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ABSTRAK 

Muhammad Bayhaqi. 2019. Metode Imam Nawawi Dalam Mengungkap 

Perbedaan Qira >’at Dalam Kitab Tafsir Mara>h Labi>d Surat al-Baqarah Ayat 197-
236. Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dr. Iswahyudi, M.Ag 

 

Kata Kunci: Qira>’at, Imam Nawawi al-Bantani, Mara>h Labi>d 

Tafsir Mara>h Labi>d merupakan salah satu karya tafsir Imam Nawawi al-
Bantani yang dikategorikan sebagai tafsir ijmali dan Tahlili nyang dalam banyak 

tempat; tidak jarang merujuk pada qira>’at sebagai salah satu metode penafsiran. 
Akan tetapi  dalam beberapa kesempatan Imam Nawawi mempunyai sikap yang 

berbeda dalam mengungkap perbedaan qira>’at antara ayat satu dengan yang 
lainya.  

Untuk mendalami kajian ini. Peneliti membatasi skripsi ini pada dua 

rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana metode Imam Nawawi dalam mengungkap 

perbedaan qira>’at dalam kitab tafsir Mara>h Labi>d surat al-Baqarah ayat 197-236 

(2) Implikasi perbedaan qira>’at dalam kitab tafsir Mara>h Labi>d surat al-Baqarah 
ayat 197-236.  

Untuk menjawab pertanyyan di atas, penulis menggunakan metode analisa 

deskriptif-analitik, yakni penelitian dengan menuturkan, menganalisis, serta 

mengklasifikasikan, yang pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pengumpulan 

data, tetapi meliputi analisis sumber dari segi sanad, kebahasaan dan kesesuaian 

dengan Rasm Mushaf Usma>ni. 

 Dari hasil kajian peneliti terhadap perbedaan qira>’at dalam kitab tafsir 

Mara>h Labi>d surat al-Baqarah ayat 197-236 ini, penulis menghasilkan dua 

temuan: Pertama, dalam mengungkap perbedaan qira>’at dalam Tafsir Mara>h 
Labi>d surat al-Baqarah ayat 197-236 Imam Nawawi menggunakan metode 

ma’lu>m (di ketahui) yaitu memaparkan versi qira>’at dengan menyebutkan Imam 

qira>’at dan qira’atnya berstatus s}a>h}ih atau maqbu>l (diterima) dan metode majhu>l 
(tidak diketahui) yaitu memaparkan versi qira>’at dengan tidak menyebutkan Imam 

qira>’at dan qira’atnya berstatus sha>dh  atau mardu>d (ditolak) seperti lafadz أَْقَرب 

dan lafadz يَظُنُّْوا. Kedua, perbedaan qira>’at dalam Tafsir Mara>h Labi>d surat al-
Baqarah ayat 197-236 tersebut menghasilkan implikasi yang peneliti petakan 

menjadi dua hal : (1) Qira>’at yang berimplikasi terhadap penafsiran yang 

melahirkan perbedaan ist}inba>t} hukum yaitu surat al-Baqarah ayat 222 (bacaan 
 sedangkan dari sebagian bacaan-bacaan lain hanya (2) (2) .(يَطَّهَّْرنََ di baca يَْطهُْرنََ

berimplikasi dalam ruang lingkup Tata Bahasa Arab dan tidak sampai 

memunculkan perbedaan makna yakni surat al-Baqarah ayat 197 (bacaan َََرفَث,َ

َ ََرفَثَ  di baca فُُسْوَق فُُسْوقَ , ), al-Baqarah ayat 204 (bacaan ََ َّللاَّ َُ dibaca يُْشِهُد -al ,(يَْشهَُدّللاَّ

Baqarah ayat 204 (bacaanَ dibacaَ تُْرَجعَُ   dibaca َمْغفَِرةَِ)al-Baqarah ayat 221 ,(تَْرِجُع

َخافَايََ al-Baqarah ayat 229 (bacaan ,(َمْغفَِرةَُ  di baca َيَُخافَا ), al-Baqarah ayat 233 (bacaan 

 .(َءاتَْيتُمَْ di baca أَتَْيتُمَْ



 

ii 

 

 



 

iii 

 

 



 

iv 

 

  



 

v 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan kitab yang sangat istimewa, terdapat aturan-

aturan khusus yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan al-Qur’an 

mulai dari tata cara membacanya sampai kepada etika yang membacanya. Al-

Qur’an juga merupakan sebuah bacaan yang dibaca oleh orang yang mengerti 

artinya ataupun tidak, sehingga membuat hati yang membacanya tersentuh.
1
 

Al-Qur`an diturunkan dalam bahasa arab yang kaya dengan uslubnya 

dalam setiap lafadz, kendati bahasa al-Qur’an menggunakan bahasa Arab, 

tidak berarti semua orang Arab memahami bahasa al-Qur’an secara rinci. 

Untuk memahami al-Qur’an tidak hanya cukup menguasai bahasa Arab saja, 

namun juga harus menguasai ilmu penunjang dalam hal ini yaitu Ulu>m al-

Qur’a>n.
2
 

Ulu>m al-Qura>n adalah ilmu yang membahas mengenai seluk beluk 

al-Qur’an. Salah satu kajian ilmu yang dipelajari yaitu Ilmu Qira>’at. Dalam 

disiplin Ilmu Tafsir, qira>’at merupakan instrumen penting untuk menafsirkan 

al-Qur’an. Qira>’at diartikan sebagai ilmu yang membahas ragam tata cara 

pelafalan al-Qur’an yang disandarkan pada Imam Qira>’at baik dalam aspek 

                                                 
1
 Muhammad ‘Ali al-S}a>bu>niy, al-Tibya>n fî ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Jakarta: Da>r al-Kutub al-

Islamiyyah, 2003), 25. 
2
 Said Agil Munawwar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Ciputat Press: 

Jakarta, 2002), 3-4. 



2 

 

 

 

perbedaan dan implikasinya, periwayatan dan kedudukanya serta perananya 

dalam penafsiran al-Qur`an.
3
 

Qira>’at merupakan satu aliran pengucapan al-Qur`an yang dipilih 

oleh ulama` Qurra >̀  sebagai madzhab yang berbeda dengan yang lainya. 

Qira>’at ditetapkan berdasarkan sanad yang bersambung hingga Rasulullah 

saw. Versi qira>’at itu adakalanya berkaitan dengan subtansi lafadz dan 

adakalanya berkaitan dengan lahjah atau dialek kebahasaan. Perbedaan qira>’at 

yang berkaitan dengan substansi lafadz bisa menimbulkan perbedaan makna 

sedangkan perbedaan yang berkaitan dengan lahjah atau dialek tidak 

menimbulkan perbedaan makna.
4
 

Meskipun qira>’at bukan satu-satunya dalam istinba>t} hukum namun 

tak dapat dipungkiri bahwa perbedaan qira>’at juga bisa menimbulkan istinba>t} 

hukum yang berbeda pula. Inilah yang menyebabkan diantara timbulnya 

berbagai madzhab dalam bidang fiqih maupun teologi.
5
  Seperti contoh dalam 

surat al-Baqarah ayat 222 berikut : 

                     

                          

            
 

                                                 
3
 Romlah Widayati, Implikasi Qira`at Sya>zzah Terhadap Istinbhat Hukum; Analisis 

Terhadap Penafsiran Abu Hayyan Dalam Tafsir al-Bahr al-Muhi>t (Tangerang: Transpustaka, 

2015), Cet. I, 15. 
4
 Hasanuddin AF, Perbedaan Qira`at terhadap istinbat hukum dalam al-Qur`an (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1998), 7-8. 
5
 Nashiruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) 

cet.II, 103. 
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Artinya:   Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh 

itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu 

menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu 

mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah 

Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan 

diri. 

 

Berkaitan dengan ayat di atas Imam Ibn Katsi>r, Na>fi`, Abu > ‘Amru>, 

Ibn `A>mir, H}afs} dan Ya’qu>b membaca dengan mensukunkan To’ dan 

mendomahkan Ha’ pada lafadz yat}hurna. Sedangkan Imam Syu`bah, al-Kisa >̀ i 

dan Hamzah membaca lafadz tersebut dengan mentasydidkan To’ dan Ha` 

maka menjadi yat}t}aharna.  

Berdasarkan qira>’at tersebut, ulama yang membaca yat}hurna 

mempunyai pendapat bahwa suami dilarang berhubungan dengan istrinya 

yang sedang haid kecuali telah suci atau telah berhenti darah haidnya, 

sedangkan ulama yang membaca yat}t}ahharna menafsirkan bahwa seorang 

suami dilarang mendekati istrinya kecuali telah bersih.
6
 

Oleh karena itu Sebagai instrumen penting dalam penafsiran, 

keberadaan qira>’at dalam kitab-kitab tafsir memang sudah tidak dipungkiri 

lagi bahwa sebagian kitab-kitab tafsir klasik hingga kontemporer 

menggunakan qira>’at sebagai metode untuk menafsirkan al-Qur`an.
7
 

Terkadang qira>’at dijadikan sebagai alternatif pencarian makna atau sebagai 

                                                 
6
  Rosihon Anwar, Ulum al-Qur’an (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 58. 

7
 Lilik Ummi Kaltsum, Pergeseran Urgenitas Pencantuman Ragam Qira’at Dalam 

Literatur Tafsir, dalam penelitian individual UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, 3-4. 
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sumber penafsiran.
8
 Tanpa terkecuali seperti Kitab Tafsir Mara>h Labi>d Li 

Kas}fi al-Ma’na> al-Qur’`a>n al-Maji>d karya Imam Nawawi al-Bantani al-Jawi.
9
 

Meskipun kitab ini ditulis oleh ulama yang berasal dari Indonesia, kitab tafsir 

ini menggunakan bahasa Arab. Hal inilah yang menjadi keunikan tersendiri 

dibandingkan kitab tafsir karya ulama nusantara yang lain. Penulisan kitab ini 

dilakukan di Makkah dan selesai pada hari Rabu, 5 Rabi`ul Akhir 1305 H.
10

 

Tafsi>r Mara>h Labi>d merupakan Kitab Tafsir yang banyak 

menggunakan qira>’at dalam menafsirkan al-Qur`an. Beliau banyak  

mencantumkan penjelasan mengenai qira>’at di setiap ayat yang mempunyai 

perbedaan bacaan. Seperti contoh dalam surat al-Fatih}ah  ayat ke 3 : 

 َََ 

 

Pada lafaz “Ma>lik”, beliau menjelaskan perbedaan qira>’at terlebih 

dahulu sebelum menjelaskan maknanya. Menurut ‘A>s}im, al-Kisa >’i, dan 

Ya’qu>b lafaz “Ma>lik” pada ayat tersebut dibaca panjang pada huruf Mi>m. 

Sedangkan menurut imam lainya dibaca tanpa Alif.11
 

Makna ayat tersebut jika huruf Mi>m pada lafaz “Ma>lik” terbaca 

panjang akan bermakna bahwa Allah adalah Dzat yang mengatur segala 

                                                 
8
 Romlah Widayati, Implikasi Qira’at Sya>zzah Terhadap Istinbhat Hukum; Analisis 

Terhadap Penafsiran Abu Hayya>n Dalam Tafsir al-Bahr al-Muhi>t} (Tangerang: Transpustaka 

2015), Cet. 1, 20. 
9
 Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d (Beiru>t: 

Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 2011) dalam Muqoddimah hal. 4. 
10

 Nurdin zuhdi, Pasar Raya Indonesia:Dari Kontestasi Metodologi hingga kontekstualisasi 

(Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2014) cet I, 64. 
11

Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a >n al-Maji>d (Beirut 

: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011) juz.1, 7. 
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urusan pada hari kiamat. Sedangkan jika huruf Mi>m pada lafaz “Ma>lik” 

terbaca pendek bermakna bahwa Allah merupakan dzat yang mengatur segala 

urusan pada hari kiamat, dengan perintah dan larangan.
12

 

Namun tanggapan yang diberikan Imam Nawawi al-Bantani berbeda 

ketika menafsirkan ayat-ayat yang mempunyai wajah qira>’at berbeda dari segi 

pengucapan lafadz tetapi tidak membawa perubahan makna seperti ayat ke-7 

dalam surat al-Fa>tih{ah. Beliau tidak membahas perbedaan qira>’at. Dengan 

demikian Imam Nawawi memberi tanggapan yang berbeda dalam menanggapi 

perbedaan qira>’at. 

Dari contoh di atas Peneliti bermaksud melihat lebih jauh bagaimana 

Metode Imam Nawawi dalam memaparkan ayat-ayat yang memiliki 

perbedaan qira>’at dan  implikasinya terhadap penafsiran surat al-Baqarah ayat 

197-236. Alasan Peneliti mengambil surat al-Baqarah yaitu karena surat 

tersebut merupakan surat yang paling panjang dan paling banyak mengandung 

tema hukum dibandingkan dengan surat-surat yang lain dalam al-Qur`an dan 

ayat 197-236 merupakan ayat hukum yang banyak disinggung oleh Imam 

Nawawi dalam sisi qira’atnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan membatasi 

masalah pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

                                                 
12

 Ibid, 8. 
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1. Bagaimana Metode Imam Nawawi al-Bantani dalam mengungkap 

perbedaan qira>’at dalam Kitab Tafsir Mara>h Labi>d  surat al-Baqarah ayat 

197-236?  

2. Bagaimana implikasi perbedaan qira>’at dalam Kitab Tafsir Mara>h Labi>d 

surat al-Baqarah 197-236? 

 

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian 

Dari judul yang dikembangkan dalam penelitian ini, dan juga dari 

latar belakang masalah ini, maka tujuan dan signifikasi yang dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui secara lebih tentang metode Imam Nawawi al-

Bantani dalam mengungkap perbedaan qira>’at Tafsir Mara >h Labi>d surat 

al-Baqarah ayat 197-236. 

b. Untuk mengetahui implikasi dari ayat ayat yang memiliki perbedaan 

qira>’at dalam surat al-Baqarah ayat 197-236 dalam Tafsir Mara>h Labi>d. 

2. Signifikasi Penelitian 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam 

studi Ulu>m al-Qur’a>n, dan juga menambah khasanah literatur untuk 

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah terutama jurusan Ilmu al-Qur`an dan 

Tafsir. 
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b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi 

masyarakat secara umum dan khususnya bagi mahasiswa dalam 

mempelajari ilmu qira>’at. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pada tema pokok penelitian ini, maka sebagai tinjauan 

pustaka terhadap karya-karya sebelumnya: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizqi Fauzi di UIN Raden Intan 

Lampung tahun 2015 dengan judul: Al-Hubb fi al-Qur`an kajian Tafsir 

Marah Labid karya Syaikh Nawawi. Dalam karyanya, Rizqi Fauzi 

menjelaskan makna al-Hubb dalam al-Qur`an dengan menggunakan 

metode maudhùi (tematik).
13

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Aini Hanifah di UIN Yogyakarta tahun 2014 

dengan judul: Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani tentang Toleransi 

Antar Umat Beragama dan Implikasinya terhadap kurikulum Pendidikan 

Agama Islam (Studi Analisis ayat-ayat toleransi dalam tafsir al-Munir). 

Dalam karyanya, Hanifah menjelaskan bahwa penafsiran Syaikh Nawawi 

mengenai toleransi beragama yaitu mengajak pada aspek kedamaian dan 

kerukunan dalam bermasyarakat dan dalam aqidah dan syariat tetap pada 

agama masing-masing.
14

 

                                                 
13

 Muhammad Rizqi Fauzi, “al-Hubb fi al-Qur`an kajian Tafsir Marah Labid karya Syaikh 

Nawawi”, (Skripsi Jurusan Ilmu al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan 

Lampung, 2016). 
14

 Aini Hanifah, “Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani tentang Toleransi Antar Umat 

Beragama dan Implikasinya terhadap kurikulum Pendidikan Agama Islam(Studi Analisis ayat-
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3. Skripsi karya Mhd. Ikhsan Kolba Siregar di UIN Kasim Riau tahun 2011 

dengan judul: Metode Syaikh Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan al-

Qur`an. Dalam tulisanya Ia sedikit menjelaskan bahwa dalam tafsirnya 

Imam Nawawi menggunakan qira>’at sebelum menafsirkan al-Qur`an.
15

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Misbahul Munir di UIN Yogyakarta 

Tahun 2018 dengan judul: Asba >b al-Nuzu>l dalam Tafsir Mara>h Labi>d 

(Studi Terhadap Surat al-Baqarah). Dalam karyanya ia menjelaskan 

fungsi lebih jauh penggunaan asba >b al-Nuzu>l dalam penafsiranya.
16

 

5. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad di UIN Malang 

tahun 2016 dengan Judul: Buya Hamka, Syaikh Nawawi dan Quraish 

Shihab: Pandangan Hukum Tentang Poligami dan Latar Belakangnya. 

Dalam karyanya Sofyan menjelaskan mengenai istinbat} Imam Nawawi 

dalam tafsirnya mengenai hukum poligami.
17

 

Dari beberapa penelusuran peneliti terhadap literatur diatas peneliti 

belum menemukan tulisan yang secara fokus mengkaji mengenai metode 

Imam Nawawi dalam menafsirkan ayat-ayat yang memiliki perbedaan qira>’at. 

Hal ini membuktikan bahwa kajian yang akan penulis teliti masih orisinil. 

