َُ ْن يَتََعدَّ 

ِ فَأُولَِئَك هُُ  اِلُموَن  اَّللَّ ْن َطلَّقَهَا ( 222)الظَّ
ن
ُه فَا لُّ ََلُ ِمْن بَْعُد َحَّتَّ تَْنِكَح َزْوًجا غَْريَ َّقَهَا فََال ََتِ ْن َطل

ن
فَا

ُُنَا لِ  ِّ ِ يَُبي ُدوُد اَّللَّ َُ ِ َوِتْْلَ  ُدوَد اَّللَّ َُ ْن َظنَّا َأْن يُِقميَا 
ن
اَجَعا ا َما َأْن يرََتَ َ فََال ُجنَاَح عَلَْْيِ ( 232)ْعلَُموَن قَْوٍم ي

ُِحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َوَال تُْمِس  َِّساَء فَبَلَْغَن َأَجلَهُنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسّ َّْقُُتُ الن َذا َطل
ن
اًرا َوا َ ِِ ُكوُهنَّ 

ِ ُهزُ  آََيِت اَّللَّ ِ عَلَْيُُكْ َوَما ِلتَْعتَُدوا َوَمْن يَْفَعْل َذِِلَ فَقَْد َظََلَ نَْفَسُه َوَال تَتَِّخُذوا أ ًوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت اَّللَّ

ءٍ  َ ِبُكِّ ََشْ َ َواْعلَُموا َأنَّ اَّللَّ َُّقوا اَّللَّ َذا ( 232)عَِلمٌي  َأْنَزَل عَلَْيُُكْ ِمَن اْلِكتَاِب َوالِْحْْكَِة يَِعُظُُكْ ِبِه َوات
ن
َوا

َِّساَء فَبَلَْغَن َأَجلَهُنَّ فََال تَْعضُ  َّْقُُتُ الن َذا تََراَضْوا بَيَُْنُْم ِِبلَْمْعُروِف َذِِلَ َطل
ن
لُوُهنَّ َأْن يَْنِكْحَن َأْزَواََجُنَّ ا

ُ يَْعَلَُ  ِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر َذِلُُكْ َأْزََك لَُُكْ َوَأْطهَُر َواَّللَّ  َوَأنُُْتْ َال تَْعلَُموَن يُوَعظُ ِبِه َمْن ََكَن ِمنُُْكْ يُْؤِمُن ِِبَّللَّ

َضاعََة َوعَََل الَْمْولُوِد ََلُ َوالْ ( 232) اُت يُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْولَْْيِ ََكِملَْْيِ ِلَمْن َأَراَد َأْن يُُِتَّ الرَّ  ِرْزقُهُنَّ َواِِلَ

َها َوَال َمْولُو  ٌة ِبَوَِلِ الَّ ُوْسَعهَا َال تَُضارَّ َواِِلَ
ن
ِه َوعَََل َوِكْسَوُُتُنَّ ِِبلَْمْعُروِف َال تََُكَُّف نَْفٌس ا ٌد ََلُ ِبَوَِلِ

ْن َأَرْدُتْ 
ن
َما َوا ْن َأَراَدا ِفَصاًال َعْن تََراٍض ِمُْنَُما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح عَلَْْيِ

ن
 َأْن الَْواِرِث ِمثُْل َذِِلَ فَا

آتَيُُْتْ ِِبلَْمعْ  َّْمُُتْ َما أ َذا َسل
ن
ِضُعوا َأْوَالَدُُكْ فََال ُجنَاَح عَلَْيُُكْ ا َ ِبَما تَْسرَتْ َ َواْعلَُموا َأنَّ اَّللَّ َُّقوا اَّللَّ ُروِف َوات

َذا( 233)تَْعَملُوَن بَِصٌري 
ن
ا فَا َّْصَن ِبأَنُْفِسهِنَّ َأْربََعَة َأْشهٍُر َوَعْْشً ب يَن يُتََوفَّْوَن ِمنُُْكْ َويََذُروَن َأْزَواًجا يرََتَ ِ  َواَّلَّ

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبٌري بَلَْغَن َأَجلَهُنَّ فََال ُجنَاَح عَلَْيُُكْ فِ  َوَال ( 232)ميَا فََعلَْن ِف َأنُْفِسهِنَّ ِِبلَْمْعُروِف َواَّللَّ

ُ َأنَُُّكْ  َِّساِء َأْو َأْكنَنُُْتْ ِف َأنُْفِسُُكْ عََِلَ اَّللَّ ْضُُتْ ِبِه ِمْن ِخْطَبِة الن تَْذُكُروَُهُنَّ َولَِكْن َال ُجنَاَح عَلَْيُُكْ ِفميَا َعرَّ  س َ

الَّ َأْن تَُقولُوا قَْوًال َمْعُروفًا َوَال تَْعزُِموا ُعْقَدَة النََِّكحِ َحَّتَّ يَْبلَُغ الِْكتَا
ن
ا ا ُب أََجََلُ َواْعلَُموا َأنَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسًّ

ِلمٌي  ََ َ غَُفوٌر  َذُروُه َواْعلَُموا َأنَّ اَّللَّ َْ َ يَْعََلُ َما ِف َأنُْفِسُُكْ فَا َِّساَء َال ( 232)اَّللَّ َّْقُُتُ الن ْن َطل
ن
 ُجنَاَح عَلَْيُُكْ ا

وُهنَّ َأْو تَْفرُِضوا لَهُنَّ فَرِيَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ عَََل الُْموِسعِ قََدُرُه َوعَََل الُْمْقرِتِ قََدرُ  ُه َمتَاعًا ِِبلَْمْعُروِف َما لَْم تََمسُّ

ِنَْي  َّْقُتُموهُ ( 232)َحقًّا عَََل الُْمْحس ِ ْن َطل
ن
وُهنَّ َوقَْد فََرْضُُتْ لَهُنَّ فَرِيَضًة فَِنْصُف َوا نَّ ِمْن قَْبِل َأْن تََمسُّ



113 
 

ي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النََِّكحِ َوَأْن تَْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّْقَوى  ِ الَّ َأْن يَْعُفوَن َأْو يَْعُفَو اَّلَّ
ن
َوَال تَنَْسُوا الَْفْضَل َما فََرْضُُتْ ا

 َ نَّ اَّللَّ
ن
ِ قَاِنتَِْي ( 232)ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري بَيْنَُُكْ ا َالِة الُْوْسَطى َوقُوُموا َّلِلَّ لََواِت َوالصَّ اِفُظوا عَََل الصَّ ََ

