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     Artinya, “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-

laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 

akan memapukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas 

(pemberian-Nya) lagi maha menegtahui”. (An-Nur [24]: 32).1 
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NAHL AYAT 72, AN-NUR AYAT 32 DAN AR-RUM AYAT 21. 
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Siti Khaezuran 
NIM. 1502161878 

 
 

ABSTRAK 

 
Nama kecilnya Ismail, nama lengkapnya „Imad ad-Din abu al-Fida‟ Isma‟il ibn 

Katsir ibn Zara‟ al-Bushrah adalah seorang mufassir dari Bushrah yang berkiprah 
penting dalam bidang keilmuan baik dibidang ilmu tafsir, hadist dan sejarah. Karya 
Isma‟il dalam bidang agama yang sampai saat ini terus berkembang hingga kitapun 
juga bisa mersakannya salah satunya adalah tafsir karya beliau yaitu Tafsir Ibnu 
Katsir. Yang mana tafsir ini merupakan rujukan utama dari penelitian ini.  

Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian library research atau 
penelitian pustaka. Sumber primernya diambil dari Tafsir Ibnu Katsir. Sementara 

itu, sumber sekundernya diambil dari berbagai kitab, buku, makalah ilmiah yang 
membahas tentang pernikahan dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode dokumentasi, sedangkan metode analisis yang 
digunakan adalah metode .. 

Hasil penelitiannya menunjukkan : 1). Allah Swt menciptakan istri dari jenis 
manusia supaya jiwa kita merasa tentram bersama mereka, dan Allah Swt 
menciptakan dari istri-istri itu anak keturunan dan memberikan rizki berupa 
makanan seperti buah-buahan, biji-bijian dan daging.  2). Allah Swt mensyari‟atkan 
pernikahan kepada siapa saja yang belum memilki pasangan hidup, baik kaum 
lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, dan orang-orang shalih dari 
budak lelaki dan budak-budak perempuan. Dan Allah Swt telah menjanjikan 
kecukupan bagi orang yang mau menikah. dan Pernikahan merupakan perintah 
Allah dan perintah Rasulullah. 3). Menikah merupakan diantara tanda-tanda 
kekuasaan Allah Swt, karena Allah Swt meletakkan kedamaian (sakinah), cinta 
(mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) diantara pasangan suami dan istri. 

 
 
 
 

 
 

Kata Kunci : Pernikahan, Al-Qur’an, Tafsir Ibnu Katsir. 
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       BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

       Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau 

kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, 

sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa pernikahan merupakan 

akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan 

pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2 kompilasi 

Hukum Islam. Dalam KHI dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan warahmah. Dengan demikian perlu adanya aturan 

dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan pernikahan dapat 

teracapai.1 

       Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 

mampu untuk segera melaksanakan, karena dengan pernikahan 

dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari 

perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan 

untuk menikah tetapi belum siap dalam pembekalan, maka 

berpuasalah agar dapat membentengi diri dari perbuatan tercela.  

       Di dalam Al-Qur‟an banyak sekali yang membahas tentang 

pernikahan. Diantaranya ialah: 

                                                             
1Beni Ahmad Saebani,fiqh Munakahat,(Bandung: Cv Pustaka Indah,2001), hlm. 204. 
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1. Al-Baqarah ayat 221, 223, 235, dan 236. 

2. An-Nisa ayat 1, 3, 4, 20, 21, dan 25. 

3. Al-maidah ayat 5, Dan Al-A‟raf ayat 189. 

4. Ar-rad ayat 38, dan An-Nahl ayat 72. 

5. An-Nur ayat 26, 32, dan 33. 

6. Ar-Rum ayat  21, dan As-Syura‟ ayat 11. 

7. Adz-Zariyat ayat 49. 

       Pernikahan  merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita 

lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan 

ini.Allah SWT menganjurkan dalam pernikahan yang firman-Nya 

pada Al-Qur‟an surat An-Nur ayat 32.  

                    
                         

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 

yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)2 

        Ayat di atas mengandung perintah untuk menikah. Sebagian 

ulama‟ berpendapat, nikah wajib hukumnya bagi yang sudah 

mampu. Allah Swt mendorong mereka untuk menikah dan 

                                                             
2Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 354. 

1 
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memerintahkan orang-orang merdeka maupun budak untuk 

melaksanakan pernikahan, dan Allah Swt menjanjikan kekayaan 

bagi mereka yang mau melaksanakannya.  

       Didalam al-Qur‟an telah dijelaskan bahwa Pernikahan juga 

dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). 

dalam Al-Qur‟an dijelaskan pula bahwa, Allah menciptakan manusia 

berpasang-pasangan agar dapat saling menerima, saling menyayangi, 

saling memberi satu sama lainnya untuk memperoleh ketentraman 

jiwa (kebahagiaan) dalam rangka menunjang penghambaan diri 

manusia kepada-Nya. Hal ini berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21. 

                      

                       

    

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).3 

        Menurut Ibnu Katsir, dalam surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan 

bahwa, Allah SWT menciptakan wanita-wanita yang dari jenis 

                                                             
3Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 406. 
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mereka sendiri, seandainya Allah SWT menjadikan anak Adam laki-

laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari 

bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara 

mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan 

akan terjadi ketidak senangan seandainya pasangan itu berbeda 

jenis.4 Tapi, berkat Rahmat dan kasih sayang-Nyalah yang telah 

menciptakan laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan 

sehingga diantaranya dapat tercipta rasa kasih dan sayang. 

       Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasanya seluruh makhluk 

ciptaan-Nya diciptakan berpasang-pasangan, agar tidak gundah 

gulana hatinya. Sebagai umat-Nya dapat kita peroleh ketentuan 

bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluri 

manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu 

diciptakan berpasang-pasangan.  

       Di dalam Al-Qur‟an juga dijelaskan bahwa pernikahan sebagai 

sarana melestarikan keturunan, sebagaimana firman Allah Swt 

dalam surat An-Nahl ayat 72.  

                                                             
4Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi ’i, 2008), 

hlm. 209. 
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Artinya:“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-

anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. 

Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 

mengingkari nikmat Allah ?" (QS. An-Nahl: 72).5 

       Dalam surat An-nahl ayat 72, Allah Swt menceritakan berbagai 

macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hamba-

hambaNya, yaitu Dia menjadikan bagi mereka istri dari jenis dan 

sosok mereka sendiri. Seandainya Allah Swt memberikan istri dari 

jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan 

kasih sayang. Kemudia Allah Swt menciptakan anak dan cucu dari 

pernikahnnya, dan memberi rizki dari yang baik-baik berupa 

makanan dan minuman.6 Diakhir ayat menerangkan tabi‟at manusia 

bahwa apabila mereka ditimpa bahaya mereka berserah diri pada 

                                                             
5Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 406. 
.  
6Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu katsir, (Jakarta, Pustaka Imam Asy-

Syafi’i, 2008), hlm. 211. 
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Tuhannya dan apabila mereka mendapat rahmat sebagian dari 

mereka kembali mempersekutukanNya. 

       Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti tertarik mengangkat  

penelitian dengan judul “Tafsir Ibnu katsir Ayat-Ayat Tentang 

Pernikahan” Karena, sebelum melakukan sebuah pernikahan tentu 

harus mengetahui bagaimana hukum dan tata cara pernikahan yang 

sesuai dengan syari‟at. 

B. Fokus Masalah 

1. Bagaimana Penafsiran Ibnu Katsir Tentang pernikahan Dalam 

surat An-Nahl ayat 72, An-Nur ayat 32, dan Ar-Rum ayat 21?  

2. Bagaimana konsep pernikahan menurut Ibnu Katsir?  

C. Tujuan dan Manfaat  

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui  penafsiran Ibnu Katsir tentang pernikahan 

surat An-Nahl ayat 72, An-Nur ayat 32, dan Ar-Rum ayat 21. 

b. Untuk mengetahui konsep pernikahan menurut Ibnu Katsir. 

2. Manfaat  

a. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis yang di inginkan dari penelitian ini adalah 

dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai 

pernikahan yang sesuai dengan syari‟at agama,  dan untuk 

melatih potensi diri peneliti agar lebih bisa menghasilkan hasil 

penelitian yang lebih bagus dan bermanfaat. 
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b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan pengetahuan yang ilmiah kepadakhalayak 

akademistentang pernikahan dalam al-Qur‟an surat An-Nur 

[24]: 32, Ar-Rum [30]: 21, dan An-Nahl [16]: 72. (studi atas 

penafsiran Ibnu Katsir). 

D. Telaah Pustaka 

1. Thoriq Fadli Zaelani, Konsep Keluarga Sakinah, SkripsiJurusan 

Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah tahun 

2017. Penelitian tersebut memfokuskan penelitiannya dalam 

tafsir Al-Azhar dan membahas  secara umum konsep Keluarga 

Sakinah. Sedangkan penulis disini menggunakan tafsir Ibnu 

Katsir dan hanya fokus pada kajian surat An-Nahl ayat 72, An-

Nur ayat 32, dan Ar-Rum ayat 21.7 

2. Suripto Bero, Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah 

dan Buku Fiqh Lintas Agama, Skripsi Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah tahun 2018. Peneliti tersebut 

membahas tentang perkawinan beda agama perspektif Al-Misbah 

dan Buku Fiqh Lintas Agama. Sedangkan penulis di sini 

                                                             
7Thoriq Fadli Zaelani, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi atas Tafsir Al- 

Azhar), (Skripsi, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, IAIN Surakarta, 2017). 
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membahas tafsir Ibnu Katsir tentang perkawinan dan fokus pada 

Surat An-Nahl ayat 72, An-Nur ayat 32, dan Ar-Rum ayat 21.8 

3. Nailun Nuril Firdausirrochim, Konsep Keluarga Bahagia Dalam Al-

Qur‟an dan Kontekstualisasinya perspektif Misbah Mustafa dan 

Quraish Shihab, mahasiswa prodi Al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas 

Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya tahun 2018. Penelitian tersebut memfokuskan 

penelitiannya dalam penafsiran Misbah Mustafa dan Quraish 

Shihab dan membahas  secara umum konsep Keluarga Bahagia 

Dalam Al-Qur‟an dan Kontekstualisasinya. Sedangkan penulis 

disini menggunakan tafsiran Ibnu Katsir dan hanya fokus pada 

kajian surat An-Nahl ayat 72, An-Nur ayat 32, dan Ar-Rum ayat 

21.9 

E. Kerangka Teori 

 Untuk menganalisis penelitian yang akan dikaji, maka peneliti 

berangkat dari Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 3. Dimana Allah SWT 

berfirman: 

 
ٰ
ثل ساء مۡثنٰى  ا ما طاب لك م ٱل كح يٰتمٰى فٱ

ۡ
ا في ٱل َا تۡقسط ۡ أ ۡ خۡفت إ

ا  ل َا تع ٰى أ لك أۡد
ٰ
 ۚۡ ك ۡ ما ملكۡت أۡيٰم ة أ ح ٰ ا ف ل َا تۡع ۡ أ ۡ خۡفت   ٰبۖع فإ

ساء:(  (3ال

                                                             
8Suripto Bero, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Buku Fiqh Lintas 

Agama”,  (Skripsi, Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga, 2018). 
9Nailun Nuril Firdausirrochim, “Konsep Keluarga Bahagia Dalam Al-Qur’an dan 

Kontekstualisasinya Perspektif Misbah Mustafa dan Quraish Shihab”, (Skripsi, Ilmu Al-Qur’an dan 
Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 
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Artinya:Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa: 3).10 
 

  Dalam pandangan tafsir As-Sa‟di, apabila kalian takut tidak 

berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada didalam 

pengasuhan dan perwalian kalian, dan kalian tidak mampu 

menunaikan hak-hak mereka yang disebabkan kalian tidak 

mencintai mereka, maka carilah wanita-wanita selain mereka lalu 

nikahilah, dua, tiga atau empat” maksudnya, barang siapa yang 

menikahi dua wanita maka boleh ia lakukan, atau tiga boleh ia 

lakukan, atau empat boleh ia lakukan, dan tidak boleh baginya 

melebihi dari jumlah tersebut, karena ayat ini disebutkan dalam 

rangka menjelaskan jumlah yang paling banyak, maka tidaklah boleh 

melebihi apa yang telah Allah Swt sebutkan. 

        Ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang menghadapkan 

dirinya kepada suatu perkara yang ditakuti bahwa ia akan 

melakukan kezhaliman, aniaya dan tidak menunaikan kewajiban, 

walaupun perkara itu adalah suatu yang mubah, maka seyogyanya 

ia tidak melakukan hal itu. Akan tetapi ia harus konsisten terhadap 

                                                             
10Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 77. 
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hal yang baik dan selamat, karena sesungguhnya sebaik-baik 

perkara yang diberikan kepada seorang hamba itu adalah selamat. 11 

        Di dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan tentang surat An-Nisa 

ayat 3,  apabila kamu merasa takut terhadap dirimu sendiri karena 

khawatir memakan harta istri yatim, maka jangan menikah 

dengannya. Karena sesungguhnya Allah SWT telah memberi 

kekuasaan terhadap kamu untuk tidak menikahi anak yatim, yaitu 

dengan menghalalkan kamu boleh nikah dengan wanita-wanita 

selain yatim, satu, dua, tiga atau empat. Tetapi jika tidak bisa 

berbuat adil diantara dua orang istri atau istri-istrimu, maka kamu 

harus memegang satu istri saja dari wanita-wanita merdeka, dan 

bersenang-senanglah dengan wanita yang kamu sukai dari hamba-

hamba wanita, karena tidak ada kewajiban berbuat adil diantara 

mereka. Tetapi mereka hanya berhak mendapat kecukupan nafkah, 

sesuai dengan standar yang berlaku dikalangan mereka. 12 

       Di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, dan jika kamu takut 

tidak akan berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu 

percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang 

yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera 

kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain. Kalau perlu, kamu 

dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat, 

                                                             
11Abdurrahman, tafsir As-Sa’adi, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), hal. 13-15. 
12Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: CV Toha 

Putra, 1986), hlm.323-324. 
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tetapi jangan lebih. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 

adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta 

bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka menikah dengan 

seorang saja. Atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki.13 

1. Hukum Melakukan Pernikahan. 

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnahAllah 

SWT dan sunnah Rasul. Sunnah Allah SWT berarti menurut 

Qudrat dan Iradat Allah dalam menciptakan alam ini. Sedangkan 

sunnahRasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh 

Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.14 

       Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu 

untuk melaksanakan pernikahan. Namun demikian, jika dilihat 

dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan 

melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dibagi 

menjadi empat hukum yakni hukum wajib, sunnat, makruh dan 

mubah.15 

2. Sikap Agama Islam Terhadap Pernikahan. 

        Dalam Al-Qur‟an dinyatakan bahwa hidup berpasang-

pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termsuk manusia, 

sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36. 

                                                             
13Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000), hlm. 321.  
14 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7. 
15Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 18. 
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        Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh 

bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak 

mereka ketahui. (Yasin: 36).16 

       Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-

pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi 

berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi. 

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu 

melalui pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud 

aturan-aturan yang disebut Hukum pernikahan.17 

3. Prinsip-Prinsip Pernikahan 

       Ada beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam yang 

perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam 

hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdi kepada Allah 

SWT. Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain: 

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama 

                                                             
16Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 442. 
17Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11-13.  



13 

 

       Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang diatas 

bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa 

melaksanakan pernikahan itu pada hakikatnya merupakan 

pelaksanaan dari ajaran agama. 

b. Kerelaan dan Persetujuan  

       Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak 

yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah Ikhtiyar 

(tidak terpaksa). Pihak yang melangsungkan pernikahan itu 

dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami 

atau persetujuan mereka.18 

4. Tujuan dan Hikmah pernikahan 

      Setiap hukum atau aturan yang diturunkan Allah SWT 

maupun aturan yang dibuat manusia tentu ada tujuan dan 

maksud-maksud pembuatannya itu, tidak terkecuali aturan 

pernikahan. 

a. Untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup. 

       Laki-laki yang dibekali rasa senang terhadap wanita dan 

demikian pula wanita merasa senang terhadap laki-laki, dalam 

menempuh hidup di dunia sebagai khalifah tidak dibiarkan 

hidup sekehendak nafsunya,tetapi diberi aturan hidup 

bersama dengan pasangannya itu.  

b. Pernikahan dapat Memelihara dari Kerusakan  

                                                             
18Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 32-33. 
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            Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21, bahwa ketenangan 

hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat 

ditunjukkan melalui pernikahan. Orang-orang yang tidak 

melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan 

mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan 

kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang 

lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, 

sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada 

perbuatan yang tidak baik.19 

c. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata. 

       Menjaga kehormatan diri (akhlak) dan pandangan mata 

merupakan dua hal yang diperintahkan kepada manusia yang 

beriman agar mereka tidak terjerumus kepada perbuatan 

maksiat.  

d. Untuk mendapatkan keturunan. 

       Tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh 

anak guna mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak 

kosong dari jenis manusia. Anak juga merupakan saran 

taqarub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Dalam hal ini 

Imam Ghazali menyebutkan bahwa pendekatan diri dalam 

hubungannya dengan upaya memperoleh anak ini meliputi 

empat aspek yaitu: 

                                                             
19Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.28. 
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1). Mencari keridhoan Allah SWT dengan memperoleh anak 

demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia 

2). Mencari keridhoan Rasulullah SAW dengan memperbanyak 

umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi 

kebanggan diantara umat-umat lain 

3). Untuk mendapat keluarga bahagia yang penuh ketenangan 

hidup dan rasa kasih sayang.20 

4).Mengharapkan berkah dari do‟a-do‟a anak yang sholeh 

sepeninggalannya 

5). Mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal 

dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia 

dewasa.21 

F. Metode Kajian 

1. Jenis penelitian  

       Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan 

(Library research) yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh 

dengan cara menelaah buku-buku atau referensi dari 

perpustakaan.22 

2. Sumber Data 

                                                             
20Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 80.  
21Dedi Junaedi,Bimbingan Perkawinan,(Jakarta:CV Akademik Presindo,2010), hlm.26-36 
22Masri Singarimbun dan Sofian Efendy, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1989), 

hlm. 70. 
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       Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari 

dokumen perpustakaan terdiri atas dua jenis sumber, yaitu 

:primer dan sekunder, 

a. Data primer  

       Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-

sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi 

atau data tersebut.23 Terkait dengan sumber data primer 

sebagai bahan dasar dalam penelitian ini, studi pustaka 

merujuk pada Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat-ayat pernikahan 

surat an-Nahl ayat 72, an-Nur ayat 32 dan ar-Rum ayat 21.  

b. Data sekunder  

       Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut.24 Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya penulis lain 

yang  membahas tentang pernikahan, baik dalam bentuk 

jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainya.  

3. Metode pengumpulan data 

           Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mencari ayat-ayat al-Qur‟an yang berkaitan dengan 

pernikahan   

                                                             
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , (Bandung: Alfabeta,2008), hlm. 60-61 
24Tatang M. Aminin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakrta: CV. Rajawali, 1990), hlm.132. 
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b. Mencari penafsir Ibnu Katsir tentang ayat-ayat pernikahan 

dalam surat An-Nahl ayat 72, Ar-Nur ayat 32 dan Ar-Rum 

ayat 21.    

c. Mencari konsep penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat-ayat 

pernikahan. 