 

                                                                                                                                      
ayat toleransi dalam tafsir al-Munir)”, (Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). 
15

 Mhd. Ikhsan Kolba Siregar, “Metode Syaikh Nawawi Dalam Menafsirkan Al-Qur`an 

(sebuah Tinjauan Terhadap Tafsir Mirahu Labid)”, (Skripsi jurusan Tafsir Hadist Fakultas 

Ushuluddin UIN Sultan Kasim Riau, 2011). 
16

 Muhammad Misbahul Munir, “Asba>b al-Nuzu>l dalam Tafsir Mara>h Labi>d (Studi 

Terhadap Surat al-Baqarah)’’, (Skripsi Jurusan Ilmu al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). 
17

 Achmad Sofyan Aji Sudrajad, “Buya Hamka, Syaikh Nawawi dan Quraish Shihab: 

Pandangan Hukum Tentang Poligami dan Latar Belakangnya”, (Skripsi Jurusan Al-Ahwal al-

Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara-cara yang ditempuh oleh 

seseorang peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi prosedur dan 

kaidah-kaidah penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dan obyektif 

dalam pembahasan ini, maka penulis menggunakan metodologi berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang menggunakan data kualitatif berupa kata-

kata bukan angka-angka. Maka penelitian ini termasuk penelitian yang 

mengarah pada eksplorasi, penggalian dan pendalaman data-data yang 

terkait. Objek penelitian dalam kajian ini adalah Tafsir Mara<h Labi>d Li 

Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d 

2. Data dan Sumber data 

a. Data 

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang 

membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan suatu 

informasi yang menunjukkan suatu fakta.
18

 Dalam konteks penelitian 

ini data yang akan penulis jadikan penelitian yaitu QS al-Baqarah ayat 

197-236, perbedaan qira>’at dan penafsiran ayat yang memiliki 

perbedaan qira>’at. 

 

 

                                                 
18

 Riduwan, Skala pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), 

9. 
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b. Sumber Data 

Dari data-data yang disebutkan diatas maka Penulis 

menelusuri pelbagai sumber data yang bisa diklarifikasikan kepada 

dua bentuk yaitu: 

1) Sumber primer, yaitu Tafsi>r Mara>h Labi>d Li Kas}fi ma’na> al-

Qur’a>n al-Maji>d karangan Imam Nawawi al-Bantani 

2) Sumber sekunder, yaitu sumber-sumber lain yang mendukung 

dalam penelitian ini seperti buku, kitab-kitab, jurnal serta karya 

ilmiah yang mendukung penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun setelah penulis menulusi data dan sumber data maka 

langkah selanjutnya penulis lakukan yaitu mengumpulkan data tersebut 

berdasarkan teknik berikut: 

a. Menelusuri kitab Tafsir Mara>h Labi>d QS al-Baqarah ayat 197-236. 

b. Penelitian dilakukan terhadap QS al-Baqarah ayat 197-236 yang 

mengandung perbedaan qira>’at dan disinggung oleh Imam Nawawi 

dicatat dan dihimpun. 

c. Kemudian ayat-ayat yang mempunyai perbedaan qira>’at 

diklasifikasikan kepada dua ketegori yaitu : 

1) Ayat-ayat al-Qur`an yang memiliki perbedaan dari segi lafadz 

tetapi memiliki arti yang sama.  

2) Ayat-ayat al-Qur`an yang memiliki perbedaan dari segi lafadz dan 

makna. 
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Kemudian metode pengumpulan data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu suatu metode 

pengumpulan data yang mengambil atau mencari sumber data dari 

beberapa dokumen, berupa buku-buku, catatan, majalah, arsip dan segala 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul disajikan secara sistematis 

tersebut kemudian di analisa. Analisa yang digunakan oleh penulis dalam 

hal ini menggunakan metode analisa deskriptif-analitik, yakni penelitian 

dengan menuturkan, menganalisis, serta mengklasifikasikan, yang 

pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi 

meliputi analisis sumber dari segi sanad, kebahasaan dan kesesuaian 

dengan Rasm Mushaf Usma>ni.  

Dengan demikian objek penelitian di sini adalah ayat- ayat yang 

memiliki perbedaan qira>’at yang disinggung oleh Imam Nawawi dalam 

Tafsir Mara>h Labi>d surat al-Baqarah ayat 197-236. Sedangkan langkah 

yang ditempuh adalah mengungkapkan status qira>’at tersebut dari segi 

kualitasnya dan implikasi dengan mengkaji kitab-kitab yang berkaitan 

dengan qira’at seperti seperti Al-Nasyr fi> al-Qira>’a>t al-Asyr, Kita>bu 

Tahbi>r al-Taisi>r fi> al-Qira>’a>t al-‘Ashr karya Ibn Jazari, Hujjat al-Qira>’a>t 

karya Abi Zur’ah, Takhri>j Qira>’a>ti Fath} al-Qadi>r karya Iha >bu Fikri>, 

Muhktas}ar Syawa>dz al-Qur’a>n min kita>b al-badi>’ Ibn Kha>lwayh, dan 

Kitab yang lain-lain. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan kajian ini meliputi lima bab. Setiap bab akan disusun 

kepada beberapa subbab. Untuk keserasian pembahasan dan mendapatkan 

hasil analisis yang utuh dan maksimal, maka penulisan ini disusun secara 

sistematis dalam lima bab sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang diuraikan kepada beberapa sub 

topik. Bab ini berisi latar belakang alasan pemilihan judul, rumusan dan 

batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penulisan dan sistematika penulisan. 

Bab II, membahas tentang tinjauan umum qira>’at, sejarah 

pertumbuhan dan perkembanganya, pendapat ulama terhadap perbedaan 

qira>’at serta pengaruh qira>’at terhadap penafsiran. 

Bab III, membahas tentang riwayat hidup Imam Nawawi, karya-

karya Ilmiah, latar belakang penyusunan kitab tafsir Mara>h Labi>d, sistematika 

penulisan, karakteristik metode dan corak Tafsir Mara>h Labi>d, perbedaan 

qira>’at dalam tafsir Mara>h Labi>d QS al-Baqarah ayat 197-236 

Bab IV, bab ini akan dibagi menajdi dua sub bab. Pertama membahas 

bagaimana metode Imam Nawawi al-Bantani dalam mengungkap perbedaan 

qira>’at dalam tafsir Mara>h Labi>d surat al-Baqarah ayat 197-236. Sub bab 

kedua menguraikan implikasi dari perbedaan qira>’at  dalam tafsir Mara>h 

Labi>d surat al-Baqarah ayat 197-236. 

Bab V, bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan, 

dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG QIRA>’AT 

 

A. Definisi Qira>’at 

Secara etimologi kata qirā’āt (قرآءات) merupakan bentuk jamak dari 

kata qirā’ah (قراءة) yang berarti bacaan. Berdasarkan kaidah bahasa Arab, 

bentuk kata seperti ini dinamakan dengan mas}dar al-simā‘ī yang berasal dari 

akar kata qara’a ( قرء ) artinya membaca.
19

  

Sedangkan secara terminologis, dikalangan ulama’ ulūm al-Qur’ān 

dalam memberikan pengertian terhadap qira>’at terdapat beberapa pendapat 

yang dikemukakan, antara lain: 

Muh}ammad ‘Abd al-‘Azīz al-Zarqānī Qira>’at adalah Suatu mazhab 
yang dianut oleh seorang imam qirā’ah yang berbeda dengan lainnya 

dalam pengucapan al-Qur’an al-Karim serta sepakat riwayat riwayat 

dan jalur-jalur daripadanya, baik perbedaan ini dalam pengucapan 

huruf-huruf maupun pengucapan kaedah-kaedahnya.
 20 

 

S}ubhī al-S}ālih Qirā’at adalah perbedaan lafadz-lafadz al-Qur’an yang 
terdapat dalam al-Qur’an (kitab) baik menyengkut huruf hurufnya 

maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfīf, tathqīl 

dan lain-lain.
21

 

 

Mannā‘ al-Qat}t}ān Qira >’at ialah salah satu mazhab (aliran) 
pengucapan al Qur’an yang dipilih oleh salah seorang imam qurrā’ 

sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya.
 22

 

                                                 
19

 Manna>’al-Qat}t}}a>n, Maba>h}ith fi> Ulu>m al-Qur’a>n (Riya>}d: Mansyu>rah al-Ashr al-Hadits, 

tt), 170. 
20

 Muhammad ‘Abd al-‘Azīz al-Zarqānī, Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān (Beirut: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988) juz. I, 410. 
21

 S}ubhī al-S}ālih, Maba>h}ith fi> Ulu>m al-Qur’a>n (Beiru>t: Dār al-‘Ilm li al Malāyīn, 1988), 

108. 
22

 Manna>’al-Qat}t}}a>n, Maba>hith fi> Ulu>m al-Qur’a>n (Riya>d}: Mansyu>rah al-Ashr al-Hadi>ts,tt), 

156. 
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Berdasarkan beragam definisi qira>’at di atas, dapat disimpulkan 

bahwa makna qira>’at meliputi beberapa aspek:  

1. Cara pengucapan lafadz-lafadz al-Qur’a>n seperti yang pernah diucapkan 

oleh Nabi Muhammad saw atau oleh sahabat di hadapan beliau yang 

disetujuinya, 

2. Qira>’at itu berasal dari Nabi sawbaik secara fi’liyah (peragaan praktis) 

maupun taqri>r (rekomendasi atau persetujuan), 

3. Qira>’at itu bisa terdiri dan satu atau lebih versi bacaan.  

Secara esensial dapat dipahami bahwa qira>’at adalah salah satu ilmu 

yang merupakan cabang ilmu dari al-Qur’an yang objek kajiannya menekankan 

pada bagaimana metode pelafalan dalam membaca al-Qur’an. Dalam 

melafalkan metode tersebut terjadi perbedaan “cara baca” sehingga melahirkan 

tipe-tipe qira>’at yang digunakan imam qira>’at. 

 

B. Sejarah kemunculan Qira >’at 

1. Periode Nabi dan Sahabat 

Informasi qira>’at diperoleh dengan dua cara yakni melalui 

pendengaran (sima’i) dari Nabi Saw dan melalui riwayat yang diperoleh 

melalui hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat.
23

 

Asal mula perkembangan qira>’at yakni Rasulullah Saw mengajarkan 

kepada sahabat sebagaimana yang beliau terima dari Malaikat Jibril. 

Selanjutnya muncul dari kalangan sahabat yang masyhur ahli dalam bidang 

                                                 
23

 Quraish Shihab dkk, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Jakarta : Pustaka Firdaus), 99. 
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bacaan al-Qur`’an antara lain: Ubay bin Ka’ab, ‘Ali > bin Abi > T}a>lib, Zaid bin 

Tsa>bit, Ibn Mas’u>d dan Abu > Mu>sa al-Ash’ari serta imam-imam lainnya.
24

 

Dari kalangan sahabat tersebutlah sumber bacaan qira>’at yang diambil oleh 

sahabat dan ta>bi’i>n berikutnya setelah Rasulullah Saw wafat. 

2. Periode Ta>bi’i>n 

Para sahabat ini menjadi tempat sebahagian besar ta>bi’i>n dari 

berbagai negeri mempelajari qira>’at. Di antara para ta>bi’i>n tersebut ada 

yang tinggal di Madinah, seperti Ibn Musayyab, ‘Urwah, Salim, Umar bin 

Abdul Azi>z, ‘Atha’ dan Sulaiman, Mu‘a>dz bin Harith, ‘Abdurrahma>n bin 

Hurmuz al-A’raj, Ibn Shiha>b al-Zuhri, Musli>m bin Jundab dan Zaid bin 

Aslam. Sedangkan yang tinggal di Makkah ‘Unad bin Umar, ‘Atha’ bin 

Abu> Rabah, T}awus, Mujahid, Ikrimah dan Ibn Malikah. Di Kufah 

‘Alqamah, al-Aswad, Masru>q, ‘Ubaidah. ‘Amr bin Shurahbil al-Harith bin 

Qais, ‘Amr bin Maimu>n, Abu > ‘Abdurrahma>n bin al-Sullami>, Said bin Jabi>r, 

al-Nakha’i dan al-Sya’bi. Sementara yang tinggal di Basrah Abu > ‘A>liyah, 

Abu> Raja’, Nas}r bin ‘A>sim, Yah}ya bin Ya’mar, al-H}asan, Ibn Siri>n dan 

Qata>dah. Dan yang tinggal di Syam al-Mughi>rah bin Abu > Syiha>b al-

Makhzumi, dan Khali>fah bin Sa’ad (sahabat Abu > Darda’). 

Pada permulaan abad pertama Hijrah di masa ta>bi’i>n, tampillah 

sejumlah ulama yang membulatkan tenaga dan perhatiannya terhadap 

masalah qira>’at secara sempurna dan menjadikannya sebagai suatu disiplin 

ilmu yang berdiri sendiri. Mereka pun menjadi imam dan ahli qira>’at yang 

                                                 
24

 Muhammad ‘Ali al-S}ābūnī, al-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān (Jakarta: Da>r al-Kutub al-

Islamiyah, 2003), 230. 



16 

 

 

 

diikuti dan dipercaya. Bahkan dari generasi ini dan generasi sesudahnya 

terdapat tujuh orang terkenal sebagai imam yang kepada mereka qira>’at25
 

yaitu : 

a. Ibn ‘A>mir. Nama aslinya adalah ‘Abdulla>h al-Yahshu>bi, seorang qa>dhi 

di Damaskus pada masa pemerintahan Al-Wa>lid bin Abd al-Ma>lik. 

Nama panggilannya adalah Abu > Imra>n. Ia seorang ta>bi’i>n dan 

mengambil qira>’at dari al-Mughi>rah Abi > Shiha>b al-Makhzumi, dari 

Usma>n bin Affa>n, dan dari Rasulullah SAW. Beliau wafat di 

Damaskus pada tahun 118 H. Dua orang perawinya adalah Hisya>m dan 

Ibn Zakwa>n. 

b. Ibn Katsi>r. Dia adalah Abu > Muhammad. Nama aslinya adalah 

‘Abdulla>h bin Katsi>r al-Da>ri> al-Makki >. Dia juga seorang ta>bi’i>n dan 

bertemu dengan ‘Abdulla>h bin Zubai>r, Abu > Ayyu>b al-Ans}a>ri> dan Anas 

bin Ma>lik. Beliau wafat di Mekkah tahun 120 H. Dua orang perawinya 

adalah al-Bazi > dan Qunbul. 

c. ‘A>s}im al Ku>fi>. Dia adalah ‘A>s}i>m bin Abi > al-Naju>d al-Asadi > dan 

dinamakan pula dengan Ibnu Bahdalah, Abu > Bakr. Beliau adalah 

seorang tabi’in dan wafat di Kufah tahun 128 H. Dua orang perawinya 

adalah Syu’bah dan H}afs}. 

d. Abu> ‘Amru >. Dia adalah Abu > ‘Amr Zabba>n bin al-Ala > bin Amma>r al-

Bas}ari>. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Yah}ya dan 

                                                 
25

 Ibra>him al-Ibya>ri>, Pengenalan Sejarah al-Qur’an terj. Sa’ad Abdul Wahid (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1995) cet. III, 107. 
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dikatakan bahwa namanya adalah kunyahnya. Beliau wafat di Kufah 

tahun 154 H. Dua orang perawinya adalah al-Dauri > dan al-Su>si>. 

e. H}amzah al-Ku>fi>. Ia adalah H}amzah bin Habi>b bin Ima>rah al-Zayya>t al-

Fardhi > al-Taimi>. Ia diberi gelar dengan Abu > Ima>rah. Beliau wafat di 

Halwa>n tahun 156 H pada masa pemerintahan Abu > Ja’far al-Mans}u>r. 

Dua orang perawinya adalah Khalaf dan Khalad. 

f. Na>fi’. Dia adalah Abu > Ruwaim Na>fi’ bin ‘Abdurrahma>n bin Abu > 

Nuaim al-Laitsi >. Beliau berasal dari Isfaha>n dan wafat di Madinah 

tahun 169 H. Dua orang Perawinya adalah Qa>lu>n dan Warsh. 

g. Al-Kisa>’i. Beliau adalah ‘Ali bin H}amzah, seorang Imam ilmu Nahwu 

di Kufah. Beliau di beri gelar dengan Abu > al-H}asan. Dinamakan al-

Kisa>’i karena beliau memakai Kisa >’ ketika ihra>m. Dia wafat di 

Barnabawaih, sebuah desa di Ray ketika menuju ke Khura>sa>n bersama 

dengan Rasyi>d tahun 189 H.
26

 

Mereka tersebutlah yang tekenal dengan qira>’at sab’ah (bacaan 

Imam Tujuh). Di samping qira>’at tujuh masih ada qira>’at yang juga 

masyhur yaitu qira>’at sepuluh (al-Qira>’at al-Asyrah). Mereka adalah imam 

tujuh ditambah tiga Imam lagi sehingga menjadi sepuluh yaitu: 

a. Abu> Ja’far. Dia adalah Yazi>d bin al-Qa’qa >’ al-Qa>ri’i. Ia mengambil 

qira>’at dari Ibn ‘Abba>s dan Abu > Hurairah, dari Ubay bin Ka’ab, dan 

dari Nabi Saw. Beliau wafat di Madinah tahun 130 H. Dua orang 

perawinya adalah Ibn Wardan dan Ibn Jima>z. 