ََّمُُكْ َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَ ( 232) َ مََكَ عَل َذا َأِمنُُْتْ فَاْذُكُروا اَّللَّ
ن
ْن ِخْفُُتْ فَرَِجاًال أَْو ُرْكَباًًن فَا

ن
 (232)ُموَن فَا

ْخَراجٍ 
ن
ََل الَْحْوِل غَْريَ ا

ن
ْم َمتَاعًا ا ْزَواَِجِ يَن يُتََوفَّْوَن ِمنُُْكْ َويََذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ِلَ ِ ْن َخَرْجَن فََال  َواَّلَّ

ن
فَا

ُ َعزِيٌز َحِكمٌي  ُمَطلَّقَاِت َمتَاٌع َولِلْ ( 222)ُجنَاَح عَلَْيُُكْ ِف َما فََعلَْن ِف َأنُْفِسهِنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواَّللَّ

آََيِتِه لََعلَُُّكْ تَْعِقلُوَن ( 222)ِِبلَْمْعُروِف َحقًّا عَََل الُْمتَِّقَْي  ُ لَُُكْ أ ُ اَّللَّ  (222)َكَذِِلَ يَُبّْيِ

Terjemahnya: 

228). Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 

dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka 

(para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang 

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para 

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 229). Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. 

Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan 

cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang 

telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa 

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka 

tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang zalim. 230). Kemudian jika si suami mentalaknya 

(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya 

hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama 

dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-

Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. 231). Apabila kamu mentalak 

isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka 

dengan cara yang ma´ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma´ruf 

(pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena 

dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, 

maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu 
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jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, 

dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah 

(As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang 

diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah 

bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 232). Apabila kamu 

mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para 

wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma´ruf. Itulah yang 

dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah 

dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui. 233). Para ibu hendaklah menyusukan anak-

anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. 

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan. 234). Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 

dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan 

dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 

´iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 

perbuat. 235). Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 

dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, 

dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara 

rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma´ruf. 

Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum 

habis ´iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada 

dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun. 236). Tidak ada kewajiban membayar 

(mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu 

bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan 

hendaklah kamu berikan suatu mut´ah (pemberian) kepada mereka. Orang 

yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut 

kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian 

itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan 237). Jika 

kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, 
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padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 

seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu 

itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan 

pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan 

keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa 

yang kamu kerjakan. 238). Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) 

shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu´. 

239). Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan 

atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah 

(shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang 

belum kamu ketahui. 240). Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di 

antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-

isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh 

pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak 

ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka 

berbuat yang ma´ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. 241). Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan 

oleh suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 

orang-orang yang bertakwa. 242). Demikianlah Allah menerangkan kepadamu 

ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.
3
 

QS Al-Ahzab/33: 49 

وُهنَّ فََما لَ  َّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَْبِل َأْن تََمسُّ َذا نََكْحُُتُ الُْمْؤِمنَاِت ُُثَّ َطل
ن
آَمنُوا ا يَن أ ِ َا اَّلَّ ٍة ََي َأُّيُّ ُُكْ عَلَْْيِنَّ ِمْن ِعدَّ

يًال  ا ََجِ ًَ ا ُحوُهنَّ َسَ ِ وَُهَا فََمتُِّعوُهنَّ َوَسّ  تَْعتَدُّ

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan 

yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya 

maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ´iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut´ah dan lepaskanlah mereka itu 

dengan cara yang sebaik-baiknya.
4
 

 

 

                                                           
3
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Cet. I; Bandung: Sya>mil Qur’an, 2012) h. 

36-39 
4
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 424. 
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QS Al-Th{ala>q/65: 1-6  

 َ َُّقوا اَّللَّ َة َوات ُِتِنَّ َوَأْحُصوا الِْعدَّ َِّساَء فََطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ َّْقُُتُ الن َذا َطل
ن
َا النَِِّبُّ ا رُِجوُهنَّ ِمْن ََي َأُّيُّ َُُّكْ َال ُُتْ َرب

نَّ َوَال  ِ فَقَْد َظَلََ بُُيوُِتِ ُدوَد اَّللَّ َُ ِ َوَمْن يَتََعدَّ  ُدوُد اَّللَّ َُ نٍَة َوِتْْلَ  الَّ َأْن يَأِْتَْي ِبَفاِحَشٍة ُمبَيِّ
ن
ُرْجَن ا  نَْفَسُه ََيْ

َ َيُْ  َذا بَلَْغَن َأَجلَهُنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعرُ   ِدُث بَْعَد َذِِلَ َأْمًرا َال تَْدِري لََعلَّ اَّللَّ
ن
وٍف َأْو فَاِرقُوُهنَّ فَا

ِ َذِلُُكْ يُوَعظُ ِبِه َمْن ََكَن يُْؤِمُن ِِب  هَاَدَة َّلِلَّ ِ َوالَْيْوِم ِبَمْعُروٍف َوَأْشهُِدوا َذَوْي عَْدٍل ِمنُُْكْ َوَأِقميُوا الشَّ َّللَّ

 َ َعْل ََلُ َمْرَرًجا اْلآِخِر َوَمْن يَتَِّق اَّللَّ ِ فَهَُو  َويَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َال   َْجْ ْ عَََل اَّللَّ تَِسُب َوَمْن يَتََوَّكَّ ََيْ

 ُ َ َِبِلُغ َأْمِرِه قَْد َجَعَل اَّللَّ نَّ اَّللَّ
ن
ُبُه ا ٍء قَْدًرا َحس ْ ِِئ يَِئْسَن ِمَن الَْمِحيِض ِمْن ِنَسائُُِكْ   ِلُكِّ ََشْ َوالالَّ

ِِئ  ُُتُنَّ ثََالثَُة َأْشهٍُر َوالالَّ ِن اْرتَبُُْتْ فَِعدَّ
ن
لَهُنَّ َوَمْن يَتَِّق ا ْضَن َوُأوَالُت اْلَْمحَاِل َأَجلُهُنَّ َأْن يََضْعَن َمحْ لَْم ََيِ

َعلْ  َ َْجْ ا  اَّللَّ ِّئَا ََلُ ِمْن َأْمِرِه يُْْسً َ يَُكفِّْر َعْنُه َسي لَْيُُكْ َوَمْن يَتَِّق اَّللَّ
ن
ِ َأْنَزََلُ ا ِتِه َويُْعِظْم ََلُ َذِِلَ َأْمُر اَّللَّ