4. Metode analisa data 

       Setelah data-data penelitian terkumpul dari sumber-sumber 

yang dijadikan sebagai objek penelitian, selanjutnya penulis 

menentukan metode yang digunakan untuk melakukan analisis 

terhadap data-data yang yang ditemukan. Maka metode yang 

sesuai dengan jenis penelitian adalah metode Content Analysis 

(analisis isi). Metode ini merupakan analisis ilmiah tentang isi 

pesan atau komunikasi yang ada terkait data-data, kemudian 

dianalisis dengan materi yang dibahas.  

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah 

ditentukan dan agar lebih berarti susunannya, maka proposal ini 

dibagi dalam beberapa bagian yang sistematikanya sebagai berikut: 

Bab I       :  Bab pertama berisi latar belakang masalah, identifiksi 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, telaah  pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab II      :  Membahas tentang biografi tokoh, terdiri dari riwayat 

hidup Ibnu Katsir, riwayat pendidikan, karya-karya, latar 

belakang penamaan Al-Qur‟an al-Azim. Sistematika, 

metode dan corak Ibnu Katsir. 

Bab III     : Pada bab ini akan dibahas tentang penafsiran Ibnu Katsir 

tentang ayat-ayat pernikahan surat An-Nahl ayat 72, An-

Nur ayat 32 dan Ar-Rum ayat 21. 

Bab IV      : Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep pernikahan 

menurut Ibnu Katsir. 

Bab V     : Merupakan bab terakhir yakni penutup, pada bab ini akan 

diulas tentang kesimpulan da 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

BIOGRAFI IBNU KATSIR  

A. Riwayat Hidup  
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        Nama kecil Ibn Katsir adalah Isma‟il. Nama lengkapnya 

adalah „Imad ad-Din Abu al-Fida‟ Isma‟il ibn „Amr ibn Katsir ibn 

Zara‟ al-Bushra al-Dimasyqi. Lahir di desa Mijdal dalam wilayah 

Bushra (Bushra) „ tahun 700 H./1301 M.. Oleh karena itu‟ ia 

mendapat predikat al-bushrawi (orang Bushra). Ia terkenal 

sebagai seorang yang sangat menguasai ilmu pengetahuan, 

khususnya dibidang ilmu tafsir, hadis, dan sejarah.25 

       Ibn Katsir berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya 

seorang ulama‟ terkemuka dimasanya‟  Syihab ad-Din Abu 

Hafsh „Amr Ibn Katsir ibn Dhaw‟ ibn Zara‟ al-Qurasyi‟ pernah 

mendalami madzhab Hanafi‟ kendatipun menganut madzhab 

Syafi‟i setelah menjadi khatib di bushra. 

Dalam usia kanak-kanak‟ setelah ayahnya meninggal . Ibn 

Katsir diboyong kakanya (Kamal ad-Din „Abd al-Wahhab) dari 

desa kelahirannya ke Damaskus. Di kota inilah ia tinggal hingga 

akhir hayatnya. Karena kepindahan ini, ia mendapat predikat 

ad-dimasyqi (orang Damaskus). 

       Hal yang sangat menguntungkan bagi Ibn Katsir dalam 

pengembanan karir keilmuannya, adalah kenyataan bahwa di 

masa-masa pemerintahan Dinasti mamluk pusat-pusat studi 

Islam seperti madrasah-madrasah dan masjid-masjid 

berkembang pesat. Perhatian para penguasa pusat di Mesir 

                                                             
25Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, (jakarta : imam Asy-Syafi’i, 2001), hlm. 1 

19 



20 

 

maupun penguasa daerah di Damaskus sangat besar terhadap 

studi Islam. Banyak ulama‟ ternama dimasa ini, yang akhirnya 

tempat Ibn Katsir menimba ilmu. 

        Selain di dunia keilmuan, Ibn Katsir juga terlibat dalam 

urusan kenegaraan. Tercatat aktifitasnya pada bidang ini 

seperti, pada akhir tahun 741 H. Ia ikut penyelidikan yang 

akhirnya menjatuhkan hukuman mati atas seorang sufi zindiq 

yang menyatakan tuhan terdapat pada dirinya. Tahun 752 H., 

ia berhasil menggagalkan pemberontakan Amir Baibughah 

„Urus, masa khalifah al-Mu‟tadid bersama ulama‟ lainnya, pada 

tahun 759 H., ia pernah diminta Amir Munjak untuk 

mengeshkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas 

korupsi, dan beberapa peristiwa kenegaraan lainnya.  

B. Riwayat Pendidikan  

       Sejak kepindahan Ibn Katsir bersama kakaknya ke 

Damaskus, 707 H., ia mulai meniti karir keilmuan. Peran yang 

tidak sempat dimainkan oleh ayah dalam mendidik, 

dilaksanakan oleh Kamal ad-Din „Abd al-Wahhab, sang kakak. 

Kegiatan keilmuan selanjutnya di jalani di bawah bimbingan 

ulama ternama dimasanya. 

       Guru utama Ibn Katsir adalah Burhan ad-Din al-Fazari 

(660-729 H.), seorang ulama pemuka dan penganut mazhab 

Syafi‟i, dan Kamal ad-Din ibn Qadhi Syuhbah. Kepada 
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keduanya ia belajar Fiqh, dengan mengkaji kitab at-Tanbih 

karya asy-Syirazi, sebuah kitab furu‟ syafi‟iyyah, dan kitab 

Mukhtasbar Ibn Hajib dalam bidang Ushul al-Fiqh. Berkat 

keduanya, Ibn Katsir menjadi ahli Fiqh. 

       Dalam bidang Hadis, ia belajar hadis dari ulama‟ Hijaz dan 

mendapat ijazah dari Alwani, serta meriwayatkan secara 

langsung dari huffazh terkemuka di masanya, seperti Syaikh 

Najm ad-Din Ibn al-„Asqalani dan Syihab ad-Din al-hajjar (w. 

720 H.) yang lebih terkenal dengan sebutan Ibn al-Syahnah. 

Kepada al-hafizh al-Mizzi (w. 742 H.)penulis kitab Tahzibh al-

Kamal, ia belajar di bidang rijal al-hadis. Beliau juga pernah 

berguru pada Adz-Dzahabi (Muhammad bin Muhammad; 1284-

1348 M.), yang menjadikannya dipercaya sebagai penggantinya 

(1348 M), di turba Umm Shalih (lembaga pendidikan) pada 756 

H./1355 M. Ia diangkat menjadi kepala Dar al-Hadis al-

Asyarafiyah (lembaga pendidikan hadis), setelah hakim Taqiy 

ad-Din ash-Subhi (683-756 H.) meninggal dunia. Berkaitan 

dengan studi hadis, pada bulan Sya‟ban 766 H., di tunjuk 

mengorganisir pengkajian kitab shahih al-Bukhari.  