                                                 
26

 Muhammad ‘Ali al-S}ābūnī, al-Tibyān Fī ‘Ulūm al-Qur’ān (Jakarta: Da>r al-Kutub al-

Islamiyah, 2003), 228-239. 
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b. Ya’qu>b. Dia adalah Ya’qu>b bin Ish}a>q al-H}adhrami>. Beliau wafat tahun 

205 H. Dua orang perawinya adalah Rauh bin Abd al-Mu’min dan 

Muhammad bin al-Mutawakkil al-Lu`lu` yang digelar dengan Ruwais. 

c. Khalaf. Dia adalah Khalaf bin Hisha>m bin Tsa’lab bin Khalaf bin 

Tsa’lab. Dia wafat tahun 229 H. Dua orang perawinya adalah Ish}a>q dan 

Idri>s.
27

 

Sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu keislaman, qira>’at yang 

bermacam-macam tersebut mendapat perhatian dari para ulama. Mereka 

menghimpun bacaan-bacaan tersebut dalam kitab-kitab mereka maka 

Muncullah kitab-kitab qira>’at. Para ulama tersebut menghimpun qira>’at 

yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Sehingga jumlah qira>’at 

yang ada tidak sama antara satu kitab dengan kitab lainnya. Abu > Ubaid al-

Qa>sim bin Sala>m (w. 224 H) adalah orang yang pertama sekali 

menghimpun qira>’at dalam sebuah kitab dan menjadi suatu disiplin ilmu. 

Beliau menghimpun bacaan 25 imam qira>’at. Al-Qa>dhi Isma>’i>l bin Isha>q 

al-Maliki (w. 282 H) menghimpun bacaan 20 Imam qira>’at. Ibn Jari>r al-

T}abari (w. 310 H) menghimpun bacaan lebih dari 20 Imam qira>’at, dan 

lain-lain.
28

 

Setelah periode itu, muncul kitab-kitab yang lain seputar ilmu 

qira>’at termasuk qira>’at tujuh, yaitu seperti kitab al-Taisi>r fi> al-Qira>’at al-

Sab‘i karya Abu> ‘Amr al-Da>ni, kitab Matan al-Sha>t}ibiyyah fi@ al-Qira>’at al-

                                                 
27

 Mannā’al-Qat}t}ān, Nuzūl al-Qur’ān ‘Ala Sab’ah Ah}ruf ( Kairo: Maktabah Wahbah, 

1991), 171. 
28

 Muhammad ‘Abd al-‘Azīz al-Zarqānī, Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān (Beiru>t: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988) juz. I, 416. 
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Sab’i karya al-Sha>t}ibi>, kitab al-Nashr fi@ al-Qira>’at al-’Ashr karya Ibn al-

Jazari dan kitab Ittih}a@f  al-Fud@ala@’ al Bashar fi@ al-Qira>’at al-Arba‘a al-

‘Ashar karya Imam al-Dimyat}i al-Banna dan lain sebagainya.
29

 

 

C. Pandangan Ulama Terhadap Perbedaan Qira >’at 

Secara umum, perbedaan qiraat Al-Qur’an didasarkan atas perbedaan 

hal berikut: 

1. Berbeda harakat atau syakal, tanpa adanya perbedaan dalam maksud 

ataupun bentuk tulisan. Seperti dalam Q.S. asy-Syuara [26] ayat 13: 

 َوَيِضْيقُ  َصْد ِر ْي َوََل يَ ْنطَِلُق ِلَسا ِنْ فَاَ ْر ِسْل اِ ٰلى هُرْونَ 

Kata wayadiqu dalam ayat tersebut bisa pula dibaca wayadiqa  mengubah 

makna maupun tulisan. 

Berbeda harakat atau syakal, berubah makna, akan tetapi bentuk tulisan 

tetap. Seperti dalam Q.S. al-Baqoroh [2] ayat 37: 

 فَ تَ َلّقى اَدُم ِمْن رَّبِّه َكِلَمٍت 

“kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya” 

Lafal kalimatin bisa dibaca dalam posisi rofa’, yakni kalimatun sehingga 

maknanya berubah menjadi “kemudian Adam diberi beberapa kalimat 

dari Tuhannya”. 

                                                 
29

 Abduh Zulfidar Akaha, Al-Qur’an Dan Al-Qira’at (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996), 

131. 
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2. Bereda huruf, berbada makna, akan tetapi bentuk tulisan sama. Seperti 

dalam Q.S. al-Baqoroh [2] ayat 259: 

  َواْنظُْراِىٰل اْلِعظَاِم َكْيَف نُ ْنِشزَُها ُُثَّ َنْكُسْوَهاَلًَْما

“dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana Kami 

menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging”  

kata nunsyizuha bisa dibaca nansyuzuha sehingga maknanya menjadi 

“menghidupkannya. 

3. Berbeda huruf, berbeda tulisan, akan tetapi tidak berubah makna. Seperti 

dalam Q.S. at-Tur [52] ayat 37: 

 اَْم ِعْنَدُهْم َخزاىُن رَبَِّك اَْم ُهُم اْلُمۜصْيِطُرْوَن 

“ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekalah  

yang berkuasa?” 

Kata al-musaitirun bisa dibaca huruf sad diganti sin, meski terjadi 

perubahan huruf, namun tidak mengubah makna. 

4. Perbedaan huruf, berbeda bentuk tulisan, dan berbeda makna. Seperti 

dalam Q.S. al-Waqi’ah [56] ayat 29: 

طَْلٍح مَّْنُضْودٍ   وطَْلع وَّ

Kata talhin dapat dibaca tal’in sehingga maknanya berubah: talhin berarti 

“pohon pisang” sedangkan tal’in berarti “pemandangan”. 
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5. Perbedaan qira>’at dalam bentuk taqdim atau ta’khir, yaitu mendahulukan 

atau mengemudiankan lafal atau kalimat tertentu dalam susunan ayat al-

Qur’an. Seperti Q.S. an-Nahl [16] ayat 112: 

ا قَ َها هللاُ لَِباَس اجلُْوِع َواخلَْوِف ِبَا َكانُوا َيْصنَ ُعْونَ فَاَذَ   

Ayat di atas bisa dibaca dengan mendahulukan lafal al-khauf dan 

mengemudiankan lafal al-ju’ sehingga ayat tersebut berbunyi: 

َيْصنَ ُعْونَ  فَاََذا قَ َها هللاُ لَِباَس اخلَْوِف َو اجلُْوِع ِبَا َكانُوا  

6. Perbadaan qira>’at dalam bentuk penambahan (az-ziyadah) dan 

pengurangan (an-nuqsan). Seperti dalam Q.S. at-Taubah [9] ayat 100: 

تَ َها اَلَنْ َهارُ واََعدَّ ََلُْم َجنٍَّت ََتْرِْي تَْ    

Lafal tah}taha dapat dibaca dengan menambahakan kata min, menjadi min 

tah}tiha, sehingga ayat tersebut berbunyi: 

ِتَها اَلَنْ َهارُ َو اََعدَّ ََلُْم َجنٍَّت ََتْرِْي ِمْن تَ    

7. Perbedaan qira>’at disebabkan adanya perbedaan dialek kebahasaan. 

Seperti dalam Q.S. ali-Imran [3] ayat 106: 

َيضُّ ُوُجْوٌه وَّ  َتْسَودُّ ُوُجْوهٌ يَ ْوَم تِب ْ   
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Lafal taswaddu bisa dibaca dengan mengharakati kasroh pada huruf awal 

fi’il mudhari’-nya, menjadi tiswaddu.
30

 

Dengan demikian, beraneka-ragamlah pengambilan para tabi’in, 

sehingga masalah ini bisa menimbulkan imam-imam qari’ yang masyhur 

yang berkecimpung didalamnya, dan mencurahkan segalanya untuk qiraat 

dengan memberi tanda-tanda serta menyebarluaskannya. 

Jika setiap imam mempunyai beberapa bacaan, lalu diajarkan kepada 

muridnya lagi, yang lain juga demikian. Maka betapa banyaknya riwayat 

qira>’at yang beredar. Banyaknya qira>’at yang tersebar di masyarakat 

menyebabkan kerancuan di kalangan masyarakat awam. Melihat situasi ini 

para ulama qira>’at mulai memilih dan memilah bacaan yang dianggap betul-

betul bacaan yang sah. Mereka kemudian menetapkan kaidah tentang bacaan 

yang diterima yang merupakan syarat diterimanya sebuah qira>’at31
 yaitu : 

1. Cocok dengan kaidah bahasa arab walaupun dalam satu aspek (wujuh). 

2. Cocok dengan tulisan rasm salah satu rasm mushaf Usmani sekalipun 

mendekatinya. 

3. Jalan periwayatanya benar meskipun bukan lewat jalur kelompok tujuh 

ataupun kelompok sepuluh.
32

 

Jadi menurut Imam Jazari, apabila suatu qira>’at sudah memenuhi 

syarat diatas tersebut maka tidak boleh ditolak dan haram untuk 
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mengingkarinya, Namun jika suatu qira>’at belum memenuhi syarat tersebut 

diatas maka bisa dikategorikan qira>’at sha>dhah. Inilah prinsip yang dipegang 

oleh ulama salaf maupun khalaf.
33

 

Berdasarkan ketiga persyaratan ini dan ditambah dengan dasar 

keterlibatan jumlah sanad dalam periwayatan qira>’at yang bersambung sampai 

kepada Nabi saw, maka para ulama kemudian mengklasifikasikan qira>’at al-

Qur’an tersebut kepada beberapa macam, yaitu: 
34

 

1. Qira>’at Mutawatir yaitu qira>’at yang diriwayatkan oleh sejumlah besar 

perawi yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta, dari 

sejumlah orang yang seperti itu dan sanadnya bersambung hingga 

penghabisannya yakni Nabi SAW. Dan inilah yang umum dalam hal 

qira>’at. 

2. Qira>’at Mashhu>r yaitu qira>’at yang shahih sanadnya, di mana perawinya 

‘a>dil dan dha>bit}. Qira>’at tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan 

salah satu Mushaf Usmani serta terkenal pula di kalangan para ahli 

qira>’at sehingga qira>’at ini tidak dikatagorikan ke dalam qira>’at yang 

salah atau sha>dh namun tidak mencapai derajat mutawatir. Qira>’at seperti 

ini merupakan qira>’at yang dapat digunakan. 

3. Qira>’at Ahad yaitu qira>’at yang sahih sanadnya tetapi menyalahi rasm 

‘Usma>ni dan kaidah bahasa Arab atau sesuai dengan rasm Usma>ni dan 
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kaidah bahasa Arab, namun tidak terkenal seperti halnya qira>’at mashhu>r. 

Qira>’at seperti ini tidak dapat dibaca dan tidak wajib untuk diyakini. 

4. Qira>’at Sha>dh yaitu qira>’at yang tidak shahih sanadnya. Seperti surat al-

Fatihah ayat ke empat yaitu  menasabkan lafadzYaumi menjadi   َيوم. 

5. Qira>’at Maud}u>’ yaitu qira>’at yang tidak ada asalnya. Seperti qira’a>t al-

Khuza>i yang dinisbahkan kepada Imam Abu> H}anifah dalam firman Allah 

surat Fa>t}ir ayat 28: yang merafa’kan lafadz Allah dan menashabkan 

lafadz ulama’. 

6. Qira>’at Mudraj yaitu qira>’at yang menambahkan kalimat penafsiran 

dalam ayat-ayat al-Qur`an. Seperti qira>’at Sa’ad bin Abi > Waqa>s yang 

membaca firman Allah surat al-Baqarah ayat 198: dengan menambah 

lafadz  َْيَف مواسم َال setelah lafadz مواسم َالْ  يفَ  .من َربكم  adalah penafsiran yang 

ditambahkan ke dalam ayat.
35

 

 

D. Pengaruh Qira>’at Terhadap Penafsiran 

Ada bebearapa faktor kenapa qira>’at yang menyebabkan satu dengan 

yang lainnya berbeda
36

 yang penulis kelompokkan menjadi dua :pertama, 

qira>’at yang tidak berimplikasi pada penafsiran dan Kedua, qira>'at yang 

berimplikasi pada penafsiran karena perbedaan I’ra>b, perbedaan harakat, 

perbedaan pada huruf, perbedaan bentuk kata. Jenis pertama, yaitu qira>'at 
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yang tidak berimplikasi pada penafsiran, diantaranya disebabkan oleh 

perbedaan pengucapan huruf, tanda baca (harokat), panjang dan pendeknya 

bacaan (mad), al-Ima>lah, al-Takhfi>f, al-Tashi>l, al-Tah}qi>q, al-Jahr, al-Hams 

dan al-Gunnah. mencontohkan pada ayat al-Baqarah 2:254 : 

  َ َ َ ََ    ََ  َََ َََََ

 ََ  ََ   َ َ   

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum 

datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada 

lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim. 

 

Tiga lafadz di atas yakni al-Bai’, al-khullat dan Shafa>’ah dapat 

dibaca d}ammah seluruhnya atau fath}ah seluruhnya, atau dapat juga dibaca 

salah satunya rafa' dan yang lainnya fath}ah tanpa menimbulkan perbedaan 

makna yang dapat mempengaruhi penafsiran al-Qur'an.
37

  

Kemudian yang kedua yaitu qira>’at yang berpengaruh pada 

penafsiran yaitu QS. An-Nisa 43 : 

  َ َ ََ  ََ َ  ََ  َََ

َ  ََ َ  ََ َََ  َ ََ َََ

 َ َ ََ  ََ  َ َ ََ َ َ

  َ  َ  َ َ  ََََ ََ ََ 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu  

dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu 

ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan 

junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika 

kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang 

air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak 

mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik 

(suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha 

Pema'af lagi Maha Pengampun. 

 

Berkaitan dengan ayat ini, Imam H}amzah dan al-Kisa >’i 

memendekkan huruf Lam pada kata lamastum, sementara imam-imam 

lainnya memanjangkannya. Bertolak dari perbedaan qira>’at ini, terdapat tiga 

versi pendapat para ulama mengenai maksud kata itu, yaitu bersetubuh, 

bersentuh, dan sambil bersetubuh.  

Berdasarkan pendapat qira>’at itu pula, para ulama  fiqih ada yang 

berpendapat bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan 

wudhu. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa bersentuhan itu tidak 

membatalkan wudhu, kecuali kalau berhubungan badan.
38
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BAB III 

BIOGRAFI IMAM NAWAWI AL-BANTANI DAN TAFSIR  

MARA>H LABI>D 

 

A. Kelahiran Imam Nawawi al-Bantani 

Imam Nawawi al-Bantani adalah salah seorang ulama fiqh 

bermadzhab Syafi’i yang sangat masyhur pada abad ke-19 M. Berkat karya 

tulis dan kemasyhurannya mengantarkan beliau menjadi orang yang sangat 

berpengaruh di dunia Islam khususnya dalam bidang pendidikan. Beliau 

dilahirkan di desa Tanara kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang, Banten 

pada tahun 1813, dalam suatu pendapat beliau lahir tahun1815 M bertepatan 

dengan 1230 H.
39

 

Nama lengkapnya adalah Nawawi bin ‘Umar bin Arabi, Gelarnya 

sering disebut dengan Nawawi al-Bantani, Nawawi al-Jawi Nawawi al-Tsani. 

Sedangkan dikalangan keluarganya ia dipanggil dengan Abdul Mu’ti. 

Ayahnya bernama KH. Umar bin Arabi, beliau adalah seorang ulama dan 

penghulu di Tanara.  

Ditinjau dari silsilah ayahnya, Muhammad Nawawi juga masih ada 

hubungannya dengan Rasulullah SAW yaitu Nawawi bin ‘Umar bin ‘Arabi> 

bin ‘Ali> bin Jamad bin Janta bin Masbugil bin Masqun bin Masnu>n bin 

Maswi bin Ta>j al-‘Arush Tanara bin Maula>na> H}asanuddi>n Banten bin 

Maula>na> Sha>rif Hidayatullah Cirebon bin Raja Amatuddi>n ‘Abdullah bin 
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‘Ali> Nuruddi>n bin Maula>na> Jamaluddi>n Akbar Husai>n bin Imam Sayyid 

Ahmad Shah Jalal bin ‘Abdullah Adzmah Khan bin ‘A>mir ‘Abdul Ma>lik bin 

Sayyid ‘Alwi bin Sayyid Muhammad Shiha>b Mirbath bin Sayyid ‘Ali> Khali’ 

Qa>sim bin Sayyid ‘Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muha>jir ila> 

Allah bin ‘Isa> al-Naqib bin Imam Muhammad Naqib bin Imam ‘Ali> ‘A>ridhi> 

bin Imam Ja’far al-S}a>diq Imam Muhammad al-Ba>qir bin Imam Zainal 

‘A>bidi>n bin Sayyidina> Husai>n dimana Husai>n bin ‘Ali> Ra ini adalah anak 

dari Sayyidatuna > Fa>t}imat al-Zahra binti Muhammad SAW.
40

 

Imam Nawawi al-Bantani sangat terkenal sebagai seorang ulama 

besar dikalangan ummat Islam Internasional. Ia menjadi orang terkenal 

berkat karya tulisnya, sehingga Imam Nawawi al-Bantani mendapat beberapa 

gelar dari beberapa Negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, dan Suriah. 

Gelar tersebut diantaranya adalah Sayyid Ulama H}ijaz, Mufti, Fa>qih, Syaikh, 

al-‘Allamah, Nawawi> al-Tsani, Sayyid Imam al-Haramai>n.
41

 

 

B. Pendidikan Imam Nawawi al-Bantani 

Pada umur 5 tahun Imam Nawawi al-Bantani mendapatkan 

pendidikan keislaman langsung dari ayahnya yang merupakan seorang ulama 

lokal di daerah Banten tersebut. Jadi sebelum mendapatkan pendidikan dari 

orang lain, beliau terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari ayahnya 

sendiri. Setelah ditempa oleh sang ayah, Imam Nawawi kemudian berguru 
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kepada KH. Sahal, seorang Ulama’ karismatik Banten, kemudian berguru 

kepada Ulama’ besar dari Purwakarta bernama Kyai Yusuf. Pada usia 15 

tahun, bersama dengan saudara-saudaranya Nawawi berangkat ke Makkah 

untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan ini digunakan Nawawi untuk 

mendalami lebih lagi berbagai ilmu pengetahuan agama, seperti ilmu kalam, 

bahasa dan sastra Arab, ilmu hadits, ilmu tafsir, dan ilmu fiqih. 