ْن ُكنَّ ُأوَالِت   ًرا َأجْ 
ن
ُقوا عَلَْْيِنَّ َوا وُهنَّ ِلُتَضّيِ َأْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُُْتْ ِمْن ُوْجِدُُكْ َوَال تَُضارُّ

 َ آتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأتَِمُروا ب ْن أَْرَضْعَن لَُُكْ فَأ
ن
لَهُنَّ فَا ٍل فَأَنِْفُقوا عَلَْْيِنَّ َحَّتَّ يََضْعَن َمحْ ْن َمحْ

ن
يْنَُُكْ ِبَمْعُروٍف َوا

ُتْ  ِضُع ََلُ ُأْخَرى تََعاَسْ   فََسرُتْ

Terjemahnya: 

1). Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 

wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah 

Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 

mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang 

terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-

hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu 

sesuatu hal yang baru. 2). Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, 

maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah 

kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran 

dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa 

bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar 3). 

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 

(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 
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(dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi 

tiap-tiap sesuatu. 4). Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang 

masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) 

perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang 

hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. 

Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya. 5). Itulah perintah Allah yang 

diturunkan-Nya kepada kamu, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, 

niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat 

gandakan pahala baginya. 6). Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang 

sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan 

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.5 

Karena persoalan ‘iddah merupakan masalah yang menyangkut kepada 

kemaslahatan bersama khususnya untuk menjaga nasab sehingga pembahasannya 

pun di dalam al-Qur’an cukup panjang dan terperinci. 

B. Wujud ‘Iddah  pada kitab tafsir Luba>b al-Ta’wi>l Fi> Ma’a>ni al Tanzi>l Karya al-

Kha>zin 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Kha>zin merupakan ulama 

tafsir yang menguasai ilmu fiqh sehingga wajar ketika al-Kha>zin menafsirkan al-

Qur’an, Ia sangat terperinci dalam menjelaskannya hingga masalah furu’, khususnya 

pada ayat-ayat hukum. Demikian pula ketika menafsirkan tentang ayat-ayat ‘iddah 

yang merupakan bagian pada 3 surah dalam al-Qur’an, yaitu terdapat dalam surah 

Al-Baqarah, Al-Th{ala>q, dan al-Ahza>b. 

                                                           
5
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h.  558-559 
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al-Kha>zin membahas secara khusus mengenai hukum ‘iddah dan masalah-

masalah di dalamnya (فصل ف أ حَكم العدة وفيه مسائل). Dalam hal ini, ia membaginya 

dalam empat pokok masalah yaitu; pertama, ‘iddah bagi perempuan hamil yaitu 

hingga melahirkan, baik karena ditalak, meninggal suaminya, juga wanita merdeka 

dan budak. Kedua, ‘iddah bagi yang meninggal suaminya sedang tidak dalam 

keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari. Ketiga ‘iddah wanita yang ditalaq 

setelah dukhu>l yaitu ada dua ketentuan yakni bagi yang haid ‘iddah-nya tiga quru>’ 

dan ‘iddah bagi wanita yang telah berumur dan anak belum balig, atau belum haid, 

masa ‘iddahnya adalah tiga bulan, adapun wanita yang ditalaq dan belum dukhu>l, 

maka ia tidak mempunyai‘iddah. Keempat, ‘iddah bagi budak perempuan yaitu 

setengah ‘iddah wanita merdeka.
6
 

1. ‘Iddah Wanita yang Ditala>q 

Dasar hukum kewajiban ‘iddah bagi wanita yang dit}alaq dapat dilihat pada 

QS al-Baqarah/2: 228;  

ُ ِف  لُّ لَهُنَّ َأْن يَْكُتْمَن َما َخلََق اَّللَّ َّْصَن ِبأَنُْفِسهِنَّ ثََالثََة قُُروٍء َوَال ََيِ ب ْن ُكنَّ  َوالُْمَطلَّقَاُت يرََتَ
ن
اِمهِنَّ ا ََ أَْر

ا َولَهُنَّ  ًَ ْصَال
ن
ْن َأَراُدوا ا

ن
ِهنَّ ِف َذِِلَ ا ِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر َوبُُعولَُُتُنَّ َأَحقُّ ِبَرّدِ ي عَلَْْيِنَّ  يُْؤِمنَّ ِِبَّللَّ ِ ِمثُْل اَّلَّ

ُ َعزِيٌز َحِكمٌي  ِِبلَْمْعُروِف َوِللّرَِجاِل عَلَْْيِنَّ َدَرَجةٌ   َواَّللَّ

Terjemahnya: 

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 

suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, 

                                                           
6
Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 159-160. 
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mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Pada ayat tersebut di atas, dijelaskan tentang kewajiban bagi  الُْمَطلَّقَاُت yaitu 

perempuan yang dit}alaq atau diceraikan oleh suaminya untuk menunggu selama tiga 

quru>’ sebelum menikah kembali dengan laki-laki lain. 

Ulama berbeda pendapat mengenai makna kata quru>’ pada ayat di atas, quru>’  

merupakan bentuk jama’ dari kata al-qar’u yang berarti dalam keadan haid atau 

dalam keadaan suci. Menurut Abu ‘Ubaidah, al-qar’u merupakan sesuatu yang 

berlawanan atau berkontradiksi, dikatakan juga bahwa makna hakikat dari al-qar’u  

adalah haid, sedangkan suci merupakan makna maja>zinya, tetapi dikatakan juga 

sebaliknya. Perbedaan pendapat juga terjadi pada makna asal kata qar’u, ada yang 

mengatakan bahwa qar’u berarti al-jam’u karena pada waktu haid darah berkumpul 

di dalam Rahim, sedangkan pada waktu suci darah berkumpul di dalam tubuh. Qar’u 

juga diartikan dengan waktu, sesuai dengan perkataan رجع فالن لقرئه أ ي لوقته اَّلي َكن  

 karena haid dating pada waktu tertentu, dan begitupun dengan keadaan suci atau فيه

bersih dari haid.
7
 

Sebagaimana terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli bahasa tentang 

makna quru’, dikalangan ulama fiqh juga terjadi perbedaan pendapat, pendapat 

pertama mengatakan bahwa quru>’ itu adalah haid, sebagaimana yang dikatakan oleh 

‘Umar, ‘Ali, Ibnu Mas’u>d, Ibnu Abba>s, Abu Mu>sa>, ‘Uba>dah bin al-S}a>mat, Abu 

Darda’, begitupun dengan Ikrimah, al-D{ahha>k, al-Sadi>, al-Awza>’i>, Sufya>n al-S|auri> 

dan Abu Hani>fah. Ahmad bin Hambal berkata: “Aku telah mengatakan bahwa yang 

                                                           
7
Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 158-159. 
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dimaksud dengan al-aqra>’ adalah keadaan suci dari haid, tetapi sekarang saya lebih 

cenderung mengatakan itu adalah keadaan haid. Sedangkan ulama yang berpendapat 

bahwa quru>’ itu bermakna dalam keadaan suci adalah Zaid bin s\a>bit, Ibnu ‘Umar, 