       Dalam bidang sejarah, peranan al-Hafizh al-Birzali (w. 739 

H.) sejarawan dari kota Syam, cukup besar. Dalam mengupas 

peristiwa-peristiwa, Ibn Katsir mendasarkan pada kitab Tariqh 

karya gurunya tersebut. Berkat al-Birzali dan Tarikhnya, Ibn 
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Katsir menjadi sejarawan besar yang karyanya sering dijadikan 

rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam. 

       Pada usia 11 tahun menyelesaikan hafalan al-Qur‟an, 

dilanjutkan memperdalam qira‟qt, dari studi tafsir dan ilmu 

tafsir, dari Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah (661-728 H.), di 

samping ulama‟ lain. Metode penafsiran Ibn Taimiyyah menjadi 

bahan acuan pada penulisan Tafsir Ibn Katsir. 

C. Karya-karya Ibnu Katsir 

       Beberapa judul karya tulis yang ia persembahkan 

merupakan “juru bicara” betapa penguasan dan kedalaman 

ilmunya dalam beberapa bidang kajian. 

1. Bidang Fiqh 

a. Kitab al-Ijtihad fi Thalab al-Jihad 

Ditulis tahun 1368-1369 M. Untuk menggerakkan 

semangat juang dalam memeprtahankan pantai Libanon-

Syiria dari serbuan Raja Franks dari Cyprus. Karya ini 

banyak memperoleh inspirasi dari kitab Ibn Taimiyyah: 

as-Siyasah al-Syar‟iyyah. 

b. Kitab Ahkam. Kitab fiqh yang didasarkan pada al-Qur‟an 

dan hadis. 

c. Al-Ahkam ala Abwab at-Tanbih. Kitab ini merupakan 

komentar dari kitab a-Tanbih karya asy-Syirazi.  

2. Bidang Hadis 
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a. Al-Takmil fi Ma‟rifat ats-Tsiqat wa al-Dhu‟afa‟ wa al-

Majahil (5 jilid). 

b. Jami‟ al-Masanid wa as-Sunan (8 jilid). 

c. Ikhtishar „Ulum al-Hadis. 

d. Takhrij Ahadis Adillah at-Tanbih li „Ulum al-Hadis atau 

dikenal dengan al-Ba‟its al-Hadis. 

e. Syarh Shahih al-Bukhari. 

3. Bidang Sejarah 

a. Al-Bidayah wa an-Nihayah (14 jilid). 

b. Al-Fushul fi Sirat ar-Rasul atau as-Sirah al-Nabawiyyah. 

c. Thabaqat asy-Syafi‟iyyah. 

d. Manaqib al-Imam asy-Syafi‟i. 

4. Bidang Tafsir dan Studi al-Qur‟an. 

a. Fadhail al-Qur‟an. 

b. Tafsir al-Qur‟an al-„Azhim. 

D. Latar Belakang Penamaan Al-Qur’an al-Azhim 

       Pada umumnya para ulama‟ penulis Ulum al-Qur‟an 

menyebut kitab tafsir karya Ibn Katsir dengan nama Tafsir Al-

Qur‟an al-Azhim. Judul tersebut digandrungi oleh para penerbit 

dalam beragai edisi. Namun demikian, ia lebih populer dengan 

sebutan Tafsir Ibn Katsir. Suatu penyandaran karya tulis pada 

nama penulisnya. 



24 

 

        Yang menyebabkan mengapa persoalan nama muncul 

adalah bahwa nama tafsir itu sendiri tidak disebut oleh Ibn 

Katsir dalam muqaddimahnya. Padahal, pada umumnya para 

pengarang menyebut nama kitab tulisannya pada 

muqaddimahnya. Padahal, pada umumnya para pengarang 

menyebut nama kitab tulisannya pada muqaddimahnya.26 

E. Karakteristik Tafsir Ibnu Katsir. 

1. Sistematika Tafsir Ibnu Katsir 

       Sistematika yang ditempuh Ibnu Katsir dalam 

tafsirannya, yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur‟an 

sesuai susunannya dalam mushaf Al-Qur‟an, ayat demi ayat 

dan surat demi surat, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surat An-Nash, maka secara sistematika 

tafsir ini menempuh tartib mushaf. 

       Pada muqaddimah Ibnu katsir menulis tentang cara 

penafsiran yang paling baik atau prinsip-prinsip penafsiran 

secara umum serta argumen-argumen yang 

melatarbelakanginya, yang tempuh pada tafsirannya. Apa 

yang disampaikan di sini sangat prinsipil dan lugas dalam 

kaitannya dengan tafsir ma‟tsur dan penafsiran secara 

umum. Karenanya, tidak heran kalau sering dirujuk para 

penulis ulum al-Qur‟ansetelahnya. 

                                                             
26Nur Faizin maswan,  Diskriptif Tafsir Ibnu katsir, (Yogyakarta: Menara kudus, 2002), hlm. 

35-46 
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       Mengawali penafsirannya, Ibnu Katsir menyajikan 

sekelompok ayat yang berurutan, yang dianggap berkaitan 

dan berhubungan dalam tema kecil. Cara ini tergolong model 

baru pada masa itu. Pada masa sebelumnyaatau semasa 

dengan Ibnu Katsir, para mufassir kebanyakan menafsirkan 

kata per kata atau kalimat per kalimat.27 

2. Metode Tafsir Ibnu Katsir 

       Metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir ialah metode 

tahlily, suatu mextode tafsir yang bermaksud menjelaskan 

kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an dan seluruh aspexknya, 

mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf (tartib 

mushaf), mengemukakan arti kosa kata, penjelasan arti 

global ayat, mengemukakan munasabah dan membahas 

sebab an nuzul, disertai sunnah Rasul, pendapat sahabat, 

tabi‟in dan pendapat penafsir itu sendiri dengan diwarnai 

oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula 

bercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya 

yang dipandang dapat membantu memahami nash al-Qur‟an 

tersebut. 