Pertama kali, Imam Nawawi mendapat bimbingan dari Syekh Kha>t}ib 

Sambas, yang merupakan seorang penggabung tarekat Qadiriyah dan 

Naqsyabandiyah Kemudian Imam Nawawi berguru pada Sayyid Ahmad 

Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyat}i, Shaikh Ah}mad Zaini Dah}lan, dan 

Muhammad Kha>t}ib al- Hambali.
42

 Setelah bermukim di Makkah selama tiga 

tahun, Imam Nawawi al-Bantani pulang ke Indonesia yaitu sekitar tahun 1248 

H/1831 M. Selama di tanah air beliau sempat membina pesantren peninggalan 

orang tuanya. Akan tetapi Imam Nawawi al-Bantani hanya bertahan selama 

tiga tahun ditempat kelahirannya. Hal ini disebabkan situasi politik yang tidak 

menguntungkan ditambah dengan semangatnya yang tinggi untuk menimba 

ilmu kembali di kota suci, akhirnya beliau berangkat lagi ke Makkah. Sejak 

keberangkatan beliau yang kedua kali, Imam Nawawi al-Bantani tidak pernah 

lagi kembali ke Indonesia.
43

 

Imam Nawawi al-Bantani disamping mempelajari berbagai ilmu 

beliau juga dalam kesehariannya beliau berprofesi sebagai tenaga pengajar di 
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masjidil haram. Setelah berkecimpung di dalam ilmu pengetahuan selama 30 

tahun akhirnya beliau mempu mensejajarkan dirinya dengan ulama-ulama 

besar pada masa itu. Beliau mempunyai murid yang berasal dari berbagai 

negara termasuk dari Indonesia. Seperti Syaikh Khalil Bangkalan Madura, 

Shaikh Asy’ari Bawean Madura, Shaikh Hasyim Asy’ari Jombang Jawa 

Timur. Ada juga yang berasal dari Malaysia seperti KH Dawud Perak,
44

 K.H. 

Nahjun dari Kampong Gunung (menikah dengan cucu Shaikh Nawawi, Nyai 

Salmah binti Ruqayyah binti Nawawi), K.H. Asnawi dari Carigin Labuan 

Pandeglang Benten, K.H. Ilyas dari kampong Teras Tanjung Keragilan 

Serang Banten, K.H. Abdul Ghaffar dari kampung Lamung Tirtayasa Serang 

Banten, K.H. Arsyad Thawil dari Banten, K.H. Tubagus Bakri dari Sempur 

Purwakarta Jawa Barat, Kiai Mahfuz Termas dari pondok pesantren Termas 

Pacitan Jawa Timur, K.H. R. Asnawi Kudus Jawa Tengah, K.H. Wasit 

(seorang ulama dan pemimpin pemberontakan Ciregon pada tahun 1888), 

K.H. Tubagus Ismail, K.H. Ahmad Dahlan (pendiri organisasi  

Muhammadiyah), Kiai Abdus al-Sattar al-Dahlawi dari Delhi India dan 

sebagainya.
45

 

 

C. Karya-karya Imam Nawawi al-Bantani 

Selain aktif dalam menyebarkan keilmuan, Imam Nawawi al-Bantani 

juga meluangkan waktunya untuk menulis. Beliau dikenal sebagai salah satu 

penulis yang produktif. Tulisannya berjumlah puluhan, dan bahkan ada yang 
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menyebutkan ratusan yang seluruhnya ditulis dalam bahasa Arab. Karya-

karya nya tersebut terdiri dari berbagai disiplin keilmuan, diantaranya: ilmu 

tauhid, ilmu teologi, sejarah, syariah, tafsir dan lain-lain.
46

 Diantara karya 

beliau:  

1. Bidang tafsi>r 

a. Kitab Tafsir Mara>h} Labi>d atau al-Tafsi>r al Muni>r li Ma’a>lim al-

Tanzi>l al- Musfar ‘an Wuju>h Mah{a>sin al-Ta’wi>l Terbit di Kairo 

diterbitkan tahun 1305 H 

2. Bidang tawh}i>d 

a. Dhari>’a>t al-Yaqi>n (1317 H) Sharh} kitab> ‘Umm al-Bara>hinNu>r al-

Z}ula>m(1329 H) Komentar tentang ‘Aqi>dah al-‘Awa>m 

b. Ti>ja>n al-Dara>riy 1301 H Sharh} kitab Risa>lah fi ‘Ilm al- Tawh}i>d 

karya Syekh Ibra>hi>m al-Bajuri. 

c. Qat}r al-Ghai>th Sharh} Masa>’il Abi> Lay>th 

d. H}ilyah al-S}ibya>n sharh} kitab Fath} al-Rah}ma>n 

e. Fath} al-Maji> (1298 H) Sharh} kitab al Du>rr al-Fari>d fi> ‘Ilm al-Tawh}i>d 

f. al-Thama>r al-Ya>ni’ah(1303 H) Sharh} dari kitab al-Riya>d al-Badi>‘ah 

fi> Us}u>l al-Di>n wa Ba‘d Furu>‘ al-Shari>‘ah karya Muh}ammad ibn 

Sulaima>n H}asb Allah. 

g. al-Nahjah al-Jadi>dah (1299 H) 
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3. Bidang fiqh 

a. Qu>t al-H}abi>b (Kairo: 1301,1305,1310 H) Tawshi>h} ‘ala> ibn Qa>sim 

Qu>t al-H}abi>b al-Ghari>b, Syarh} dari Fath} al-Qari>b 

b. Mara>qy al-‘Ubu>diyah Sharh} Bida>yah al-Hida>yah karya al-Ghazali 

c. Fath} al-Muji>b (1276 H) Sharh} dari Mana>qib al-H}ajj  

d. Sullam al-Muna>ja>t(1297 H) Sharh} dari Safi>nah al-S}ala>h  

e. al-‘Aqd al-Thami>n Kairo (1300 H) Sharh} al-Manz}u>mah al-Sitti>n al-

Mas’alah al-Musama> al-Fath} al-Mubi>n  

f. Ka>shifah al-Saja(1305 H) Merupakan sharh} dari kitab Safi>na>t al-Naja> 

karya Ibn Sami>r dari Sih}r di Hadramawi. 

g. Niha>yah al-Zay>n (1297 H) 

h. Uqu>d al-Lujay>n fi> Bayan al-H}uqu>q al-Zawjay>n(1297 H) 

i. Mirqat ash-Shu’ud al-Tas}di>q(1292 H). 

j. Suluk al-Jadah (1292 H) 

4. Bidang akhla>q atau Tasawuf 

a. Sala>lim Fud}ala>’ Kairo (1301, Mekka 1315) 

b. Sharh} dari Manzu>m Hida>yat al-Azkiya> ila> T}ari>q al-Awliya>’ karya 

Syekh Zainuddin al-Malibari (w. 928 H) 

c. Manz}u>ma>t fi> Shu’abi al-Imam Nawawi 

d. Mis}ba>h} al-Z}ala>m ‘ala> Manhaj al-Ta>mm fi> Tabwi>b al-H}ika>m (1314 

H) 

e. Bida>yah al-Hida>yah 

f. Maraq al-‘Ubudiyah Sharh } dari Bida>yah al-Hida>yah (1298 H) 
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5. Bidang ta>ri>kh 

a. Fath} al-S}ama>d (1292 H) Nama lain Dari al-‘Uru>s, Bugyah al-Awa>m 

b. Al-Durur al-Bahy(1299 H) Sharh} dari kitab al-Khas}a>is} al-Anbiya>’ 

c. Targhi>b al-Mus}ta>qi>n(1292 H) 

d. Al-Ibri>z al-Da>ni> (1292 H) Sharh} Mawli>d karya Ja’far ibn Hasan 

Kutipan dari Mawlid karya al-Qastallani 

6. Bidang bahasa 

a. Fath} Gha>fir al-Khat}iyah ala al-Kawa>kib al-Jaliyah fi> Naz}m al-

Juru>miyah (1298 H) Sharh} dari Jurumiyah 

b. Al-Fushush al-Yaqutiyah(1299 H) Sharh} Al-Rauda al-Bahiyya fi> al- 

Abwa>b al-Tasrifiyya. 

c. Kashf al-Marut}iy (1299 H) 

7. Bidang Retorika 

a. Luba>b al-Baya>n si> ‘ilm al-Baya>n (1301 H) Sharh} dari Risalat al- 

Isra>’iliyya>t karya Husain al-Nawawi al-Malikiy.
47

 

 

D. Sejarah Kitab Tafsir Mara>h Labi>d 

1. Latar Belakang Penulisan 

Sebelum menjelaskan metode dan corak penafsiran Imam 

Nawawi al-Bantani, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang tafsir 

Mara>h Labi>d. Imam Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan al-Qur’an 
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mempunyai langkah-langkah yang penuh dengan ketelitian. Di dalam 

muqaddimah tafsirnya Imam Nawawi al-Bantani menjelaskan:  

Sebenarnya sahabat-sahabat saya sudah lama menganjurkan 

supaya saya menuliskan sebuah kitab yang berkaitan dengan tafsir 

al-Qur’an, akan tetapi saya enggan untuk memperkenankan 

anjuran tersebut karena sebenarnya saya belum sanggup untuk 

melaksanakannya, dan yang tidak kalah penting saya sangat takut 

terjebak ke dalam peringatan yang pernah diungkapkan oleh 

Rasulullah yang berbunyi: “Barang siapa menjelaskan tentang al-

Qur’an dengan pikirannya, meskipun hasil pemikirannya itu 

benar, tetap dinnyatakan salah. Barang siapa berkata tentang al-

Qur’an dengan pikirannya, maka sama dengan mempersiapkan 

dirinya untuk mendapatkan tempat di dalam neraka.”
48

 

 

Pada akhirnya pun Imam Nawawi memenuhi anjuran tersebut 

dikarenakan mengikuti jejak para Ulama salaf terdahulu dan agar dapat 

dimanfaatkan generasi selanjutnya untuk membuka keilmuan yang ada. 

Dalam pembuatan kitab tafsir ini, Imam Nawawi merujuk kepada 

beberapa kitab, diantaranya: Tafsi>r al-Futuhat al-Ila>hiyyah (Sharh} Tafsi>r 

Jalalai>n), Tafsi>r Mafa>tih al-Ghaib, al-Sira>j al-Muni>r, Tanwi>r al-Miqba>s, 

dan Tafsi>r Abi> Su’u>d. Maka Kitab ini oleh Imam Nawawi di beri nama 

dengan Mara>h Labi>d li Kas{fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d.49
  

2. Sistematika Penulisan 

Kitab ini diselesaikan pada tahun 1305 H/ 1884 M dan diterbitkan 

pertama kali di Makkah setelah diberikan terlebih dahulu kepada para 

ulama Makkah untuk diteliti pada tahun 1887.
50

  Nama lengkap Kitab ini 
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yaitu  terdiri dari dua jilid, yaitu jilid pertama ditulis dari al-Fa>tih}ah 

sampai surat al-Kahfi. Sedangkan Jilid kedua dari surat Maryam sampai 

al-Na>s. Kitab ini sudah mengalami beberapa kali cetak. Pada edisi ke 

lima tahun 2013, kitab Mara>h Labi>d diterbitkan di Beiru>t oleh Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyah, dengan ketebalan 1368 halaman. Tafsir ini ditulis 

mengikuti sistematika mushaf atau mush}a>fiy, yaitu penafsiran beruntut 

sebagaimana susunan al-Qur’an mulai dari al-Fa>tih}ah sampai al-Na >s. 

3. Karakteristik Tafsir Mara>h Labi>d 

Seseorang dengan latar pemikiran yang berbedà, sedikit banyak 

akan berpengaruh terhadap karya seseorang, yang selanjutnya menjadi 

kekhasan suatu karya. Seperti halnya tafsir Mara>h Labi>d yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a) Menyebutkan nama surat, makki dan madani, jumlah ayat suatu 

surat, jumlah kalimat dan huruf Seperti dalam surat al-Mulk : 

ى الَواِقَيُة َواْلُمْنِجَيُة ، ِِلَنّ َها َتِقٌي َوتَ ْنِجٌي قاَرِئَ َها ِمْن  ْورَُة اْلُمْلكِ سُ  َوُتَسمَّ
َجاَدلََة، ِِلَن ََّها َُتَاِدُل َعْن َوَعْن . َعَذاِب اْلَقْبِ 

ُ
يَها امل اْبِن َعبَّاٍس أَنَُّه َكاَن ُيَسمِّ

انَِعُة ، َمِكيََّة ، َثالَثُ ْوَن آيًة ، َثاَلَث 
َ

ْورَاِة امل قاَرِِئَها يف اْلَقْبِ ، َوُتْدِعَى يف الت َّ
 .َوَثاَلثََة َعَشَر َحْرًفا ِمائََة َوََخَْس َوَثالَثُ ْوَن َكِلَمًة ، أَْلَف َوَثاَلَث ِمائَةَ 

Sebagaimana kutipan penafsiran di atas, surat al-Mulk 

disebut juga dengan surat al-Waqiyah dan al-Munjiyah, karena surat 

al-Mulk berfaidah sebagai penyelamat dari siksa kubur. Dari ibn 

Abbas, surat al-Mulk disebut juga surat al-Mujadalah, karena 

sesungguhnya surat al-Mulk mampu menjaga atau memilihara 



36 

 

 

 

kepada pembacanya akan siksa kubur. Setelah menyebutkan nama 

surat, Imam Nawawi al-Bantani melanjutkan dengan penyebutan 

status surat tersebut, yaitu Makiyah yang terdiri dari 30 ayat, dengan 

335 kalimat dan 313 huruf.
51

 Adapun motif penyebutan jumlah ayat, 

kalimat dan huruf belum diketahui secara pasti, namun yang jelas ia 

mengikuti kitab referesinya, yaitu Abu Su'ud dan al Siraj al Munir. 

Seperti penafsiran al Siraj al Munir dalam surat al-Maidah yang juga 

menyebutkan jumlah ayat, kalimat dan huruf
52

 

b) Memulai dengan mufradat ayat, dengan menafsirkan per lafadz dari 

segi ke bahasaan dan gramatikalnya jika diperlukan. 

Mengingat penafsiran Imam Nawawi al-Bantani yang 

terkadang global sehingga penafsirannya hanya sebatas menafsirkan 

suatu kata. Meskipun demikian,penafsiran Imam Nawawi al-Bantani 

tidak bisa disamaratakan dengan kitab tafsir jalalayn, karena pada 

dasamya Imam Nawawi al-Bantani juga menggunakan 

analisaenafsiran dalam berbagai aspeknya. Selain mengemukakan 

makna mufradatnya, Imam Nawawi al-Bantani juga mengurai tata 

bahasa dalam ilmu nahwu,meskipun tidak secara menyeluruh karena 

memang syaikh Nawawi tidak terfokus pada bahasa saja. Seperti 

penafsiran dalam surat al-Kahfi ayat 9 : 
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َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقْيِم َكانُ ْوا ِمْن آََيتَِنا أْي ِمْن  أَْم َحِسْبَت َأْي َأظَنَ ْنتَ 
بَ ْْيِ آََيتَِنا َعَجبًا  َأْي آيَِة َذاُت َعَجَب َويف اآلََيِت َأْي آََثُر ُقْدرَُة اّللِّ تَ َعاَٰل 

ْمُس َوالَقَمرُ  َماُء َواَِلْرُض َوالشَّ ، والنُُّجْوُم  َما ُهَو أَْعَجَب ِمْن َذِلَك َوِهَي السَّ
ُر َكاَن وَ « َعَجًبا»و. واجلَِباُل والِبَحارُ  َحاٌل ِمْنُه ، َوالَكْهِف « ِمْن آََيتَِنا»َخب ْ

 .َكْلٌب َأْصَحاُب الَكْهفِ : ُهَو الَغاُر الَواِسُع يف اجلََبِل ، َوالرَِّقْيِم : 

 
Sebagaimana kutipan di atas, bahwa syaikh Nawawi memulai 

penafsirannya dari pemaknaan secara mufradat dan juga terkadang 

dibaca mengomentari dari segi gramatikanya. Seperti pada lafal َعَجبَا 

yang dibaca nas}ab karena berkedudukan sebagai khabar dari kana, 

sedangkan آَيَاِتنَا sebagai hal. Selain itu Imam Nawawi al-Bantani juga 

menjelaskan mufradat dari ayat tersebut. Seperti lafal al-kahfi yang 

ditafsirka dengan sebuah gua yang luas pada gunung, dan lafal al-

raqi>m yang berarti anjing (milik) ashab al-Kahfi
53

 

c) Menyebutkan asbab al-Nuzul
54

 (jika ada) Seperti sebab turunnya 

surat al-Rum ayat ke 4: 

ْشرُِكْوَن 
ُ

َوَسَبُب نُ ُزْوِل َهِذِه اآليَِة أَنَُّه َكاَن بَ ْْيَ فَاِرِس َوالرُّْوِم ِقتَاٌل ، وََكاَن امل
ْسِلُمْوَن يَ َودُّْونَ 