‘A<isyah, demikian juga dengan al-Zuhri>, Abba>n bin ‘Us \ma>n, Imam Malik dan Imam 

Sya>fi’i.
8
 

Ulama yang memaknai quru>’ dengan masa haid berpegang dengan hadis 

Rasulullah saw. yang diperuntukkan bagi wanita-wanita yang sedang haid;  دعي

 aqra>’ pada hadis ini menunjukkan kepada masa haid bagi الصالة أ َيم أ قرائك

perempuan, karena perempuan tidak meninggalkan shalat kecuali pada saat haid.
9
 

Sedangkan pendapat ulama yang memaknai quru>’ dengan masa suci adalah 

perkataan Rasulullah saw. terhadap Ibnu ‘Umar yang menceraikan istrinya yang 

sedang dalam keadaan haid;  ن شاء ن شاء أ مسكها وا  لعمر مره فلرياجعها حَّت تطهر، ُث ا 

 kemudian ia diberitahu bahwa طلق قبل أ ن ميس فتْل العدة، اليت أ مر هللا أ ن يطلق لها

yang dimaksud dengan masa ‘iddah adalah masa suci dan bukan masa haid.
10

 

Al-Kha>zin dalam hal ini lebih condong mengikuti pendapat ulama yang 

mengatakan bahwa quru>’ berarti masa suci bagi perempuan yang diceraikan oleh 

suaminya, ia juga mengungkapkan faedah dari perbedaan ini, bahwasanya jika 

menurut pada pendapat Sya>fi’i yang mengaatakan bahwa quru>’ itu adalah masa suci 

bagi perempuan, maka masa ‘iddah bagi perempuan yang diceraikan suaminya lebih 

                                                           
8
Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 159. 
9
Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 159. 
10

Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 159. 
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pendek, sedangkan pendapat yang lain menjadikan masa iddah perempuan lebih 

panjang.
11

 

Jika quru>’ diartikan sebagai masa suci, maka perempuan yang sedang 

ber‘iddah apabila memasuki masa haid ketiga, maka ia telah melewati masa 

‘iddahnya dan telah halal baginya uuntuk menikah kembali karena sisa waktu suci 

yang padanya terjadi tala>q tetap terhitung sebagai satu quru>’. Ataupun jika tala>q 

terjadi ketika perempuan dalam keadaan haid, maka jika ia berada pada haid yang 

keempat maka telah tuntas masa ‘iddahnya. Sedangkan mazhab Imam Abu Hani>fah 

yang berpendapat bahwa quru>’ itu adalah masa haid, maka ‘iddahnya tidak akan 

tuntas sampai ia suci dari haid ketiga dan itu apabila tala>q terjadi dalam keadaan 

suci ataupun suci dari haid keempat jika tala>q terjadi ketika perempuan dalaam 

keadaan haid. 

Lebih lanjut al-Kha>zin menjelaskan makna  ُّل ُ ِف َوال ََيِ لَهُنَّ َأْن يَْكُتْمَن ما َخلََق اَّللَّ

 dengan mengutip pendapat Ibnu ‘Abbas yang mengatakan bahwa yang َأْرَاِمهِنَّ 

dimaksud pada ayat tersebut adalah anak dan dikatakan pula haid. Maksudnya 

adalah tidak dibenarkan bagi wanita untuk menyembunyikan ataupun merahasiakan 

apa yang telah diciptakan oleh Allah di dalam rahim mereka baik itu berupa 

kehamilan atau janin, ataupun haid mereka dengan tujuan menutupi hak suami untuk 

rujuk kepada mereka ataupun hak suami terhadap anak yang mereka kandung di 

dalam rahim.
12
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Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-

Musamma> Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jil 1, h. 159. 
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ِ َوالَْيْوِم اْلآِخرِ   ْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ ِِبَّللَّ
ن
ا kalimat ini merupakan ancaman yang tegas 

terhadap larangan untuk menyembunyikan atau merahasiakan apa yang ada di dalam 

rahim wanita sekaligus kewajiban untuk menunaikan amanah dalam mengabarkan 

atau menyampaikan apa yang ada di dalam rahim mereka baik haid maupun adanya 

kehamilan.
13

 

Kewajiban perempuan yang ditala>q untuk tidak merahasiakan apa yang ada 

di dalam rahim mereka tersebut terutama kepada suaminya berkenaan dengan hak 

suami untuk kembali rujuk kepada istri yang telah ditala>q tersebut dalam masa 

‘iddah apabila mereka menghendaki hal tersebut.   

2. ‘Iddah Perempuan yang Ditinggal Mati Suami 

Bagi perempuan yang ditinggal mati suami atau cerai yang diakibatkan oleh 

kematian suami, maka perempuan tersebut wajib menjalani masa ‘iddah baik dia 

sudah bergaul dengan suaminya ataupun belum. Keharusan tersebut dijelaskan dalam 

QS al-Baqarah/2: 234 

َّْصَن ِبأَنُْفِسهِنَّ َأْربََعَة َأْشهُ  ب يَن يُتََوفَّْوَن ِمنُُْكْ َويََذُروَن َأْزواجًا يرََتَ ِ ذا بَلَْغَن َأَجلَهُنَّ فَال َواَّلَّ
ن
ٍر َوَعْْشًا فَا

 ُ   ِبت  تَْعَملُوَن َخِبٌري ُجناَح عَلَْيُُكْ ِفامي فََعلَْن ِف َأنُْفِسهِنَّ ِِبلَْمْعُروِف َواَّللَّ

Terjemahnya: 