       Dalam Tafsir Ibnu Katsir aspek kata kosa kata dan 

penjelasan arti global, tidak selalu dijelaskan. Kedua aspek 

tersebut dijelaskan ketika dianggap perlu. Atau, kadang pada 

                                                             
27Nur Faizin Maswan, Kajian diskriptif Tafsir Ibnu Katsir, (Yogyakarta: Menara kudus, 

2002), hlm. 61-62 
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suatu ayat,suatu lafaz dijelaskan arti kosa katanya, sedang 

lafaz yang lain dijelaskan arti globalnya karena mengandung 

suatu istilah, bahkan dijelaskan secara terperinci dengan 

memperlihatkan penggunaan istilah itu pada ayat-ayat 

lainnya. 

3. Corak Tafsir Ibnu Katsir 

       Tafsir Ibnu Katsir disepakati oleh para ahli termasuk 

dalam kategori tafsir al-matsur. Kategori atau corak matsur, 

yaitu penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan 

hadis Nabi Saw, yang menjelaskan makna sebagian ayat yang 

dirasa sulit, atau penafsiran dengan hasil ijtihad para 

sahabat, atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para 

tabi‟in. 

 

 

 

 

BAB III 

PEMBAHASAN IBNU KATSIR TENTANG AYAT-AYAT PERNIKAHAN 

SURAT AN-NAHL AYAT 72, AN-NUR AYAT 32, DAN AR-RUM AYAT 

21.  
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1. Surat An-Nahl ayat 72. 

                

                     

          

         Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis 

kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu 

itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang 

baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang 

bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (qs. An-Nahl :72).28 

       Ibnu Katsir menafsirkan dalam surat An-Nahl ayat 72. Allah 

SWT menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia 

karuniakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu Dia menjadikan bagi 

mereka istri-istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya 

Dia memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud 

keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih 

sayang suami kelak berusaha semaksimal mungkin untuk 

membahagiakan istrinya. Demikian pula, istri juga akan 

membahagiakan suaminya. Cinta dan kasih sayang dalam ikatan 

pernikahan mestilah menjadi cinta yang paling kuat melebihi 

                                                             
28Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 274. 
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apapun antara dua orang,  Berkat rahmat kasih sayang-Nya, Dia 

menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang 

berpasang-pasangan. Kemudian Allah Swt menciptakan anak dan 

cucu dari pernikahan mereka. Karena setiap orang yang telah 

menikah tentu merindukan lahirnya anak agar suasana rumah 

menjadi bergembira dan berbahagia. Anak adalah kebanggan 

sekaligus amanat yang mahal bagi orang tua, dan anak adalah 

karunia Allah Swt,  yang tidak ternilai harganya. Memiliki anak 

adalah memilki berkah dan rahmat yang tercurah dari Allah Swt.  

       Mengenai firman Allah Swt:    ة                   

“dan Dia menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan 

cucu-cucu,” al-Aufi dari Ibnu „Abbas mengatakan: “yakni anak dari 

istri seorang laki-laki yang mereka bukan dari suaminya.”  

      Firman-Nya: “     “Dan memberimu rizki dari yang 

baik-baik.” Yakni, berupa makanan dan minuman. Selanjutnya, 

dengan nada mengingkari terhadap orang-orang yang 

menyekutukan pihak lain dengan-Nya dalam beribadah kepada-

Nya: ( .  ) “maka mengapakah mereka beriman kepada 

yang bathil?” Yakni, berupa sekutu dan patung-
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patung.      “Dan mengingkari nikmat Allah.” 

Maksudnya, mereka menutupi nikmat-nikmat Allah yang 

diberikan kepada mereka dan menyandarkan nikmat-nikmat 

tersebut kepada selain diri-Nya.29 

       Dalam tafsir Ath-Thabari, menafsirkan surat An-Nahl ayat 72, 

maksud ayat itu adalah, Allah menjadikan untuk kalian, wahai 

manusia, “istri-istri dari jenis kamu sendiri”, Allah menciptakan 

dari adam istrinya, yaitu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan 

cucu-cucu.” Penakwilan ini dijelaskan dalam riwayat berikut ini: 

Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan 

kepada kami, Sa‟id menceritakan kepda kami dari Qatadah, 

tentang firman Allah Swt: “Allah menjadikan istri-istri dari jenis 

kamu sendiri.” Maksudnya adalah, Allah menciptakan Adam, 

kemudian menciptakan istrinya darinya, kemudian menciptakan 

untuk kalian anak-anak dan cucu-cucu. 

       “Dan memberikan rizki dari yang baik-baik.” Maksudnya 

adalah, menganugerahkan kalian sumber kehidupan, rizki, dan 

kebutuhan pokok yang halal. Lalu, “Mengapa mereka beriman 

kepada yang bathil.” Maksudnya, Allah Ta‟ala berfirman, “para 

syaitan penolong mereka mengharamkan bahirah, sa‟ibah, dan 

                                                             
29Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, terjemah Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Imam Asy-

Syafi’i 2008). Hlm. 210-212. 
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washilah, lalu orang-orang menyekutukan Allah itu 

membenarkannya. “Dan mengingkari nikmat Allah?.” Maksudnya, 

mereka mengingkari hal-hal yang dihalalkan Allah dan 

dikaruniakan-Nya kepada mereka. 30 

      Dalam tafsir jalalain mengenai ayat tersebut menafsirkan, 

ا ا فسك ا عل لك م ا (Allah menjadikan bagi kalian istri-istri 

dari jenis kalian sendiri) maka Allah menciptakan siti Hawa dari 

tulang rusuk Nabi Adam dan semua manusia lainnya dari mani 

kaum laki-laki dan wanita.  ي ك ب ا عل لك م ا ة   حف  (dan 

menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu, anak-anak dan 

cucu-cucu) keturunan dari anak-anaknya.  يبت قك م الطا  (dan 

memberi kalian rizki dari yang baik-baik) berupa berbagai macam 

buah-buahan, biji-bijian dan hewan-hewan ternak.  افبالباطل (maka 

mengapa mereka beriman yang bathil) kepada berhala. 