ُ
ِيْْيَ َوامل  يَ َودُّْوَن َأْن تَ ْغِلَب فَاِرُس الرُّْوَم ،ِِلَن ََّفاِرَس َكانُ ْواََمُْوًسا أُمِّ

َغَلَبِة الرُّْوِم َعَلى فَاِرِس ِلَكْوِِنِْم أَْهِل الِكَتاِب، فَ بَ َعَث ِكْسَرى َجْيًشا ِإَٰل 
َجْيًشا، َواْستَ ْعَمَل  َقيَصرَوَجَعلَ  َشْهرَيٍَر،: الرُّْوِم، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيِهْم َرِجاًليُ َقاّللَُُ 
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ِام ِإَٰل : َعَلْيِهْم َرُجاًل يُْدَعى ِِبَنس فاَْلَتِقَيا ِِبَْذُرَعاٍت َوَبَصَرى َوِهَي أَقْ َرُب الشَّ
ْسِلِمْْيَ ِبََكَة ، َفَشقَّ َعَلْيِهْم 

ُ
أَْرِض الَعَرِب، فَ َغَلَبْت فَارِِسالرُّْوِم ، فَ بَ َلغَ َذِلَك امل

ِإنَُّكْم أْهُل ِكَتاِب َوالنََّصاَرى أَْهُل  : َر َمّكَة، وقَاُلْوا لِْلُمْسِلِمْْيَ ، َوفَ رََح بِِه ُكَفا
ِكَتاٍب، َوََنْنُأُِميُ ْوَن، َوفَاِرُس أُِميُ ْوَن، َوَقْد َظَهَر ِإْخَوانَِنا َعَلى ِإْخَواِنُكْم َوإِنَُّكْم 

 .ِإنَّ قاَتَ ْلُتُمْوََن لَِنِظِهْرَن َعَلْيُكم

 

d) Mencantumkan berbagai macam perbedaan bentuk qira>’at menurut 

ulama qira>’at.55
 Seperti ketika menafsirkan surat al-Fatihah ayat 3: 

ِبِِثْ َباِت اِْلِّلِف ِعْنَد َعاِصِم َواْلِكَساِئي َويَ ْعُقْوَب َأْي  )ماِلِك يَ ْوِم الدِّينِ (
يَ ْوَم َل ََتِْلُك نَ ْفٌس (: َكَما قَاَل تَ َعاَٰل  ِقَياَمةِ الْ  ُمَتَصرِِّف يف ْاَِلْمِر ُكلَُّه يَ ْومَ 

َوِعْنَد اْلَباِقْْيَ ِِبَْذِف ْاِلَِلِف َواْلَمْعََن َأْي ) لِنَ ْفٍس َشْيئًا َواِْلَْمُر يَ ْوَمِئٍذ ّللَّ 
ْهِي سواك َتَصّرُف يف أَْمِر اْلِقَياَمِة ِِبِْلَْمِر َوالن َّ

ُ
 .امل

 

e) Mengungkap dari sisi hukum dengan memberikan perbandingan 

madzhab atas suatu permasalahan.
56

 Seperti ketika menafsirkan surat 

an-Nisa' ayat 6: 

َفَة َرِضَي اّلّلُ َعْنُه  َميِِّز ِبِِْذِن الَوِلِّ : قَاَل أَبُ ْو َحِني ْ
ُ

َتَصَرَفاُت الَصِبِّ الَعاِقِل امل
َوابْ تَ ُلوااْليَ َتاَمى أَْمَر ِلْْلَِولِياَِء ِِبَنَّ ََيَْذنُ ْوا ََلُِم يِف البَِيِع :قَ ْولُُه تَ َعاَٰل َصِحْيَحٌة ِِلَنَّ 

رَاِء قَ ْبَل البُ ُلْوِغ َوَذِلَك يَ ْقَتِضي ِصَحًة َتَصَرفَاتَ ُهمْ  اِفِعيُّ َوَلَ . َوالشِّ َوقَاَل الشَّ
َميِِّز َبْل ََيَْتحِ 

ُ
ِب امل َماَسَكِة، فَِإَذا أَرَاَد الَعْقَد َعْقِد الَوِلِّ َيِصحُّ َعْقُد الصَّ

ُ
ُن يف امل

َغِر فَ ثَ َبَت َعَدُم َجَواُز َتَصَرَفُه حَاَل  ِِلَنَُّه ََل ََيُْوُز َدْفِع املَاِل ِإلَْيِه حَاُل الصِّ
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. يَ ْلَزُمُه اَلُُدْودُ الِصَغِر َحَّتَّ ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح َأِي ِإَذا بَ َلُغوا ُمبَ لَِّغ الرَُّجاِللذِّي 
اِفِق  َي اَِلْحِتاَلُم بِبُ ُلْوِغ الِنكاَِح ِلَنَُّه إِنْ زَاُل املاَِء الدَّ َا ُسُِ َوَذِلَك ِِبَنَّ ََيَْتِلُموا َوِإَّنَّ
ُهْم ُرْشدًا أي ِاْهَتَداٌء ِإَٰل  الذِّي َيُكْوُن يف اجِلَماِع َفِإْن آَنْسُتْم َأِي َعَرفْ ُتْم ِمن ْ

تََّصرَّفَاِت ِمْن َغْْيِ تَ ْبِذْيٍر َوَعَجَز َعْن َخِديْ َعَة الَغْْيِ فَاْدفَ ُعوا إِلَْيِهْم ُوُجْوِه ال
 .أَْمواََلُْم اليت ِعْندَُكْم ِمْن َغْْيِ ََتِْخرٍعن حد البلوغ

 

 

f) Mengutip pendapat dari para ulama. Salah satunya yaitu mengutip 

pendapat dari al-Razi ketika menafsirkan surat Saba' ayat 41
57

, 

sebagai berikut: 

َنا ِمْن ُدْوِِنِمْ »َمْعََن : َوقَاَل الرَّازِي   َأْكثَ رُُهْم ِِبِْم ُمْؤِمُنونَ  ، أَقْ بَ َلَة َلَمُ «أَْنَت َولِي ُّ
ْشرِِكْْيَ ُمَصدِّقُ ْوَن 

ُ
 .للشياطْيَأْي ُكلَّ امل

 
4. Metode dan Corak Tafsir Mara>h Labi>d  

Suatu penafsiran tidak dapat dipisahkan dengan tiga hal yang 

saling berkesinambungan, yaitu metode, bentuk dan corak. Ciri pertama 

adalah metode yang digunakan, yang mencangkup teknik 

pembahasannya. Dalam hal ini terdapat empat metode, yaitu: pertama; 

metode ijmali (penafsiran secara global), yaitu metode tafsir yang 

menjelaskan al-Qur’an secara global tanpa uraian yang begitu panjang.
58

 

Kedua tahlili (analisis), yaitu penafsiran yang memberikan uraian cukup 
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luas dan mendalam tentang pemahaman suatu ayat. ketiga; muqaran 

(perbandingan) yaitu,suatu metode dengan menggunakan perbandingan 

antar mufassır untuk mencari suatu pemahaman dengan 

mempertimbangkan berbagai persamaan dan perbedaan yang ada
59

. 

Keempat; metode maudu'iy (tematik), yaitu metode yang dilakukan 

untuk mencari suatu pemahaman yang utuh, baik melalui ayat-ayat yang 

setema,surah maupun cerita. Ciri kedua adalah bentuk, yaitu seberapa 

kuat sumber-sumber yang digunakan para mufassir dalam penafsirannya.  

Bentuk dalam penafsiran al-Quran bisa melalui bi al-Ma’tsur, 

yaitu sumber tafsir yang berlandaskan pada riwayat-riwayat hadis dan 

sumber bi al Ra'yi, yaitu penafsiran yang sumbernya berdasarkan rasio. 

Sedangkan ciri yang ketiga adalah corak, yaitu suatu kecenderungan 

mufassir berdasarkan pada latar belakang dan keahlian mufassir. 

Tafsir Mara>h Labi>d ini dapat digolongkan sebagai tafsir ijmali, 

pasalnya dalam menafsirkan setiap ayat, syaikh Nawawi menjelaskan 

setiap ayat dengan ringkas dan padat, sehingga mudah dipahami. Hal ini 

merupakan keniscayaan seorang Imam Nawawi al-Bantani yang ahli 

dalam bidang bahasa. Namun tafsir Mara>h Labi>d  juga terkadang 

menafsirkan lebih rinci dari berbagai aspek seperti asbab al-nuzul, 

qira >’at, dan pandangan-pandangan ulama, sehirngga tafsir ini juga bisa 

disebut dengan tahlili. 
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Sementara jika dilihat dari segi sumber penafsirannya, tafsir 

Mara>h Labi>d merupakan campuran antara model bi al-matsur dan bi al-

Rayi. Dikatakan bi al-ma’tsur karena dalam penafsirannya, Imam 

Nawawi al-Bantani sering menggunakan riwayal-riwayat. Sementara itu 

dikatakan bi al-Ra'y, karena kecenderungan kesamaannya dengan tafsir 

al-Jalalayn, yang banyak mengurai pada makna mufradat. Namun dalam 

hal ini Imam Nawawi al-Bantani lebih banyak pada penggunaan bi al-

Ra'yi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berkesimpulan bahwa 

Imam Nawawi Bantani dalam kitabnya, tafsir Marah Labid bercorak 

adabi ijtimai dan lughowi yaitu salah satu corak penafsiran Alquran yang 

cenderung kepada persoalan sosial kemasyarakatan dan mengutamakan 

keindahan gaya bahasa.
60

 

 

E. Perbedaan Qira>’at  Dalam Tafsir Mara>h Labi>d  Surat al-Baqarah ayat 

197-236  

Dalam surat al-Baqarah terdapat banyak lafadh yang memiliki 

perbedaan qira>’at baik itu yang berpengaruh pada penafsiran maupun tidak. 

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti hanya cukup 

menjabarkan ayat-ayat yang mempunyai perbedaan qira>’at dalam surat al-

Baqarah ayat 197-236 dan dari hasil penelusuran peneliti terhadap ayat-ayat 

yang memiliki perbedaan qira>’at dalam tafsir Mara>h Labi>d, peneliti 
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menemukan  9 ayat yang disinggung oleh Imam Nawawi al-Bantani dalam  

tafsir Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d berikut adalah 

penjabarannya:  

1. Ayat ke 197 

                 

                         

           

 
Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang 

menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak 

boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa 

mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya 

Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal 

adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. 

 

 

Pada ada ayat di atas terdapat beberapa lafadz yang memiliki 

perbedaan qira>’at yaitu pada  lafadz فسوق ,رفث, dan جدال. Ibn Katsi>r dan 

Abu> ‘Amru> membacanya dengan rafa’ dan bertanwin pada lafadz رفث dan 

 Sedangkan Imam qira>’at lainya .جدال dan menasabkan lafadz فسوق

menasabkan huruf akhir pada semua lafadz tersebut.
61

 

2. Ayat ke 204 
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Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan 

dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas 

kebenaran) isi hatinya, Padahal ia adalah penantang yang paling keras. 

 
Pada lafadz di atas terdapat dua lafadh yang memiliki perbedaan 

yakni lafadz يشهد dan ََّللّا mendzomahkan huruf Ya’ dan mengkasrahkan 

huruf Ha’ pada lafadz يشهد dan memfathahkan atau menasabkan huruf Ha’ 

pada lafadz َّللّا menurut jumhur. Sedangkan menurut qira>’at Ibn muhaisin 

lafadz tersebut terbaca َيشهدَّللّا yaitu memfathahkan huruf Ya’ dan Ha’ pada 

lafadz يشهد dan mendhomahkan huruf Ha’ pada lafadz َّللّا.
62

 

3. Ayat ke 210 

                           

            
 

Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan 

Malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan dan diputuskanlah 

perkaranya. dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. 

 

 

Perbedaan qira>’at selanjutnya pada ayat di atas adalah lafadz 

 ,Lafadz tersebut memiliki dua versi bacaan menurut Imam Nawawi .تُْرَجعَُ

pertama, menurut Ibn Katsi>r, Abu> ‘Amru> dan ‘As}hi>m lafadz tersebut 

terbaca majhu>l yaitu mendhomahkan huruf Ta’ dan memfathahkan huruf 

Jim. Kedua, menurut Imam Ibn A>mir, H}amzah dan al-Kisa>’i lafadz 

tersebut terbaca ترجع.
63
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4. Ayat ke 219 

                       

                 

                

 
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 

keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 

supaya kamu berfikir. 

 

 

Pada ayat di atas terdapat dua qira>’at yang disebutkan oleh Imam 

Nawawi dalam tafsir Mara>h Labi>d yaitu lafadz  ََكبِير dan َُأَْكبَر. Lafadz َكبِير 

menurut qira>’at Imam H}amzah dan al-Kisa >’i terbaca كثير. Kemudian pada 

ayat َنَْفِعهِما َِمْن َأَْكبَُر  أقرب terbaca أَْكبَرَُ menurut Imam Nawawi, lafadz َوإِْثُمهُما

dimana Imam Nawawi mencantumkan qira>’at tersebut tanpa 

mencantumkan Imam yang meriwayatkan.
64

 

5. Ayat ke 221 
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Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, 

sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia 

supaya mereka mengambil pelajaran. 

 

Lafadz selanjutnya yang memiliki perbedaan qira>’at dalam Mara>h 

Labi>d yaitu lafadz والمغفرة pada surat al-Baqarah ayat ke 221. Lafadz 

tersebut terbaca rafa’ menurut qira>’at Imam H}asan sedangkan jumhur 

membacanya dengan mengkasrahkn huruf Ta’.
65

 

6. Surat al-Baqarah ayat 222 

                       

                          

         

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah 

suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari 

wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum 

mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di 

tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri. 

 

Lafadz yang memiliki perbedaan qira>’at selanjutnya dalam tafsir 

Mara>h Labi>d penulis temukan dalam surat al-baqarah ayat ke 222 yaitu 

lafadh َيطهرن  Imam Nawawi memaparkan dalam tafsirnya bahwa .حتى
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Na>fi’, Abu> ‘Amru>, Ibnu ‘A>mir, H}afs} dan Ya’qu>b al-H}adh}rami membaca 

lafadh يطهرن dengan mensukunkan huruf T}o’ dan mendhomahkan huruf 

Ha’ yakni yat}hurna. sedangkan qira>’at lain yakni Syu’bah, H}amzah dan 

al-Kisa>’i membaca lafadz ََيَْطهُْرن dengan mentasydidkan huruf T}o’ dan 

huruf Ha’ yakni yat}t}ahharna.66 

7. Ayat ke 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. 

 

Perbedaan qira>’at selanjutnya dalam tafsir Mara>h Labi>d pada ayat 

diatas adalah lafadz يخافا. Imam H}amzah membaca lafadz tersebut dengan 
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mendzomahkan huruf Ya’ yakni yukha>fa> sedangkan qira>’at jumhur 

membaca lafadz tersebut dengan bacaan yakha>fa>.67
 

8. Ayat ke 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. 

 

 

Perbedaan qira>’at selanjutnya yang terdapat dalam Tafsir Mara>h 

Labi>d pada ayat al-Baqarah ayat 233 di atas adalah lafadz َْآتَْيتُم. Menurut 
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Imam Nawawi al-Bantani hanya qira>’at Imam Ibn Katsi>r yang membaca 

pendek huruf Alif pada lafadz tersebut menjadi أتيتم.
68

 

9. Ayat ke 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. 

 

 

Perbedan qira>’at terakhir dalam tafsir Mara>h Labi>d pada ayat ke 

236 di atas adalah lafadz َّتََمسُّوهُن. Qira >’at jumhur membaca lafadz tersebut 

sebagaimana tulisan rasm yakni َّتََمسُّوهُن. sedangkan qira>’at lain yang 

disinggung oleh Imam Nawawi yaitu qira>’at Imam H}amzah dan dan al-

Kisa >’i yang menyebutkan bahwa lafadz tersebut terbaca تماسوهن yakni 

dengan mendzomahkan huruf Ta’ dan menambahkan huruf Alif setalah 

huruf Mi>m.
69

 

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap ayat-ayat yang memiliki 

perbedaan qira>’at  di atas, maka berikut ini penulis sajikan dalam bentuk 

sebuah tabel : 
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No. ayat Lafadz  
Perbedaan 

qira>’at 
Keterangan 

Imam 

qira>’at 

1. 

al-

Baqarah 

197 

 رَفثَ  رََفثََ
Dibaca dhommah 

tanwin atau rafa’ 
Imam 

Ibn 

Katsi>r 

dan Abu> 

‘Amru> 

 ُفُسوقَ  ُفُسوقََ

 

Dibaca dhommah 

tanwin atau rafa’. 