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-

isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber´iddah) empat 

bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut 

yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. 
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Ala>’ al-Di>n Abu> H}asan ‘Ali> Abu> Muh}ammad bin Ibra >hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin al-
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Al-Kha>zin menjelaskan perihal istri yang ditinggal mati oleh suaminya 

sebagaimana pada QS al-Baqarah/2: 234 dalam beberapa poin permasalahan, yaitu; 

pertama, ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat 

bulan dan sepuluh hari. Sedangkan ketentuan masa ‘iddah bagi perempuan hamba 

sahaya adalah setengah dari ketentuan masa ‘iddah bagi perempuan merdeka, hal ini 

sesuai dengan pendapat jumhur ulama, sedangkan menurut pendapat Abu Bakr al-

As}am ‘iddah bagi perempuan hamba sahaya sama dengan ‘iddah bagi perempuan 

merdeka, ia merujuk kepada z}ahir makna dari ayat QS al-Baqarah/2: 234.
14

 

Sedangkan ‘iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya 

adalah sampai ia melahirkan, sama halnya perempuan tersebut adalah hamba sahaya 

ataupun perempuan merdeka. Dalam hal ini, meskipun perempuan tersebut 

melahirkan ketika suaminya baru saja meninggal maka ia boleh menikah kembali 

tanpa harus menunggu sampai masa empat bulan dan sepuluh hari bagi perempuan 

merdeka ataupun setengah dari masa tersebut bagi perempuan hamba sahaya.
15

 

Al-Kha>zin mengutip hadis yang diriwayatkan dari Sabi>’ah al-Aslamiyah, 

أ ُها َكنت َتت سعد بن خوةل وهو من بين عامر بن لؤي، وَكن ممن شهد بدرا، فتوف عُنا ف  

 تعلت من نفاسها مجملت جحة الوداع ويه َامل، فَل تلبث أ ن وضعت محلها بعد وفاته، فلت 

ما يل أ راك مجملت : للرطاب فدخل علْيا أ بو الس نابل بن بعكك رجل من بين عبد اِلار فقال

نك وهللا ما أ نت بناكح حَّت متر عليك أ ربعة أ شهر وعْش قالت . للرطاب لعْل ترجْي النَكح وا 

 هللا عليه وسَّل فلت  قال يل ذِل َجعت عيّل ثيايب َْي أ مسيت وأ تيت رسول هللا صَّل : سبيعة
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ن بدا يل، أ خرجاه ف  فسأ لته عن ذِل فأ فتاين بأ ين قد َللت َْي وضعت محيل وأ مرين ِبلزتوجي ا 

 16الصحيحْي

Sesungguhnya Sabi’ah merupakan istri dari Sa’ad bin Khaulah dari Bani ‘A<mir 

bin Lu’ay, dan dia merupakan salah seorang yang ikut perperang pada perang 

badar, dan Sa’ad meninggal ketika Haji Wada’ sedangkan pada saat itu 

Sabi’ah dalam keadaan hamil, dan ia melahirkan sesaat setelah meninggalnya 

suaminya. Maka setelah melalui masa nifas, maka ia berhias dan 

mempercantik diri untuk di khitbah, maka datanglah kepadanya Abu al-

Sana>bil bin Ba’kak, seorang pria dari bani Abd al-Da>r mengatakan: 

“sesungguhnya aku melihatmu berhias untuk mengharapkan pernikahan, maka 

sesungguhnya engkau tidak boleh menikah sebelum melewati masa empat 

bulan dan sepuluh hari sesuai ketentuan ‘iddah”. Sabi’ah berkata: “setelah 

dikatakan padaku hal tersebut, maka aku melepas hiasanku kemudian 

mendatangi Rasulullah saw. dan menanyakan perihal tersebut, maka beliau 

mengatakan bahwa aku telah halal untuk menikah setelah aku melahirkan dan 

menyuruh untuk menikah apabila telah ada jalan untukku kepadanya. 

Diriwayatkan di S}ahi>hain. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hukum pada ayat tersebut bersifat 

umum bagi setiap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu menahan diri 

atau ber’iddah selama empat bulan dan sepuluh hari, kemudian dikhususkan atas 

keumuman ini bagi perempuan yang dalam keadaan hamil kemudian ditinggal mati 

oleh suaminya maka ‘iddah bagi mereka sampai mereka melahirkan.
17

 Hal tersebut 

sesuai dengan QS al-T{ala>q/65: 4 

لَهُنَّ . . .   18. . . َوُأوالُت اْلَْحت ِل َأَجلُهُنَّ َأْن يََضْعَن َمحْ
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Terjemahnya: 

. . . dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungaannya . . .
19

  

Kedua, wajib bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk 

berduka, yaitu meninggalkan segala hiasan diri, wangi-wangian, minyak kepala serta 

bercelak. Tetapi apabila dalam keadaan terpaksa untuk melakukan hal tersebut, 

maka diberikan keringanan kepada mereka, hal tersebut sesuai pendapat Imam Malik 

dan Imam Abu> Hani>fah. Sedangkan Imam Sya>fi’i berpendapat boleh bercelak pada 

malam hari dan kemudian menghapusnya pada siang hari.
20

 

Al-Kha>zin mengutip beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini, 

diantaranya hadis dari Ummu Salamah: 

ما : دخل عيّل رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل َْي توف أ بو سلمة وقد جعلت عيّل صربا فقال»

منا هو صرب َي رسول هللا ليس فيه طيب، فقال: هذا َي أ م سلمة؟ قلت نه يشب الوجه فال : ا  ا 

نه خضاب ّال ِبلليل وتزنعيه ِبلُنار وال متتشطي ِبلطيب وال ِبحلناء فا  ي َشء بأ  : قلت. مجعليه ا 

أ خرجه أ بو داود وللنساِئ حنوه« ِبلسدر تغلفْي به رأ سك: أ متشط َي رسول هللا؟ قال
21

 

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata: “telah dating kepadaku 

Rasulullah saw. ketika wafatnya Abu Salamah dan aku memakai s}abar 
(semacam bedak yang membuat wajah kelihatan lebih bersinar) pada wajah ku, 
maka Rasulullah saw. berkata kepadaku: “Apa ini wahai Ummu Salamah?” 

aku berkata: “ini adalah s}abar ya Rasulullah, dan ini tidak mengandung 

wewangian”, maka Rasulullah berkata: “sesungguhnya itu menghiasi wajah, 

maka janganlah kamu menggunakannya kecuali pada malam hari dan 

menanggalkannya pada siang hari dan janganlah kamu menyisir rambutmu 

dengan sesuatu yang mengandung wewangian dan inai karena hal tersebut 

dapat mewarnainya.” Aku berkata: “maka dengan apa aku menyisir ya 
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Rasulullah?” beliau berkata: “gunakanlah sidr (sesuatu dari pohon bidara) 
untuk melumuri kepalamu.” Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Nasa>’i. 