      (mereka beriman dan mengapa mereka 

ingkar terhadap nikmat Allah) dengan menyekutukan-Nya.31 

                                                             
30 Ahmad Muhammad syakir dan Mahmud muhammad syakir, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2009), hlm. 221 dan 233. 
31Jalaluddin al-mahally dan jalaluddin a s-suyuthi, Tafsir Jalalain, (Bandung: Sinar baru, 

1990), hlm. 1096. 
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      Allah Swt menciptakan istri-istri dari jenis manusia supaya 

kita merasakan ketentraman bersama mereka, dan Allah juga 

menciptakan dari istri itu anak-anak dan dari keturunan kita 

cucu-cucu. Dan Allah Swt memberikan rizki dari makanan yang 

baik-baik dari jenis buah-buahan, biji-bijian dan daging-dagingan 

dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan dari kita mengingkari 

nikmat-nikmat yang telah Allah berikan yang tiada terhitung 

banyaknya. dan tidak bersyukur kepadaNya. Dan dari kedua 

penafsir di atas dapat disimpulkan bahwa, penafsir tersebut 

memilki penafsiran yang sama. mengenai surat an-Nahl ayat 72, 

2. Surat An-Nur ayat 32 

 ۚۡ إمائك  ۡ ۡ عبادك لحي م ٱلصاٰ  ۡ ك ٰيمٰى م
ۡ

ا ٱۡ كح اء إ أ ا فق يك
سع علييۡغنهمٱللا م فۡضل  ٰ ٱللا   ۦۗ 

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian 
diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) 
dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan 
Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 
(QS. An-Nur: 32).32 

                Ibnu Katsir menafsirkan surat An-Nur ayat 32, ialah 

Firman Allah SWT: ( ك ٰيمٰى م
ۡ

ا ٱۡ كح أ ) “Dan nikahkanlah orang-

orang yang sendirian diantara kamu,” ini merupakan perintah 

                                                             
32Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 354. 
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untuk menikah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah 

hukum menikah. Asy-Syafi‟i berkata, “menikah hukumnya 

mubah.” Malik dan Abu Hanifah berkata , “mustahab 

(sunnah).” Sebagian ulama‟ juga berpendapat,wajib hukumnya 

atas setiap orang yang mampu. Mereka berdalil dengan zhahir 

hadist: 

 ض  غ أ   ا  ا ف   ا ز ت ي ل ف  ة ا ء ب ال   ك  م  اع ط ت اس   م  اب ب الشا  ش ع م  يا 
. اء     ل   ا  إ ف  م  لصا  با   ي ل ع ف  ع ط ت س ي   ل   م ,    ف ل ل   ص ح  أ   ص ب ل ل 

) 33)صحيح مسل

 

          Artinya: “wahai para pemuda, siapa saja diantara kamu 
yang memiliki kemampuan, hendaklah ia segera menikah. 
Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan 
dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum 
mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena ibadah 
shaum merupakan salah satu peredam nafsu syahwat 
baginya.(HR. Muslim). 

           Dalam ayat lain Allah Swt berseru kepada orang-orang 

yang beriman yang memiliki budak-budak sahaya agar 

memberikan kesempatan kepada budak-budak mereka 

melepaskan dirinya dari perbudakan, jika mereka 

menghendakinya dengan kesanggupan membayar sejumlah 

uang tebusan yang ditentukan dalam sebuah perjanjian. Jika 

menurut penglihatan majikan bahwa budaknya itu benar-

benar ingin memerdekakan dirinya dan sanggup melunasi 

uang tebusan yang ia janjikan dalam perjanjian itu. Maka 

                                                             
33Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjaj,  Shohih Muslim, (Libanon: Darul Hazm), hlm. 579. 
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hendaklah keinginan si budak itu diluluskan. Bahkan kalau 

dapat, diberinya si budak itu sejumlah uang sumbangan 

sebagai bagian dari harta dan rizki yang diberikan Allah Swt 

kepada majikannya. 

              Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam 

kitab shahih mereka dari hadist „Abdullah bin Mas‟ud ra. Dari 

kitab sunan disebutkan dari beberapa jalur bahwa Rasulullah 

SAW bersabda:  

ْ م  ى مكا ث بك  ا د, فا ل د ال د ا ال ا اداب )  ت  34(د

Artinya: nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. 

Sungguh, aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah 

kalian di hadapan ummat yang lain.  

        Kata ْيام  adalah bentuk jamak dari kata  أي artinya 

wanita yang tidak mempunyai suami dan laki-laki yang tidak 

mempunyai istri, sama halnya ia sudah menikah kemudian 

bercerai atau memang belum menikah sama sekali. Termasuk 

juga budak-budak sahaya yang layak dan sudah cukup usia, 

hendaklah dibantu mereka untuk menikah. 

                                                             
34Muhammad abdul aziz al-khalidy, Sunan Abu Dawud, (Libanon: Darul kutub ilmiah, 2010), 

hlm. 327.  
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        Firman Allah SWT ( اء يۡغنهمٱللا م فۡضل  ا فق ۦإ يك ) “jika 

mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan 

karunia-Nya,” dan ayat seterusnya.Artinya janganlah kalian 

menolak untuk menikahkan orang-orang merdeka karena 

mereka salah seorang dari diantara mereka tidak memilki 

harta. karena jika mereka miskin, Allah akan memberikan 

kecukupan pada mereka dengan karunia-Nya. karunia Allah 

itu tidak selaluberupa harta, karunia Allah itu bisa berupa 

sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan.35 „Ali bin 

abi thalhah meriwayatkan “Abdullah bin Abbas: “Allah 

mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkannya 

serta menjanjikan kekayaan bagi xmereka. Hal ini 

sebagaimana Allah SWT berfirman ( اء يۡغنهمٱللا م ا فق إ يك

ۦ  jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka“ (فۡضل

dengan karunia-Nya.36dan janganlah sekali-kali kemiskinan 

dijadikan penghalang untuk menikah. Allah swt berfirman 

bahwa jika sewaktu nikah berada dalam keadaan tidak 

mampu. Orang itu akan diberikan rizki dan kemampuan 

dengan karunianya dan Rahmat Nya. Dan hendaklah orang-

                                                             
35Muhammad Dsiddiq Hasan Khan, Husnul Uswah, (Klaten: Wafa Press,2011), hlm.  208. 
36Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Terjemah tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Imam Asy-

Syafi’i, 2008), hlm. 374-375. 
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orang yang belum mampu menikah, bersabarlah sambil 

menjaga dan memelihara kesucian dirinya hingga Allah 

memapukanmereka dan mendatangkan kesempatan yang 

tepat bagi mereka untuk menikah . 

       Dalam Tafsir al-Qur‟an, Allah Swt memerintahkan para 

wali dan tuan-tuan untuk menikahkan orang-orang yang ada 

dalam perwaliannya dari golongan ayama (orang-orang yang 

sendirian). Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai 

pasangan, lelaki atau perempuan, janda atau perawan. Maka, 

wajib bagi kerabatnya dan wali anak yatim itu untuk 

menikahkan orang yang membutuhkan pernikahan dari 

orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si wali. 