2. 

al-

Baqarah 

204 

 َوَيْشَهُداّللََُ َوُيْشِهُداّللَََ

Huruf Ya pada 

lafadz Yushidu 

terbaca Fathah dan 

huruf Ha’ pada 

lafadz Allah oleh 

terbaca Dhammah 

Imam 

Muhaisi>n 

3. 

al-

Baqarah 

Ayat ke 

210 

اْْلُُمورََُتَ ْرِجعَُ اْْلُُمورََُتُ ْرَجعَُ  

Dibaca dengan 

memfathahkan 

huruf Ta’ 

 

Imam 

Ibn 

A>mir, 

H}amzah 

dan al-

Kisa>’i 

 

4. 

al-

Baqarah 

Ayat ke 

210 

رَ  َكِبيَ   َكِثي ْ

 

Dibaca dengan 

mengganti huruf 

Tsa’ 

 

Imam 

H}amzah 

dan al-

Kisa>’i 
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 َأقْ َربَُ َأْكبَ رَُ  
Lafadz tersebut 

terbaca aqrobu 

 

Tidak 

diketahui 

5. 

al-

Baqarah 

Ayat ke 

221 

  َواْلَمْغِفَرةَُ َواْلَمْغِفَرةَِ
Dibaca dengan 

mendhammahkan 

huruf Ta’ 

Qira>’at 

Jumhu>r 

6. 

al-

Baqarah 

Ayat ke 

222 

 َيَطَهْرنََََحَّتَ َيْطُهْرنََََحَّتَ
Dibaca dengan 

mentasydidkan 

huruf T}o’ dan 

huruf Ha’ 

Syu’bah, 

H}amzah 

dan al-

Kisa>’i 

7. 

al-

Baqarah 

Ayat ke 

222 

 ََيَافَاََأنَْ

 َُيَافَاََأنَْ
Dibaca dengan 

mendzomahkan 

huruf Ya’ menjadi 

Yukha>fa> 

Imam 

H}amzah 

 

 اَيظُن ُّوَََْأنَْ

Dibaca dengan 

Yadunnu 

 

Qira>’at 

Sha>dh 

8. 

al-

Baqarah 

Ayat ke 

233 

ُتمَْ ُتمََْماََ َماَءاتَ ي ْ   أَتَ ي ْ

Dibaca dengan 

memendekkan 

huruf Hamzah 

(menghilangkan 

Alif setelah 

Hamzah) 

Ibn 

Katsi>r 
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9. 

al-

Baqarah 

Ayat ke 

236 

  َُتَاسُّْوُهنََ    ََتَسُّوُهنََ

Dibaca dengan  

mendhammahkan 

huruf Ta’ dan 

memanjangkan 

huruf Mim 

 

Imam 

H}amzah 
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BAB IV 

ANALISIS METODE QIRA>’AT  DALAM KITAB TAFSIR 

 MARA>H LABI>D  SURAT AL-BAQARAH AYAT 197-236 

 

A. Metode Pengungkapan Qira>’at  

Setiap mufassir memiliki metode dan pendekatan dalam menafsirkan 

al-Qur’an yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut yang 

menyebabkan banyaknya penafsiran para mufassir yang di bukukan menjadi 

sebuah kitab tafsir dengan berbagai macam coraknya : bahasa, ilmi, 

tasawwuf, maupun fiqhi.
70

 Tafsir Mara>h Labi>d merupakan salah satu kitab 

tafsir yang secara umum menggunkan metode ijmali yang juga banyak 

melakukan pendekatan dengan qira>’at pada tafsirnya. Dalam memaparkan 

ayat-ayat yang memiliki perbedaan qira>’at, Imam Nawawi al-Bantani  

memiliki metode yang penulis klasifikasikan menjadi dua : 

1. Metode Ma’lu>m  

Metode Ma’lu>m  (diketahui) yakni metode bagaimana Imam 

Nawawi mengungkap ayat-ayat yang memiliki perbedaan qira>’at dengan 

menjelaskan sumber qira>’at berasal  yakni dengan menyebutkan Imam 

qira>’a sebelum beliau menafsirkan sebuah ayat. 

                                                 
70 Nashiruddin Baidan, Wawasan  Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) 

cet.II, 5. 
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Dari beberapa perbedaan qira>’at yang penulis kaji dalam Tafsir 

Mara>h Labi>d surat al-Baqarah ayat 197-236, penulis menemukan 

beberapa ayat yang menggunakan metode Ma’lu>m yaitu  

a. Surat al-Baqarah ayat 197 

Pembahasan pertama yaitu ayat ke 197 dari surat al-Baqarah. 

Ayat ini al-Qur’an berbicara mengenai haji, waktu haji dan larangan 

ketika sedang berhaji dan hal-hal yang dianjurkan ketika ber haji : 

               

                     

            
Artinya: Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, 

Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu 

akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat 

Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan 

haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya 

Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya 

Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-

Ku Hai orang-orang yang berakal. 

 
Dalam tafsir Mara>h Labi>d, Imam Nawawi menyebutkan 

bahwa Ibn Katsi>r dan Abu > ‘Amru > membaca lafadz tersebut dengan 

merafa’kan dan mentanwinkan lafadz َََرَفث dan َََفُُسْوق dan menasabkan 

lafadz ََِجَدال. Pemaparan pada ketiga lafadz tersebut di mulai dengan 

ungkapan qara’a (membaca), kemudian Imam Nawawi menyebutkan 

Imam qira’at yang meriwayatkan. Pada ayat tersebut qira>’at yang 

diungkapkan oleh Imam Nawawi berasal dari Imam qira>’at sab’ah 

(qira>’at tujuh) yaitu qira>’at yang diakui ke mutawatirannya. 
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Sedangkan Imam qira>’at lainya menasabkan huruf akhir pada 

semua lafadz tersebut. Menurut Imam Nawawi, bacaan qira>’at Ibn 

Katsi>r dan Abu > ‘Amru > memiliki penafsiran larangan berbuat rafats 

(hubungan suami istri) dan fusu>q (perkara yang menimbulkan 

madharat).
71

 

Menurut Imam Nawawi, qira>’at yang menasabkan ketiga 

lafadz tersebut memiliki penafsiran yaitu orang yang melakukan 

kewajiban haji dilarang berbuat hubungan suami istri, berbuat hal-hal 

yang melampui syariat, seperti melakukan perbuatan yang merugikan, 

dan larangan bermusuhan dengan kerabat dan orang lainnya. versi 

qira>’at  diatas semuanya merupakan qira>’at yang diterima oleh ulama 

ahli qira>’at. Selain kedua qira>’at di atas ada beberapa qira>’at yang 

berstatus mutawatir yang tidak di sebutkan oleh Imam Nawawi yakni 

Ya’qu>b al-Had}hrami> (salah satu Imam qira>’a>t Asyrah), beliau 

membaca seperti bacaan Ibn Katsi>r dan Abu> ‘Amru> dan qira’atnya 

Imam Abu > Ja’far atau Ya>zid bin Qa>’qa >’ (salah satu Imam qira>’a>t 

asyrah)
72

 yang membaca ketiga lafadz di atas dengan merafa’kan 

ketiganya.
73
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Meskipun versi kedua yaitu qira>’at Ibn Katsi>r dan Abu> 

‘Amru > berbeda namun memiliki makna penafsiran yang sama dengan 

qira>’at jumhu>r. Imam Nawawi menerangkan penafsiran qira>’at versi 

Ibn Katsi >r dan Abu> ‘Amru> sebagai berikut : 

ُر َوأَبُ ْو َعْمُرو  ْنِوْيِن ، « َوََل ُفُسْوقٌ َفاَل َرَفٌث »َوقَ رَأَ اِْبُن َكِثي ْ ِِبلرَّْفِع َوالت َّ
َواْلَمْعََن َعَلى َهَذا .َواْلَباقُ ْون قَ َرُءوا الُكلَّ ِِبلنَّْصبِ  .َوََل ِجَداَل ِِبلنَّْصبِ 

 ََل َيُكْوَننَّ َرَفٌث َوََل ُفُسْوقٌ 
Ibnu Katsi >r dan Abu> ‘Amr membacanya dengan merafa’kan Rafasun 

dan Fusu >qun, sedangkan jida>la dibaca nasab. Adapun Ulama lainnya 
membaca ketiganya dengan nasab. Makna ayat ini jangan sampai ada 

rafats, kefasikan. 

 

 

Sehingga dari penafsiran Imam Nawawi terhadap perbedaan 

qira>’at di atas terlihat hanyalah sebatas  pada I’ra>b, Hal tersebut tidak 

sampai merubah makna ayat yakni sama-sama melarang perbuatan 

rafats dan fusu>q. Sedangkan makna lafadz jida>l, Imam Nawawi tidak 

menjelaskan Imam Nawawi mengutip sebuah riwayat hadits yang 

menceritakan perselisihan ketika berhaji.
74

 Imam Nawawi seringkali 

tidak terlalu mementingkan aspek status haditsnya. Berbeda dengan 

tafsir yang lain seperti Ibn Katsi>r contohnya, dalam tafsirnya Ibn 

Katsi>r mengutip beberapa atsar para sahabat maupun ta>bi’i>n terkait 

jida>l secara rinci dan runtut ketika menjelaskan penafsiran lafadz 
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tersebut.
75

 Mungkin yang di tekankan oleh Imam Nawawi adalah 

subtansi bahasan ayat Maka beliau hanya menyampaikan secara padat 

dan lugas agar mudah di fahami. 

Sehingga  pada kesimpulannya  beliau berpendapat bahwa 

larangan dalam berhaji hanyalah rafats dan fusu>q sedangkan terkait 

larangan jida>l (berselisih)
76

 menurut Imam Nawawi tidak termasuk hal 

yang di larang ketika haji,untuk menguatkan pendapatnya, Imam 

Nawawi menukil hadits dari riwayat Imam Bukhari yang berbunyi : 

َئِة يَ ْوِم َوَلَدْتُه أُمُّهُ   َمْن َحجَّ فَ َلْم يَ ْرَفْث َوَلَْ يَ ْفُسْق َخرََج َكَهي ْ

 
Artinya:  Barang siapa yang berhaji dengan tidak berkata kotor dan 

berbuat fasiq, maka ia keluar(pulang) seperti pada saat 

dilahirkan ibunya. 

 

Dengan bersandar pada hadits di atas Imam Nawawi 

berpendapat bahwa Nabi tidak menyebutkan jida>l, akan tetapi yang 

disebut hanya perbuatan rafats dan fusu>q, itu menunjukkan bahwa 

jida>l atau berdebat tidak dilarang. Sedangkan yang dimaksud jida>l 

oleh Imam Nawawi adalah saling berdebat yang menyebabkan 

bermusuhan.
77

 Dari dua versi qira>’at di atas Imam Nawawi tidak 

menunjukkan keccondongan pada salah satu qira>’at tersebut. karena 
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kedua qira>’at  tersebut perbedaannya pada I’rabnya yang tidak 

merubah makna. 

b. Surat al-Baqarah ayat 204 

Pembahasan kedua pada kajian ini yaitu surat al-baqarah ayat 

204. Ayat tersebut berbicara mengenai seorang munafiq yang bernama 

Akhnas Bin Syuraiq yang di juluki Ubay
78

 yang bersumpah di 

hadapan Nabi dan menyatakan keIslamannya : 

                      

            

Artinya: Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang 

kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya 

kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, Padahal ia adalah 

penantang yang paling keras. 

 

Menurut Imam Nawawi, qira>’at jumhur membaca lafadh 

dengan mendhomahkan huruf Ya’ dan mengkasrahkan huruf Ha’ pada 

lafadz يشهد dan memfathahkan atau menasabkan huruf Ha’ pada lafadz 

 kemudian Imam Nawawi mengungkapkan bahwa menurut qira>’at .ّللّاَ

Ibn Muh}ais}i>n
79

 lafadz tersebut terbacaَ ُ َّللاَّ  yaitu memfathahkan يَْشهَُد

huruf Ya’ dan Ha’ pada lafadz َُدَُهََشَْي  dan mendhomahkan huruf Ha’ 

                                                 
78
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pada lafadz 80.ّللا
 Qira>’at Ibn Muh}aisin ini menurut pendapat ulama 

tergolong qira>’at Sha>dh.
81

 Qira>’at Muh}ais}i>n memiliki penafsiran 

bahwa Allah mengetahui hati seseorang yang bertentangan dengan 

keadaan lahiriah nya. 

Dalam menafsirkan ayat diatas Imam Nawawi al-Bantani, 

sebagaimana biasa memberi penafsiran terlebih dahulu kemudian 

memberikan asba>b al-nuzu>l terkait ayat tersebut untuk memperkuat 

penafsirannya. Imam Nawawi juga mengutip beberapa pendapat 

ulama’ dan mufasir. Terhadap qira>’at jumhu>r, Imam Nawawi 

memberikan penafsirannya sebagai berikut : 

َوََيَْتِمُل أَنَُّه يَ ُقْوُل فَاّلّلُ َيْشَهُد ِِبَنَّ اَِلْمَر َكَما قَ َلْت فَ َهَذا 
 ِتْشَهاٌد ِِبّللِّ َولَْيَس بَِيِمْْيِ ِاسْ 

Penafsiran Imam Nawawi di atas memiliki Pengertian bahwa 

orang munafik tersebut mensaksikan ke imananya kepada orang-orang 

namun Allah menyaksikannya bukan dianggap sumpah.  

c. Surat al-Baqarah ayat 210 

                      

               

Artinya:  Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya 

Allah dan Malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan 

                                                 
80
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awan dan diputuskanlah perkaranya. dan hanya kepada 

Allah dikembalikan segala urusan. 

Perbedaan qira>’at selanjutnya yang di paparkan dalam tafsir 

Mara>h Labi>d adalah lafadz َُتُْرَجع. Lafadz tersebut memiliki dua versi 

bacaan menurut Imam Nawawi, pertama bacaan dari Ibn Katsi>r, Abu> 

‘Amru> dan ‘As}hi>m. Menurut Imam Nawawi lafadz tersebut mengikuti 

bina’ lil majhu>l yaitu mendhomahkan huruf Ta’ dan memfathahkan 

huruf Ji>m yang memiliki makna “dikembalikan”. Kedua, menurut 

Imam Ibn A>mir, H}amzah dan al-Kisa>’i lafadz tersebut terbaca َُتَْرِجع. 

Lafadz tersebut menurut Imam Nawawi lafadz tersebut mengikuti 

bina lil fa>’il’82
 yang bermakna “kembali”.

83
  

d. Surat al-Baqarah ayat 233 

Ayat ini  merupakan tanggapan dari pertanyaan yang 

dilontarkan orang-orang madinah kepada Rasulullah Saw terkait 

kebiasaan mereka yaitu  bermain judi dan mabuk
84

 

                             

                              

        

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya 

lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang 
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lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. 
 

Perbedaan qira>’at selanjutnya yang disebutkan oleh Imam 

Nawawi Pada ayat diatas dalam tafsir Mara>h Labi>d yaitu lafadz  ََكبِير 

dan َُأَْكبَر.  Lafadz ََُكبِيْر menurut bacaan Imam H}amzah dan al-Kisa >’i 

terbaca ََُكثِيْر.
85

 Imam Nawawi hanya memberi keterangan bahwa lafadz 

tersebut terbaca dengan huruf Tsa’ tanpa memberi penafsiran.
86

 

Secara makna, Lafadz Katsi>r tersebut memilik arti lebih banyak. 

Sedangkan qira>’at jumhur yakni membaca lafadz tersebut 

sebagaimana dalam rasm yakni  ََكبِير yang memiliki arti lebih besar 

sehingga jika dikaitkan dengan ayat di atas qira>’at H}amzah dan al-

Kisa >’i memiliki penafsiran “ katakanlah : pada (khamer dan judi) 

maksudnya meminum khamer dan melakukan judi itu dosa yang 

banyak.” 

Sedangkan qira>’ah sab’ah yang lain membaca lafadz tersebut 

dengan  ََكثِْير yang memiliki penafsiran “ katakanlah pada (khamer dan 

judi) maksudnya meminum khamer dan melakukan judi itu dosa yang 

banyak”. Imam Nawawi juga memberi penjelasan terkait asba>b al-

Nuzu>l dan korelasi ayat tersebut dengan mengaitkan empat ayat di 

surat lain yang sama-sama memberikan kesatuan tema yaitu surat al-

Nisa’ ayat 43, surat al-Maidah ayat 90 dan Surat al-Nahl ayat 67 

dimana beliau juga mengutip pendapat para mufassir mengenai 
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keempat ayat tersebut yang merupakan graduasi tentang larangan 

meminum khamer dan judi.
87

  

e. Surat al-Baqarah ayat 221 

Ayat turun menerangkan mengenai larangan bagi seorang 

Mukmin laki maupun perempuan menikahi laki-laki atau wanita 

musyrik sebelum mereka mau beriman kepada Allah. Meskipun 

mereka lebih menarik di hati
88

 : 

َ                       

                      

                     

                          
 

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia 

menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-

orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 

baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. 

mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke 

surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) 

kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 

 
Lafadz selanjutnya yang memiliki perbedaan pada ayat di 

atas yaitu lafadz ََاْلَمْغفَِرةَِو . Lafadz tersebut terbaca rafa’ menurut qira>’at 

                                                 
87

 Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d (Beiru>t 

: Da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011) juz I, 74. 
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Imam H}asan.
89

 Qira>’at H}asan yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam 

tafsirnya tersebut merupakan qira>’at sha>dh. Sedangkan qira>’at jumhur 

membacanya dengan mengkasrahkah harakat huruf Ta’ karena athaf 

atau mengikuti lafadz sebelumnya yaitu ila> al-Jannati yang terbaca 

jar. Sedangkan pada qira>’at Imam H}asan lafadz maghfirah tersebut 

menjadi mubtada atau sebagai permulaan kalimat sedangkan lafadz bi 

idznih sebagai khabarnya lafadz maghfirah.
90

   

Kedua qira>’at tersebut menurut Imam Nawawi memiliki 

penafsiran berbeda.  Pertama, qira>’at Imam H}asan memiliki 

penafsiran yaitu karena dengan kemudahan dan taufiq dari Allah lah 

suatu amal perbuatan itu yang mampu mengantarkan ia ke surga. 