Tidak pula diperkenankan bagi perempuan pada masa ini untuk menggunakan 

kain sutera, perhiasan permata, serta kain yang berwarna untuk berhias, seperti kain 

yang berwarna merah dan kuning. Dan boleh menggunakan kain yang berwarna 

hitam atau biru yang tidak untuk berhias. Boleh juga menggunakan pakaian yang 

berwarna putih ataupun pakaian dari bulu domba,
22

 

Ketiga, Terjadi perbedaan pendapat mengenai awal mula penetapan masa 

‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah masa ‘iddah 

bermula ketika suami wafat meskipun atau nanti apabila datang kabar tentang 

kepastian wafatnya suami.
23

 Sebagian berpendapat; bahwasanya ketika belum 

diketahui kematian suami, maka tidak terhitung dalam masa iddah meskipun telah 

lewat beberapa hari dari kematian suami, hal tersebut didasarkan pada firman Allah 

Ta’ala;  ََّّْصَن ِبأَنُْفِسهِن ب  hal tersebut (’iddah) tidak dapat terjadi kecuali ada يرََتَ

kesengajaan untuk melakukannya, dan untuk melakukan hal tersebut harus ada 

pengetahuan sebelumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa penyebab adanya 

kewajiban ber’iddah adalah terjadinya kematian meskipun kabar kematian itu datang 

belakangan.
24
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Keempat, ulama sepakat bahwa ayat 234 dari surah al-Baqarah ini 

merupakan na>sikh dari ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa masa ‘iddah bagi 

perempuan adalah satu tahun, meskipun ayat ini letaknya lebih awal dalam tarti>b al-

mushaf.25
 Ayat tersebut yaitu QS al-Baqarah/2: 240 yang berbunyi; 

 
ن
ْخراجٍ فَا

ن
ََل الَْحْوِل غَْريَ ا

ن
ْم َمتاعًا ا يَن يُتََوفَّْوَن ِمنُُْكْ َويََذُروَن َأْزواجًا َوِصيًَّة ِلَْزواَِجِ ِ ْن َخَرْجَن فَال َواَّلَّ

ُ َعزِيٌز َحِكمٌي  ُروٍف ُجناَح عَلَْيُُكْ ِف ما فََعلَْن ِف أَنُْفِسهِنَّ ِمْن َمعْ   َواَّللَّ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan 

isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga 

setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika 

mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari 

yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma´ruf terhadap diri 

mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
26

 

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya kepada setiap suami yang akan 

meninggal hendaklah menuliskan wasiat untuk istri yang akan ditinggalkan sebagai 

nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dalam satu tahun yakni berupa makanan, 

pakaian serta tempat tinggal dengan tidak mengeluarkannya dari rumah mereka.
27

 

Hal tersebut didasari oleh sebuah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat 

ini, peristiwa tersebut terjadi pada seorang pria dari T{a>’if yaitu Haki>m bin al-H{a>ris\ 

yang hijrah ke Madinah bersama ayah dan istrinya serta mereka memiliki beberapa 

anak, kemudian ia meninggal maka persoalan ini diserahkan kepada Rasulullah saw., 

maka turunlah ayat ini, maka Rasulullah saw. membagikan harta warisan yang 
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ditinggalkan oleh pria tersebut kepada ayah dan anak-anaknya, sedangkan istrinya 

tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan tersebut. Kemudian Rasulullah 

memerintahkan mereka untuk menafkahi istri yang ditinggalkan tersebut dari harta 

yang ditinggalkan suaminya selama satu tahun.
28

 

Hukum pada awal islam menetapkan bahwa apabila seorang suami 

meninggal, maka istri yang ditinggalkannya harus ber’iddah selama satu tahun. Dan 

diharamkan bagi ahli warisnya untuk mengeluarkan sang istri dari rumahnya 

sebelum ‘iddahnya genap satu tahun, dan nafkah serta tempat tinggal wajib 

diberikan kepada istri yang ditinggalkan tersebut dari harta peninggalan suaminya 

meskipun istri tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari pembagian warisan. Tetapi 

hal tersebut merupakan pilihan bagi perempuan, apabila ia menghendaki, maka ia 

boleh menggenapkan ‘iddahnya selama satu tahun di rumah suaminya dan ia berhak 

atas nafkah serta tempat tinggal tersebut, akan tetapi apabila ia berkehendak untuk 

meninggalkan rumah suaminya sebelum cukup setahun, maka ia tidak berhak atas 

nafkah dan tempat tinggal tersebut.
29

 

Kesimpulan yang didapatkan dari makna ayat ini ada dua yaitu; pertama, 

sesungguhnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki hak berupa nafkah 

serta tempat tinggal yang bersumber dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. 

Kedua, sesungguhnya masa ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh 

suaminya adalah selama satu tahun. Tetapi kemudian Allah swt. menghapus kedua 

hukum ini, maka keharusan berwasiat dihapuskan oleh ayat mi>ra>s\ yang menetapkan 
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bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya berhak atas warisan sebesar 

seperempat atau seperdelapan sebagai pengganti dari nafkah dan tempat tinggal. 

Kemudian menghapus kewajiban ‘iddah selama satu tahun bagi istri yang ditinggal 

mati oleh suaminya menjadi empat bulan dan sepuluh hari.
30

 

3. ‘Iddah Perempuan yang Belum Pernah Digauli 

Tinjauan tentang hal ini terdapat dalam QS al-Ahza>b/33: 49 

وُهنَّ فتَ  لَُُكْ  َّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل َأْن تََمسُّ ذا نََكْحُُتُ الُْمْؤِمناِت ُُثَّ َطل
ن
آَمنُوا ا يَن أ ِ َا اَّلَّ ٍة َي َأُّيُّ  عَلَْْيِنَّ ِمْن ِعدَّ

ُحوُهنَّ َساًَا  ِ وَُها فََمتُِّعوُهنَّ َوَسّ يًال تَْعتَدُّ  ََجِ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan 

yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya 

maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ´iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut´ah dan lepaskanlah mereka itu 

dengan cara yang sebaik-baiknya.
31

 

Ungkapan  َّوُهن  pada ayat di atas bermakna belum digauli, atau ِمْن قَْبِل َأْن تََمسُّ

belum terjadi jima’ antara suami istri. Ayat ini juga mengindikasikan bahwa tidak 

ada tala>q sebelum terjadinya pernikahan, karena Allah swt. telah mengatur bahwa 

tala>q itu hanya terjadi setelah pernikahan. Ulama sepakat bahwa tala>q yang terjadi 

setelah pernikahan tanpa adanya jima’ ataupun khalwah maka tidak ada kewajiban 

‘iddah bagi perempuan. Sedangkan apabila tidak terjadi jima’ tetapi telah terjadi 
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khalwah maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut telah mewajibkan adanya 

‘iddah bagi perempuan yang ditala>q tersebut.
32

 

Diperintahkan juga untuk  َّفََمتُِّعوُهن yaitu memberikan mut’ah atau pemberian 

berupa hadiah kepada perempuan yang ditala>q untuk menyenangkan hatinya. 

Menurut Ibnu Abbas bahwa mut’ah ini diberikan kepada perempuan apabila laki-laki 

belum memberikan mahar sebelumnya, tetapi apabila telah ada mahar yang 

diberikan maka tidak ada mu’tah bagi perempuan tetapi yang ia dapatkan hanyalah 

setengah dari mahar yang telah diberikan oleh laki-laki. Tetapi dianjurkan untuk 

memberikan mut’ah meskipun telah memberikan mahar sebelumnya, sehingga 

perempuan mendapatkan setengah dari mahar serta mut’ah. Karena yang demikian 

itulah bentuk dari  ًيال ُحوُهنَّ َساًَا ََجِ ِ  yaitu melepaskan atau menceraikan mereka َوَسّ

dengan cara yang sebaik-baiknya.
33

 

4. ‘Iddah Perempuan yang Belum Pernah Haid ataupun Telah Menopause 

Masa ‘iddah bagi perempuan yang ditala>q telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

masa ‘iddah mereka adalah tiga quru>’, terlepas dari perbedaan pendapat tentang 

makna kata quru>’ pada ayat tersebut, tetapi yang menjadi patokan perhitungan 

‘iddah tersebut adalah masa haid ataupun masa suci dari haid. 

Adapun bagi perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid yang 

disebabnkan oleh faktor usia yang belum ba>ligah atau menopause, maka ketentuan 

masa ‘iddah bagi mereka telah dijelaskan dalam QS al-T{ala>q/65: 4 
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ْضَن َوُأوالُت َوالالَِِّئ يَِئْسَن ِمَن  ُُتُنَّ ثَالثَُة َأْشهٍُر َوالالَِِّئ لَْم ََيِ ِن اْرتَبُُْتْ فَِعدَّ
ن
الَْمِحيِض ِمْن ِنسائُُِكْ ا

َعْل ََلُ ِمْن َأْمِرِه يُْْساً  َ َْجْ لَهُنَّ َوَمْن يَتَِّق اَّللَّ      اْلَْحت ِل َأَجلُهُنَّ َأْن يََضْعَن َمحْ

Terjemahnya:  

dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka 

masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan 

yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka 

itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang 

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 

urusannya.
34

 

Ayat di atas turun berkenaan dengan pertanyaan Khala>d bin al-Nu’ma>n bin 

Qais al-Ans}a>ri> kepada Rasulullah saw. tentang masa ‘iddah bagi perempuan yang 

haid, perempuan yang belum haid, dan perempuan yang hamil, maka Allah swt. 

menurunkan ayat tersebut.  َْوالالَِِّئ يَِئْسَن ِمَن الَْمِحيِض ِمْن ِنسائُُِك yang dimaksud dalam 

ayat ini adalah perempuan-perempuan yang sudah tidak mengharapkan datangnya 

masa haid, hal tersebut karena mereka telah berumur lebih dari 50 tahun atau 

menopause. Sehingga apabila diragukan tentang masa ‘iddah mereka, maka ‘iddah 

bagi mereka adalah tiga bulan. Begitupun dengan perempuan yang belum pernah 

sekalipun mengalami haid, maka masa ‘iddah bagi mereka adalah sama dengan 

perempuan menopause yaitu tiga bulan. 

C. Urgensi ‘Iddah pada kitab tafsir Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni al Tanzi>l Karya al-

Kha>zin 

Ketentuan ‘Iddah merupakan sebuah syariat yang ditetapkan oleh Allah swt. 

yang tentu memiliki urgensi ataupun hikmah dibalik penetapannya. Urgensi tersebut 
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dapat diketahui secara tersirat ataupun tersurat pada ayat-ayat al-Qur’an yang 

membahas tentang ‘iddah ataupun pada penafsiran-penafsiran ulama terhadap ayat-

ayat ‘iddah tersebut. Al-Kha>zin secara tidak langsung banyak mengungkapkan 

urgensi ataupun hikmah dari pensyariatan ‘iddah tersebut dalam penafsirannya 

terhadap ayat-ayat ‘iddah.  

1. Urgensi ‘iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya 

Sebagaimana terdapat pada QS. Al-Baqarah/2: 228 bahwa wanita yang 

diceraikan oleh suaminya maka masa ‘iddah baginya adalah tiga quru’. Terlepas dari 

perbedaan pendapat mengenai makna kata quru’ pada ayat tersebut, terdapat hikmah 

dibalik pensyariatannya. 

Pada ayat tersebut terdapat larangan bagi wanita untuk menyembunyikan 

atau merahasiakan apa yang ada di dalam rahim mereka baik berupa kehamilan atau 

janin, ataupun masa haid mereka ( َلُّ لَهُنَّ َأْن يَْكُتْمَن ما َخل ُ ِف َأْرَاِمهِنَّ َوال ََيِ (َق اَّللَّ .  

Urgensi utama dari penetapan syariat tersebut adalah ta’abbudiyah yaitu 

mematuhi perintah Allah Swt., tetapi selain hal tersebut urgensi lainnya adalah 

adanya penjagaan terhadap hak suami untuk rujuk dalam masa ‘iddah tersebut 

ا) ًَ ْصَال
ن
ْن َأَراُدوا ا

ن
ِهنَّ ِف َذِِلَ ا (َوبُُعولَُُتُنَّ َأَحقُّ ِبَرّدِ . Sehingga masa ‘iddah tersebut dapat 

dijadikan sebagai waktu untuk berfikir kembali bagi kedua belah pihak dan 

memperbaiki hubungan mereka dan jika mereka menginginkan rujuk maka hal 

tersebut diperbolehkan.
35

 

Urgensi lainnya adalah adanya penjagaan terhadap keturunan, karena 

dikhawatirkan terjadi percampuran nasab pada rahim wanita jika tidak ada masa 
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‘iddah. Sehingga wanita yang telah melewati masa ‘iddah selama tiga quru’ diyakini 

bahwa rahimnya telah bersih.
36

 

2. Urgensi ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 

Kematian sudah menjadi ketetapan Allah swt. atas seluruh makhluk-Nya 

yang tidak dapat dihindari ataupun ditolak, begitupun dengan kematian seorang 

suami yang meninggalkan istrinya.  