Kedua, qira>’at jumhur karena dengan kemudahan dan taufiq dari 

Allah lah suatu amal perbuatan itu yang mampu mengantarkan ia ke 

surga.
91

 

f. Surat al-Baqarah ayat 222 

Ayat berikut merupakan pertanyaan seorang sahabat kepada 

nabi tentang bagaimana menyikapi wanita haid mengingat orang-

orang yahudi tidk ingin makan dan berhubungan suami istri ketika 

istri-istri mereka sedang haid
92

 : 
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  ََ ََ ََ َ   َ ََ َ

ََ  ََ  ََ َ  َ ََ َ  َ

ََََ َ َ َ   

 

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah:  

"Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu 

hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu 

haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum 

mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah 

mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan 

diri. 

 

Lafadz yang memiliki perbedaan qira>’at dalam tafsir Mara>h 

Labi>d yaitu lafadz َيطهرن  Imam Nawawi memaparkan dalam .حتى

tafsirnya bahwa Na>fi’, Abu> ‘Amru>, Ibn ‘A>mir, H}afs dan Ya’qu>b al-

H}adh}rami membaca lafadh يطهرن dengan mensukunkan huruf T}o’ dan 

mendhomahkan huruf Ha’ yakni ََيَْطهُْرن yang memiliki penafsiran 

sampai darahnya berhenti. Sedangkan qira>’at lain yakni Syu’bah, 

H}amzah dan al-Kisa>’i membaca lafadz ََيَْطهُْرن dengan mentasydidkan 

huruf T}o’ dan huruf Ha’ yakni ََيَطَّهَّْرن yang memiliki arti sampai 

Mandi.
93

  

g. Surat al-Baqarah ayat 229 

Ayat 229 surat al-Baqarah ini berkaitan dengan ayat 

sebelumnya yaitu berbicara mengenai masa ‘iddah perempuan yang di 
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talaq oleh suaminya
94

 kemudian al-Qur’an menjelaskan hukum 

tentang talaq dan bagaimana proses rujuk setelah talaq pada ayat ini. 

Ayat ini merupakan respon terhadap sahabat perempuan yang 

mengadu kepada Aisyah mengenai suaminya: 

                        

                     

                       

                    

   

Artinya:  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. 

Imam Nawawi menyebutkan bahwa lafadz َََخافَاي  di atas 

terbaca yukha>fa>.95 berasal dari qira>’a>t Imam H}amzah. Selain Imam 

H}amzah semua Imam Qira>’at Sab’ah membaca dengan fathah atau 

nasab. Dalam Ilmu lughot (bahasa) lafadz tersebut tidak disebutkan 

                                                 
94

 Jala>luddi>n al-Suyu>t}i>, Luba>b al-Nuq>ul Fi> Asba>b al-Nuzu>l (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-

Imiyah,1433 H), 37. 
95

 Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d (Beiru>t 

: Da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011) juz I, 79. 



65 

 

 

 

fa’il nya (mabni lil maf’u>l). Sedangkan qira>’at jumhur membaca 

lafadz tersebut dengan bacaan yakha>fa> (mabni lil fa>’il).  

Dalam menafsirkan ayat di atas beliau juga mengutip asba>b 

al-nuzu>l ayat namun seperti biasa seringkali beliau tidak memberikan 

status hadits atau rawi, mungkin bisa jadi yang ingin di sampaikan 

pada Imam Nawawi hanyalah subtansi atau pokok bahasan dan alasan 

kenapa ayat tesebut diturunkan. Terhadap qira>’at Imam H}amzah, 

Imam Nawawi hanya memaparkan versi qira’atnya saja dan tidak 

menafsirkannya.
96

  

Sedangkan Imam Nawawi menafsirkan qira>’at jumhur 

tersebut dengan tafsiran :  

 َأْن ََل يرُاَِعَيا َمَواِجَب َأْحَكاِم الَزْوِجَيةِ  ُحُدْوَد اّللَِّ َأيْ َلَّ َأْن ََيَافاَ َأَلَّ يُِقْيَما إَِ

 

 Artinya: Kecuali jika mereka berdua khawatir tidak dapat     

menjalankan Hukum-hukum Allah yaitu jika keduanya tidak 

dapat mentaati kewajiban sebagai suami istri.
97

 

 

h. Surat al-Baqarah ayat 233 

Ayat ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang 

persusuan seorang anak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya 

dan kesepakatan antara suami istri terhadap hak dan kewajiban masing 

berkaitan persusuan seorang anak
98 
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Artinya:  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. 

 
Pada ayat di atas, perbedaan bacaan yang diungkapkan oleh 

Imam Nawawi dalam tafsirnya yaitu pada lafadz  ُْتم  Menurut Imam .َءاتَ ي ْ

Nawawi hanya qira>’at Imam Ibn Katsi>r yang membaca pendek huruf 

alif pada lafadz tersebut menjadi ََتَْيتُمَْأ .
99

  Yang memiliki penafsiran 

“apa yang hendak kalian berikan”. Sedangkan qira>’at sab’ah lainnya 
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membaca lafadz tersebut dengan memanjangkan huruf alif pada lafadz 

tersebut yakni َْآتَْيتُم yang memiliki makna “sejumlah upah yang  kalian 

berikan kepadanya”.
100

 

i. Surat al-Baqarah ayat 236 

Ayat ini berbicara mengenai persoalan meminang wanita dan 

maharnya. Turunya ayat ini merespon keadaan seorang sahabat anshar 

yang menikah dengan seorang wanita namun tidak memiliki 

pemberian mahar yang kemudian ia menceraikan istrinya tersebut 

sebelum menyentuhnya (Hubungan suami istri)
101

 

                    

                       

          

 
Artinya: 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. 

 
Perbedaan qira>’at terakhir yang diungkapkan ddengan 

menggunkanan metode ma’lu>m yakni lafadz َّتََمسُّوهُن. Dalam tafsir 

Mara>h Labi>d, Imam H>}amzah dan dan al-Kisa >’i membacanya dengan 
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mendzomahkan huruf Ta’ menambahkan huruf Alif setalah huruf 

Mim menjadi ََّْوهُن  Sedangkan qira>’at jumhu>r membaca lafadz .تَُماسُّ

tersebut sesuasi rasm. Dari perbedaan qira>’at di atas Imam Nawawi 

tidak memberikan penafsiran pada qira’atnya Imam H}amzah dan al-

Kisa >’i.
102

 Mungkin bisa jadi karena versi kedua qira>’at tersebut dari 

segi makna memliki kesamaan yakni berhubungan suami istri.
103

 

2. Metode Majhu>l 

Selain menggunakan metode Ma’lu>m yang penulis bahas 

sebelumnya, Imam Nawawi juga menggunakan yang oleh penulis sebut 

dengan metode Majhu>l yaitu bagaimana mengungkapkan perbedaan 

qira>’at tanpa di sertai dengan sandaran Imam qira>’at. Dalam artian Imam 

Nawawi hanya menyebutkan dengan istilah quri’a atau di baca. Pada ayat 

yang penulis kaji, penulis menemukan satu ayat yakni : 

a. Surat al-Baqarah ayat 233 

Ayat ini merupakan tanggapan dari pertanyaan yang 

dilontarkan orang-orang madinah kepada Rasulullah Saw terkait 

kebiasaan mereka yaitu  bermain judi dan mabuk
104 

                                                 
102

 Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d 

(Beiru>t : Da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011) juz I, 84. 
103

 ‘Abdullah ‘ali al-Malahi, tesis “ Tafsir al-Qur’a>n bi al-Qira>’a>t al-Qur’a>niat al-Ashr min 

khila>l suari : al-Fa>tih}ah wa al-Baqarah wal ali-Imra>n” yang diujikan di fakultas Ushuluddin dan 

Dakwah di Universitas Islam Ghaza pada juli 2002,َ224. 
104

 Jala>luddi>n as-Suyu>t}i>, Luba>b al-Nuq>ul fi> asba>b al-Nuzu>l (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-

Imiyah,1433 H) 87. 
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Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih 

besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa 

yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu supaya kamu berfikir. 

 

Pada ayat di atas lafadz yang memiliki perbedaan qira>’at yaitu 

lafadz َُأَْكبَر. Lafadz tersebut terbaca ََُأَْقَرب di mana Imam Nawawi tidak 

menyebutkan Imam qira>’at yang meriwayatkan. Imam Nawawi Hanya 

menyebutkan istilah quri’a atau di baca artinya Imam Nawawi tidak 

memberi penjelasan terkait sumber qira>’at tersebut berasal dan 

kedudukan atau status qira>’at tersebut. Jika diukur dari parameter 

keabsahan qira>’at, qira>’at  tersebut termasuk kategori  qira>’at sha>dh  

karena menyalahi rasm usmani.105
 Sebenarnya qira>’at yang dikutip 

oleh Imam Nawawi tersebut berasal dari Ubay bin Ka’ab.
106

 Jika 

dikorelasikan dengan penafsiran ayat di atas, qira>’at tersebut memiliki 

makna bahwa dosa judi dan khamer itu lebih dekat dari pada 

manfaatnya. 

                                                 
105

 Iha>bu Fikri>, Takhri>j Qira>’a>ti Fath} al-Qadi>r (al-Qa>hirah : al-Maktabah al-Islamiyah, 

1430 H)  jilid II, cet. I, 74. 
106

 Mahmud Bin Umar al-Zamakhsyari, al-Kasya>f  (Riya>d} :  Maktabah al-‘Ubaika>n, 1418 

H) Jilid I, cet.I, 429. 
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b. Surat al-Baqarah ayat 229 

                             

                              

                            

              

Artinya:   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. 

 
 

Lafadz yang memiliki perbedaan qira>’at di atas adalah lafadz 

ايَظُنُّوَْ Lafadz tersebut terbaca .يَخافَا  yang diungkapkan oleh Imam 

Nawawi dengan keterangan quri’a qira>’at sha>dh107
 yang berarti qira>’at 

tersebut bersumber dari qira>’at yang sha>dh. Berbeda dengan ayat  

sebelumnya dimana Imam Nawawi tidak menjelaskan status qira>’at 

tersebut. Pada ayat ini Imam Nawawi menjelaskan statusnya dengan 

redaksi yang jelas bahwa qira>’at tersebut merupakan qira>’at sha<dh. 

Meskipun demikian Imam Nawawi tidak memberikan penjelasan 

terkait sumber qira>’at tersebut berasal. Bandingkan dengan mufassir 

                                                 
107

 Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d  

(Beiru>t : Da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011) juz I, 79. 
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yang lain seperti Zamakhsyari ketika mengungkap perbedaan qira>’at 

di atas beliau langsung menyebut nama Imam qira>’at tersebut yang 

sebenarnya berasal dari Ubay bin Ka’ab.
108

 Namun Zamakhsyari 

sendiri pun tidak juga menyebutkan status kesyadzan qira>’at. Artinya 

beberapa qira>’at yang sebelumnya di beri dengan pengantar quri’a 

dalam tafsir Imam Nawawi itu merupakan qira>’at yang sha>dh. 

sedangkan dengan qira>’at yang di dahului dengan pengantar qara’a 

(membaca) kebanyakan berstatus bacaan qira>’at yang diterima atau 

qira>’ah yang sahih. Qira>’at يَظُنُّوا di atas di gunakan oleh Imam 

Nawawi hanya untuk menguatkan penafsirannya.
109

 Berbeda dengan 

Imam al-Qurtubi, Dalam menjelaskan Lafadz ayat di atas banyak 

menyoroti mengenai dari kedudukan lafadz, korelasi lafadz dan 

pemaparan perbedaan qira>’at dan mentarjh qira>’at  yang sesuai 

menurutnya dengan mengutip pendapat ulama.
110

 Sedangkan Imam 

Nawawi sendiri terlihat tidak ini masuk lebih dalam pada aspek 

pemaparan siapa saja yang meriwayatkan qira’at tersebut. 

 

B. Implikasi Perbedaan Qira>’at  

Setelah penelusuran dan kajian mengenai metode bagaimana Imam 

Nawawi mengungkap perbedaan qira>’at dalam tafsir Mara>h Labi>d surat al-

                                                 
108

 Mahmud Bin Umar al-Zamakhsyari, al-Kasya>f  (Riya>d} :  Maktabah al-‘Ubaika>n, 1418 

H) Jilid I, cet.I, 446. 
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 Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d 

(Beiru>t : Da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011) juz I, 79. 
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 al-Qurtubi, Ja>mi’ al-Ahka>m al-Qur’a>n (Beiru>t : Muassasah al-Risalah, 2006) jilid IV, 

cet I, 161. 
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Baqarah 197-236, Penulis mendapati bahwa ayat-ayat tersebut memiliki 

implikasi terhadap penafsiran yaitu satu ayat yang memiliki perbedaan qira>’at 

yang berimplikasi terhadap istinba>t}  hukum yakni :  

1. Hukum  

Dari beberapa ayat yang berimplikasi ke penafsiran, hanya satu 

ayat yang berimplikasi kepada hukum fiqih : 

a. Surat al-Baqarah ayat 222  

                            

                        

          

 
Artinya:  Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 

"Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu 

hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu 

haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum 

mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah 

mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan 

diri. 

 
Menurut Imam Nawawi qira>’a>t yang membaca yat}t}ahhharna 

memiliki penafsiran dan “ janganlah kamu mendekati (menggauli atau 

berhubungan suami istri) istrimu sehingga mereka mandi atau 

taymmum jika tida ada air. Sedangkan qira>’at yat}hurna memiliki 

penafsiran janganlah kamu mendekati (berhubungan suami istri) 

istrimu sebelum darahnya berhenti. 
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Dari  dua penafsiran  terhadap ayat yang memiliki qira>’at di 

atas itu  menimbulkan perbedaan hukum yang berbeda pula. Menurut 

Maliki, Syafi’i, al-Auza’i, bahwa dilarang berhubungan suami istri 

meskipun darah berhenti sebelum mereka mandi. Sedangkan kalangan 

yang masyhur dari madzhab Hanifah berpendapat larangan mendekati 

(berhubungan badan) dengan istri sebelum genap 10 hari. Namun jika 

lebih genap atau lebih dari 10 hari  maka diperbolehkan berhubungan 

badan dengannya tanpa harus mandi. Sedangkan pendapat Imam 

Nawawi mengenai dua versi qira>’at ini beliau berkomentar : 

ِمْن َهَذا الَشْرِط أَنَُّه ُيْشتَ َرُط بَ ْعَد اِْنِقطَاِع اَلَْيِض اَِلْغِتَساُل ِِلَنَُّه َقْد  ُفِهمَ  وَ 
 ُفاَلًَن َحَّتَّ َيْدُخَل الَدارَ ََل َتَكلَّْم : َصاَر اْلَمْجُمْوُع َغايًَة َوَذِلَك ِبَْنزِلَِة قَ ْوِلَك 

ُب َأْن يَ تَ َعلََّق ِإَِبَحَة َكاَلِمَك مْ ْفسُه بَ ْعَد الُدُخْوِل َفَكلِّ فَِإَذا طَاَبْت ن َ  ُه فَِإنَُّه َيَِ
يْ ًعا  ِِبَِلْمرَْيِن َجَِ

 
“Berdasarkan syarat ini dapat dipahami bahwa  sesudah darah haid 

berhenti, disyaratkan mandi sebab menjadi merupakan bagian dari 

syarat ini. Hal tersebut sama dengan ucapanmu,” janganlah kamu 

berbicara kepada si fulan sebelum ia memasuki rumah, apabila 

jiwanya telah merasakan tenang sesudah memasuki rumah, maka 

berbicaralah kepadanya.” Karena diperbolehkannya kamu berbicara 

kepadanya mengharuskan kamu bila terpenuhinya kedua syarat di 

itu” 

 

Pemahaman mengenai di atas memberi isyarat bahwa 

disyaratkan mandi setelah darah haid berhenti. Karena menurut 

Imam Nawawi inti dari perbedaan penafsiran tersebut akan 

sempurna jika menyatukan dua perbedaan di atas yang berarti syarat 
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bersuci setelah darah haid berenti yaitu mandi.
111

 Dari penafsiran 

tersebut Imam Nawawi tidak memiliki kecenderungan terhadap dua 

qira>’at dan juga tidak mentarjih pendapat mana yang unggul. 

2. Tata Bahasa Arab 

Kemudian selain ayat yang berimplikasi terhadap hukum di atas, 

beberapa ayat yang lain yang penulis kaji memiliki perbedaan qira>’at 

berimplikasi ke Tata bahasa arab antara lain : 

a. Surat al-Baqarah ayat 197 

                 

                   

                     

 
Artinya: Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, 

Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu 

akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat 

Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan 

haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya 

Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya 

Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-

Ku Hai orang-orang yang berakal. 

 

Imam Nawawi menjelaskan, menurut Ibn Katsi>r dan Abu > 

‘Amru >, bahwa lafadz َََرفث dan  terbaca rafa’ dan bertanwin فُُسْوقَََ

sedangkan pada lafadz جدال terbaca nasab. Kedua  bacaan menurut 

                                                 
111

 Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d 

(Beiru>t : Da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011) juz I, 77. 
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Imam qira>’at yang lain
112

 yaitu dengan menasabkan huruf akhir pada 

semua lafadz tersebut.
113

 

Qira>’at yang merafa’kan lafadz َََرفَث dan ََُُسْوقََف tersebut 

beralasan karena huruf “La” beramal seperti Laisa yaitu merafa’kan 

isim setelahnya sedangkan isimnya “La’’ yaitu lafadz rafats dan fusu>q 

yang Khabarnya di buang. Sedangkan lafadz jida>l terbaca nasab 

karena menjadi isimnya “La” dan menjadi ibtidak (permulaan 

kalimat) sedangkan khabarnya berupa lafadh fi al-hajji.114
 Sehingga 

Qira>’at tersebut memiliki penafsiran “ jangan kalian berbuat rafats, 

fasik, dan tidak ada perdebatan ketika berhaji.” 