QS Al-Baqarah/2: 240 menjelaskan mengenai ‘iddah bagi wanita yang 

ditinggal mati oleh suaaminya: 

ْم َمتاعًا  يَن يُتََوفَّْوَن ِمنُُْكْ َويََذُروَن َأْزواجًا َوِصيًَّة ِلَْزواَِجِ ِ ْن َخَرْجَن فَال َواَّلَّ
ن
ْخراجٍ فَا

ن
ََل الَْحْوِل غَْريَ ا

ن
ا

ُ َعزِيٌز َحِكمٌي  ُجناَح عَلَْيُُكْ ِف ما فََعلَْن ِف أَنُْفِسهِنَّ ِمْن َمْعُروٍف   َواَّللَّ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan 

isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga 

setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika 

mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari 

yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma´ruf terhadap diri 

mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
37

 

Pada ayat di atas dijelaskan mengenai keharusan seorang wanita yang 

ditinggal mati oleh suaminya untuk ber’iddah selama setahun. Urgensi dari 

penetapan tersebut adalah penjagaan terhadap kelangsungan hidup istri yang 

ditinggal mati oleh suaminya, maka dalam masa ‘iddah tersebut wanita berhak atas 

nafkah serta tempat tinggal dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya, karena 

nafkah lahiriyah merupakan kewajiban suami terhadap istri.
38
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Urgensi lain dari masa ‘iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 

adalah sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia.  Bagi seorang 

isteri yang kematian suami yang  dikasihinya sudah tentu akan meninggalkan kesan 

yang pahit di jiwanya,  dengan adanya iddah selama empat bulan sepuluh hari adalah 

merupakan suatu masa yang sesuai untuk ia bersedih, sebelum menjalani kehidupan 

yang baru bersama laki-laki yang lain jika ia menghendaki.
39

 

Dari penjelasan di atas, maka hikmah dari ‘iddah adalah Memberikan 

kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, 

apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu. Untuk 

mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang dicerai kan. Untuk 

selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi 

jelas siapa ayah dan bayi tersebut. Agar isteri yang diceraikan dapat ikut merasakan 

kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta 

menepati permintaan suami. Hal ini jika iddah tersebut di karenakan oleh kematian 

suami.
40
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas tentang penafsiran al-Kha>zin terhadap ayat-

ayat ‘iddah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hakikat ‘Iddah adalah masa tunggu seorang wanita yang telah dicerai atau 

ditinggal mati oleh suaminya berdasakan kelahiran anaknya atau hitungan 

masa suci/haid atau berdasarkan bulan dan pada masa tersebut seorang 

wanita tidak diperbolehkan untuk menikah. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengetahui kebersihan rahim seorang wanita, untuk beribadah ataupun untuk 

berkabung atas kematian suaminya. 

2. Wujud ‘Iddah, Ada beberapa poin dari penafsiran al-Kha>zin terhadap ayat-

ayat ‘iddah, yaitu; pertama, ‘iddah bagi perempuan hamil yaitu hingga 

melahirkan, baik karena ditalak atau meninggal suaminya, ketentuan ini 

berlaku bagi perempuan merdeka maupun budak. Kedua, ‘iddah bagi 

perempuan yang meninggal suaminya sedang tidak dalam keadaan hamil 

adalah empat bulan sepuluh hari. Ketiga, ‘iddah perempuan yang ditala>q 

setelah dukhu>l yaitu ada dua ketentuan, yakni bagi yang haid ‘iddah-nya tiga 

quru>’ dan ‘iddah bagi perempuan yang telah berumur dan anak belum balig, 

atau belum haid, masa ‘iddahnya adalah tiga bulan, adapun perempuan yang 

ditalaq dan belum dukhu>l, maka ia tidak mempunyai kewajiban ‘iddah. 

Keempat, masa ‘iddah bagi budak perempuan yaitu setengah dari masa 

‘iddah perempuan merdeka. 
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3. Urgensi’iddah adalah untuk ta’abbudiyah, selain itu untuk menjaga hak 

suami untuk rujuk kepada istri yang diceraikannya dan juga penjagaan 

terhadap keturunan. Adapun urgensi ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati 

oleh suaminya adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup istri yang 

ditinggalkan sekaligus sebagai penghormatan terhadap suami yang meninggal 

B. Implikasi 

Penafsiran al-Qur’an dari masa ke masa telah mengalami banyak 

perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Penafsiran tentunya 

membutuhkan banyak kajian dan analisis dari berbagai aspek, baik itu secara teks 

maupun yang terkait dengan aspek metodologis. Tidak diragukan lagi bahwa al-

Qur’an melahirkan banyak cabang ilmu yang dengan menggalinya maka akan 

melahirkan berbagai konsep pengetahuan yang baru. 

Motivasi ulama dalam menghasilkan sebuah karya tafsir tidak lain dilatar 

belakangi akan keinginan besar mengungkap maksud kala>mulla>h dan memenuhi 

kebutuhan umat terhadap pemahaman al-Qur’an. Oleh karena itu, para ahli tafsir 

mencoba meramu sisi-sisi penafsiran yang mampu dikemukakan untuk kemudian 

disuguhkan kepada para pembaca. 

Demikian pula dengan kitab Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni al-Tanzi>l yang 

merupakan salah satu kitab tafsir yang disajikan oleh penulisnya untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat terhadap tafsir-tafsir yang sederhana dan bahasa yang mudah 

dipahami bagi masyarakat. Kitab ini layak untuk di tela’ah dan dikaji untuk 

menambah wawasan tentang khazanah keislaman dan ilmu pengetahuan. 
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Analisis terhadap suatu tema dalam al-Qur’an memberikan peluang 

munculnya pemahaman-pemahaman lanjutan terhadap nash-nash al-Qur’an serta 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap wacana-wacana penafsiran al-Qur’an 

yang lebih lanjut. Demikian pula dengan penelitian ini tentunya membutuhkan 

kajian lebih lanjut dan lebih komprehensif. 
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