Sedangkan qira>’at yang menasabkan tiga lafadz tersebut 

dikarenakan kedudukan “La” sebagai nafi (meniadakan) dan fungsi 

nya “La” yakni menasabkan isim setelahnya yakni lafadz rafats, fusu>q} 

dan jida>l sedangkan khabarnya ketiga lafadz tersebut adalah fi al-haji 

yang berarti memiliki penafsiran “tidak ada perbuatan rafats, fasik 

maupun berdebat dalam berhaji.” 

 

 

                                                 
112

 Imam qira>’a>t yang dimaksud dalam hal ini hanya Imam qira>’at> tujuh sebab,  terdapat 

Imam qira>’a>t lain yang membaca rafa’ dan tanwin pada lafadz raftsa dan fusu>qa tersebut selain Ibn 

Katsi>r dan Abu> ‘Amru > yaitu Ya’qu>b al-H}adrami dan abu > Ja’far yang merupakan Imam qira>’a>t 
sepuluh (qira>’a>h asyrah) meskipun abu Ja’far pada lafadz jidal juga merafa’ dan mentanwinkan 

lafadz tersebut., Ibn Jazari, Kita>b Tahbi>r al-Taisi>r fi> al-Qira>’a>t al-‘Asy}r (Arda>n : Da>r al-Furqa>n, 

1421 H) cet I, 303.  
113

 Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d 

(Beiru>t : Da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011) juz I, 83. 
114

 al-Qurtubi, Ja>mi’ al-Ahka>m al-Qur’a>n (Beiru>t : Muassasah al-Risalah, 2006) jilid III, 

cet I, 161. 
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b. Surat al-Baqarah ayat ke 204 

                      

             
 

Artinya:  Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang 

kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya 

kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, Padahal ia 

adalah penantang yang paling keras. 

 
Qira>’at selanjutnya yang memiliki implikasi pada gramatikal 

arab atau tata bahasa arab yaitu qira’atnya Ibn Muh}ais}i>n.
115

 Lafadz 

tersebut ََْشهَُدّللاََّي  Lafadz َُيَْشهَد berkedudukan sebagai fi’il mudha>ri’ yang 

bermasdar َََشِهد dan lafadz َُ   .yang berkedudukan sebagai fa>’il ّللَاَّ

Jika dikorelasikan dengan ayat di atas qira>’at Ibn Muh}ais}i>n 

memiliki penafsiran “ Dan Allah menyaksikan apa yang terkandung di 

dalam hatinya.” Menurut Imam Nawawi maksud qira>’at Ibn Muh}ais}i>n 

dari yaitu Allah mengetahui hatinya yang bertentangan dengan apa 

yang diucapkannya. Sedangkan menurut qira>’at jumhur, lafadz َُيُْشهِد 

berkdudukan sebagai fi’il mudha>ri’ yang bermasdar ََاَْشهَد dan membaca 

nasab lafadz Allah sehingga qira>’at jumhu>r memiliki penafsiran “Dan 

dipersaksikannya kepada Allah apa yang terkandung di dalam 

                                                 
115

 Muhammad Bin Abd al-Rahman al-Makkiy (w 123 H) beliau merupakan Imam qira>’at  
makkah yang se zaman dengan Ibn Katsi>r meskipun beliau tidak termasuk kategori Imam dalam 

qira>’a>t sab’ah maupun qira >’a>t asyrah beliau masih termasuk dalam kategori qira>’a>t arba’ata 
asyar., Abi Zur’ah Abd al-Rahman, Hujjat al-Qira>’a>t (Beiru>t : Muassasah Risalah, 1418 H ) Cet 

V, 67. 
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hatinya”
116

 yang bermakna dia menampakkan ke Islaman nya di mata 

manusia, sedangkan Allah mengetahui bahwa hatinya mengandung 

keburukan yaitu kemunafikan dan kekufuran.
117

 

c. Surat al-Baqarah ayat 210 

                      

                
 

 

Artinya:   Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya 

Allah dan Malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan 

awan dan diputuskanlah perkaranya. dan hanya kepada 

Allah dikembalikan segala urusan. 

 

Dalam tafsir Mara>h Labi>d, menurut Ibn Katsi>r, Abu> ‘Amru>, 

dan ‘A>s}im lafadz َُتُْرَجع mengikuti bina’ majhu>l yang bermakna di 

kembalikan
118

 dan lafadz َُاْْلُُمور sebagai na>ibul fa>’il.119
 Sedangkan 

qira>’at kedua yakni lafadz َُتَْرِجع mengikuti bina’ fa>’il yang memiliki 

makna kembali. Sehingga Jika kedua qira>’at tersebut di kaitkan pada 

penafsiran ayat di atas, maka qira>’at pertama akan memiliki 

penafsiran “ Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan”. 

Sedangkan qira>’at  yang kedua memiliki penafsiran “ Dan kepada 

                                                 
116

 Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d 

(Beiru>t : Da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011) juz I, 68. 
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Allah lah, kembali semua urusan.
120

 Makna qira>’at kedua ini yaitu 

hanya Allah lah yang akan menjadi hakim di akhirat terhadap perkara 

manusia. Artinya ketika di akhirat, hanya Allah lah yang akan 

memutuskan segala perkara. Berbeda dengan Imam Nawawi yang 

secara pribadi ketika menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran : 

رًا ِمْن أُُمْوِر َخْلِقِه فَِإَذا َصاُرْوا ِإَٰل  َأْي ِإنَّ اّلّلَ تَ َعاَٰل َمَلَك ِعَباَدُه يِف الُدنْ َيا َكِثي ْ
  َواِْلَْمُر يَ ْوَمِئٍذ ّللَّ : َكَما قَاَل تَ َعاَٰل . لِْلُحْكِم يِف الِعَباِد ِسَواهُ  َماِلكَ اآلِخرَِة َفالَ 

 

Bahwa Allah adalah Penguasa bagi hamba nya (Hakim) di dunia 

sebanyak perkara hambanya.
121

 Yang berarti Allah juga memutuskan 

perkara atau perbuatan yang dilakukan manusia di dunia. Namun di 

akhirat, maka tidak ada penguasa yang memutuskan (yang menjadi 

hakim) segala perkara selain Allah. Sebagaimana firman Allah dalam 

surat al-Infithar ayat 19: 

 َواِْلَْمُر يَ ْوَمِئٍذ ّللَِّ 
 

Artinya: segala urusan ada dalam kekuasaan Allah. 

 

 

d. Surat al-Baqarah ayat 221 

                     

                      

                                                 
120

 Muhammad Bin Umar Nawawi, Mara>h Labi>d Li Kas}fi Ma’na> al-Qur’a>n al-Maji>d 

(Beiru>t : Da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011) juz I, 70. 
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Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 

yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 

Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 

menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang 

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-

Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil 

pelajaran. 

 

Pada ayat di atas terdapat perbedaan qira>’at dalam segi i’ra>b 

yang tidak merubah makna yakni lafadz ََاْلَمْغفَِرةَِو . Dalam Tafsir Imam 

Nawawi lafadz tersebut terbaca rafa’ menurut Imam H}asan.
122

 Lafadz  

tersebut berkedudukan menjadi Ibtida’ atau permulaan kalimat, 

sedangkan khabarnya berupa lafadz setelahnya yakni َِبِإِْذنِه. Sedangkan 

jumhu>r membaca lafadz tersebut dengan mengkasrahkanya karena 

lafadz َََِواْلَمْغفَِرة di athafkan (di ikutkan dalam hal i’ra>bnya) pada lafadz 

.yang sama-sama berharakat kasrah اْلَجنَّةَِ
123

 Menurut Imam Nawawi 

bahwa qira>’at yang terbaca rafa’ yang memiliki penafsiran “ bahwa 

maghfiah (ampunan) Allah di peroleh karena kemudahan dari Allah”. 

Sedangkan qira>’at jumhu>r Imam Nawawi menafsirkan “Bahwa 

                                                 
122

  Ibid.,6. 
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 Ibn al-‘A>dil al-Damasyqi> al-H}anbali>, al-Luba>b Fi> ‘Ulu>m al-Kita>b (Beiru>t: Da>r al-Kutub 

al-‘Ilmiyah, 1419 H) cet I, Juz IV, 64. 
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maghfirah (ampunan) Allah diperoleh karena kemudahanNya dan 

kerena bimbinganNya.
124

  

e. Surat al-Baqarah ayat 229 

                        

                     

                       

                    

   

Artinya: 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. 

Dalam tafsir Mara>h Labi>d, lafadz َََخافَاي  (mereka khawatir) 

berkedudukan fi’il mudha>ri’ mabni fa>’il yang fa>’ilnya kembali ke 

suami istri. Adapun qira>’at Imam H}amzah yakni membaca lafadz يََخافَا 

dengan mendhomahkan huruf Ya’ menjadi يَُخافَا.
125

 Sehingga 

kedudukan lafadz tersebut menjadi fi’il mudha>ri’ mabni majhu>l atau 

                                                 
124
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kalimat yang tidak disebutkan fa’ilnya. Imam Nawawi tidak 

memaparkan fa’ilnya lafadz tersebut. mungkin menurut Imam 

Nawawi fa>’il dari lafadz tersebut versi qira’atnya Hamzah kembali 

suami istri. Berbeda dengan penafsiran al-Qurtubi menurut al-Qurtubi, 

fa>’il dari lafadz yang dibuang tersebut adalah al-Wula>t dan al-

Hukka>m (gubernur dan hakim).
126

 Pada qira>’at sha>dh tersebut lafadh  

نَيَظُنُّْواأََ terbacaيََخافَا  (mereka menyangka). Imam Nawawi menggunakan 

qira>’at sha>dh tersebut untuk memperkuat penafsirannya, menurut 

beliau bahwa yang di maksud al-khauf (kekhawatiran) yang di 

sebutkan dalam ayat ini yaitu ke khawatiran terhadap hal-hal yang 

tidak di inginkan. Dan dapat juga di artikan sebagai dhan atau dugaan 

sebagaimana yang disebutkan dalam qira>’at sha>dh.
127

 Sedangkan 

penafsiran Imam Nawawi sendiri terhadap ayat yang memiliki qira>’at 

di atas di jelaskan sebagai berikut : 

ُتُموُهنَّ َشْيئًا َأْي َوِمْن َُجَْلِة  لُّ َلُكْم َأْن ََتُْخُذوا ِمَّا آتَ ي ْ َوَل َيَِ
ًئا ِمَن الَِّذْي َأْعطَاَها  َها َشي ْ ْحَساِن أَنَُّه ِإَذا طَلََّقَها ََل ََيُْخَذ ِمن ْ اْْلِ

َها ِِلَنَُّه اْسَتْمَتَع ِِبَا  ِمنَ  اْلَمْهِر َوالثَِّياِب َوَسائِِر َما تَ َفضََّل ِبِه َعَلي ْ
َأْن  يف ُمَقابَ َلِة َما َأْعطَاَها ِإَلَّ َأْن ََيَافَا َأَلَّ يُِقْيَما ُحُدوَد اّللَِّ َأيْ 

 ةِ يَ ََل يُ َراِعَيا َمَواِجَب َأْحَكاِم الزَّوجِ 
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 al-Qurtubi, Ja>mi’ al-Ahka>m al-Qur’a>nَ(Beiru>t : Muassasah al-Risalah, 2006) cet I, jilid 

IV, 74. 
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“ Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu 

berikan kepada mereka yakni di antara sikap yang baik ialah apabila 

seorang suami menceraikan istrinya, janganlah ia mengambil sesuau 

yang telah diberikan kepada istri yang telah diceraikannya itu, 

misalnya mahar, pakaian dan semua pemberian yang telah diberikan 

kepadanya. Hal itu disebabkan sesungguhnya dia telah menikmatinya 

sebagai imbalan apa yang telah diberikan kedapanya kecuali kalau 

keduannya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah yakni bila keduannya tidak dapat memelihara kewajiban 

hukum-hukum Allah dalam menjalani kewajiban sebagai suami istri” 

 

Pengertian dari pada penafsiran Imam Nawawi di atas yaitu 

larangan seorang suami mengambil sesuatu yang telah di berikan 

kepada istrinya kecuali dengan alasan yang di perbolehkan yakni jika 

suami istri tersebut khawatir tidak mampu menjaga hubungan suami 

istri.
128

 Sehingga dari penafsiran Imam Nawawi di atas terlihat bahwa 

penafsiran Imam Nawawi lebih condong ke arah versi  qira>’at jumhu>r 

dari pada qira>’at Imam H}amzah. Hal tersebut beralasan karena 

penafsiran Imam Nawawi terhadap qira>’at tersebut menegaskan 

bahwa lafadz yakha>fa> dhamirnya kembali kepada suami istri. Berbeda 

dengan qira>’at yukha>fa> yang tidak di ketahui failnya. Apakah kembali 

ke suami istri atau yang lainnya.
129

 

f. Surat al-Baqarah ayat 233 
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Artinya: 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. 

 
 

Dalam tafsir Mara>h Labi>d versi qira>’at yang membaca 

panjang terhadap lafadz ََتَْيتمَْأ  karena lafadz tersebut membuang dua 

maf’ulnya yang kembali kepada huruf “Ma” dan kembali kepada 

mura>dhi.’130
 Oleh Karena itu Imam Nawawi menafsirkan Lafadz 

tersebut dengan penafsiran bahwa tidak ada dosa bagi seorang suami 
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 Ibn ‘Adi>l al-Damasyqi al-Hanbali, al-Luba>b Fi> ‘Ulu>m al-Kita>b (Beiru>t : Da>r al-Kutub 

al-‘Ilmiya, 1419 H), 186. 
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dan istri yang ingin menysusukan anaknya kepada orang lain jika 

mereka memberikan upah kepada mura>dhi’ (orang yang menyusui).
131

 

Sedangkan qira>’at Imam Ibn Katsi>r yakni membaca pendek 

lafadz َْأَتَْيتُم, menurut Imam Nawawi memiliki penafsiran bahwa tidak 

ada dosa bagi seorang suami dan istri yang ingin menyusukan anaknya 

kepada orang lain jika mereka memberikan apa yang hendak 

diberikan
132

 dikarenakan lafadz tersebut hanya membuang satu 

maf’ulnya yakni dhamir yang kembali kepada “Mura>di’” yang hanya 

merupakan huruf sambung
133
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa uraian pada sub-sub pembahasan dalam penelitian ini, 

sebagai jawaban dari rumusan masalah di atas, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam mengungkap perbedaan qira>’at dalam tafsir Mara>h Labi>d Surat al-

Baqarah ayat 197-236, Imam Nawawi menggunakan metode tertentu 

antara lain : 

a. Metode Ma’lu>m (diketahui) yaitu mengungkapkan suatu qira>’at 

dengan menyandarkan kepada Imam qira>’at yang sudah masyhur akan 

ke sahihannya seperti Imam qira>’at sab’ah maupun qira>’at asyrah. Di 

awali dengan redaksi qara’a (membaca) kemudian menyebut Imam 

qira>’at untuk menunjukkan bahwa qira>’at tersebut qira>’at yang sahih 

atau qira>’at yang maqbu>l (di terima)  

b. Metode Majhu>l (tidak diketahui) yaitu mengungkapkan suatu qira>’at 

tanpa menyandarkan Imam qira>’at dengan menggunakan istilah quri’a 

(dibaca) untuk menunjukkan bahwa qira>’at tersebut merupakan 

qira>’at sha>dh atau mardu>d (ditolak) seperti lafadz  يَظُنُّْوا dan َُأَْقَرب 

2. Implikasi perbedaan qira>’at dalam tafsir Mara>h labi>d  Surat al-Baqarah 

ayat 197-236 bisa di petakan menjadi dua ranah yakni Implikasi pada 

ranah penafsiran dan Implikasi pada ranah Tata Bahasa Arab: 
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a. Implikasi qira>’at pada ranah penafsiran yang juga melahirkan 

perbedaan terhadap ist}inba>t hukum yakni surat al-Baqarah ayat 222 

(bacaan ََيَْطهُْرن di baca ََيَطَّهَّْرن) 

b. Implikasi pada Tata Bahasa Arab antara lain : Surat al-Baqarah ayat 

197 (bacaan َََرفَث, ََ فُُسْوَق dibaca  َََرفَث فُُسْوقَ , ), al-Baqarah ayat 204 

(bacaan ََ َّللاَّ َُ dibaca يُْشِهُد تُْرَجعََُ al-Baqarah ayat 204 (bacaan ,(يَْشهَُدّللاَّ di 

bacaَ  al-Baqarah ayat ,(َمْغفَِرةَُ dibaca َمْغفَِرةَِ)al-Baqarah ayat 221 ,(تَْرِجُع

229 (bacaan يََخافَا di baca يَُخافَا ), al-Baqarah ayat 233 (bacaan َْأَتَْيتُم 

dibaca ََْءاتَْيتُم). 

B. Saran  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari titik final, 

oleh sebab itu masih terbuka luas bagi penulis-penulis lainnya untuk meneliti 

adan melakukan terhadap kajian qira>’at secara lebih mendalam. Di karenakan 

dalam kajian ini hanya terfokus pada kajian tafsir Mara>h Labi>d surat al-

Baqarah 197-236 maka tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan 

lebih mendalam terkait dengan analisa status qira>’at dalam surat al-Baqarah 

atau surat lainnya atau mengkomparasikan qira>’at dalam tafsir ini dengan 

kitab-kitab tafsir lainnya mengingat tafsir Mara>h Labi>d secara umum belum 

mngklasifikasikan mana yang qira>’at mutawatir dan mana qira>’at yang shadh.  
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