      Bila mereka diperintahkan untuk menikahkan orang-orang 

yang berada di bawah tanggungan mereka, maka perintah 

kepada mereka untuk menikah lebih utama lagi. ( ۡ لحي م ٱلصاٰ

 ۡۚ إمائك  ۡ  Dan orang-orang yang layak (menikah) dari“ (عبادك

hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 

sahayamu yang perempua.” Dimungkinkan bahwa maksud 

dari orang-orang yang layak (menikah) adalah yang baik 

agamanya. Yang dimaksud dengan “orang-orang yang shalih 

(layak menikah)” adalah kebaikan agama (mereka), dan bahwa 
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orang shalih, baik dari budak lelaki atau budak wanita yang 

tidak melakukan perbuatan jahat dan zina, dilarang untuk 

dinikahi. Sehingga menjadi pendukung terhadap ketetapan 

yang telah disebutkan dipermulaan surat, bahwasanya 

pernikahan lelaki pezina dan perempuan pezina diharmkan 

sampai ia bertaubat. Jadi, pengkhususan sifat keshalihan 

(kelayakan) adalah pada diri budak lelaki dan budak wanita 

saja, bukan untuk orang yang merdeka, lantaran banyak 

ditemukan perzinahan dikalangan hamba. 

       Dimungkinkan pula maksud dari orang-orang yang shalih 

adalah orang-orang yang sudah pantas menikah, lagi 

membutuhkannya, baik para budak laki-laki dan perempuan. 

Pengertian ini ditopang oleh realita bahwa seorang tuan tidak 

diperintahkan untuk menikahkan budaknya sebelum 

membutuhkan pernikahan. Tidak terlalu kabur cakupan dua 

makna ini sekaligus (pada ayat ini). 

       Firman Allah: (اء ا فق  Jika mereka miskin” yaitu“ (إ يك

para suami dan orang yang telah menikah ( يۡغنهمٱللا م فۡضل) 

“niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunia-

Nya,” sehingga janganlah menjadi penghalang apa yang kalian 
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dugakan bahwa bila dia menikah nanti, maka akan jatuh 

miskin sebab banyaknya tanggungan dan lainnya.  

     Firman Allah: ( سع ٰ ٱللا  ) “dan Allah maha luas,” banyak 

kebaikan-Nya dan agung karunia-Nya, (  lagi maha“ (علي

mengetahui.” Tentang orang-orang yang berhak menerima 

karunia-Nya, yang bersifat agama dan duniawi atau (berhak 

mendapat) salah satunya dari orang-orang yang tidak berhak. 

Maka masing-masing diberikan sesuai dengan apa yang 

diketahui-Nya dan (sesuai) dengan tuntutan hukum-Nya.37 

       Dalam tafsir Jalalain menjelaskan, ك ٰيمٰى م
ۡ

ا ٱۡ كح أ (dan 

kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian) lafaz 

Ayyama adalah bentuk jamak dari lafaz Aymun artinya wanita 

yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan 

laki-laki yang tidak mempunyai istri, hal ini berlaku untuk 

laki-laki dan perempuan yang merdeka.  لحي الصا  (dan orang-

orang yang layak berkawin) yakni yang mu‟min. اما  م عبادك

-dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba)ءك 

                                                             
37Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an, (Jakarta: Darul Haq, 2012), hlm. 108-

110. 
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hamba sahaya kalian yang perempuan).   ا  (jika mereka)إ يك

yakni orang-orang merdeka itu. .  اء يۡغنهمٱللا  miskin Allah) فق

akan memampukan mereka) berkat adanya pernikahan itu.  م

ۦ اسع فۡضل ل  الا (dengan karunian-Nya, dan Allah maha luas) 

pemberian-Nya kepada makhluk-Nya.  علي (lagi maha 

mengetahui) mereka.38     

       Jadi, dalam Surat An-Nur ayat 32, merupakan sebuah perintah 

untuk menikah bagi siapa saja yang belum memiliki pasangan 

hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, 

dan orang-orang shalih dari budak-budak laki-laki dan budak-

budak perempua. Sesungguhnya bila yang berhasrat menikah 

untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya 

Allah yang akan mencukupinya dari luasnya karunia rizkiNya. Dan 

dari penafsiran yang tiga di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga 

penafsir tersebut memilki pendapat yang sama mengenai 

pernikahan dalam surat An-Nur ayat 32, tetapi di sini dalam Tafsir 

                                                             
38

Jalaluddin al-mahally dan jalaluddin as-suyuthi, Tafsir Jalalain, (Bandung: Sinar baru, 1990), 

hlm. 1467. 
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Al-Qur‟an membahas secara lebih terperinci dibandingkan 

penafsiran Ibnu katsir dan penafsiran jalalail.  

3. Surat Ar-Rum ayat 21. 

ك  عل بۡي ا إلۡيها  ا لتۡسك ٰ ۡ ۡ أ فسك ۡ أ ۡ خلق لك م ۦ أ ۡ ءاٰيت م
م يتفكا  ۡ ٰۡيت لق لك 

ٰ
ا في   إ

ۚ
ۡحمة ة  دا  ما

      Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21).39 

        Allah SWT berfirman: (ا ٰ ۡ ۡ أ فسك ۡ أ ۡ خلق لك م ۦ أ ۡ ءاٰيت م ) 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.” Yaitu, Dia menciptakan 

untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari 

jenis kalian sendiri. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah 

Hawa, karena Allah Swt menciptakannya dari tulang rusuk Adam, 

ا إلۡيها)  supaya kamu cendrung dan merasa tentram“ ( لتۡسك

kepadanya,” merasa condong dan merasa senang kepada para istri, 

sebagaimana Allah SWT berfirman“Dia-lah yang menciptakanmu 

dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar 

dia merasa senang kepadanya.” (QS. Al-A‟raaf: 189). Yaitu, Hawa 

                                                             
39Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 406. 
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yang diciptakan Allah dari tulan rusuk bagian kiri Adam  

seandainya Allah SWT menjadika seluruh anak Adam laki-laki dan 

menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin 

atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka 

dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan 

terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu 

berbeda jenis.Kemudian, diantara Rahmat40-Nya kepada manusia 

adalah menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara 

mereka. Yaitu kasih sayang karena ikatan pernikahan. Dengan 

pernikahan itu, sebagian kalian mengasihi sebagian yang lain, 

padahal sebelumnya diantara kalian tidak saling mengenal, apalagi 

saling menyayangi.  

       Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya 

dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya 

seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang 

diantara kedunya. 41Mujahid berkata, “ mawaddah artinya jima‟ 

dan Rahmah artinya anak.” Ada yang mengatakan, Mawaddah 

artinya cinta seorang laki-laki terhadap istrinya dan rahmahartinya 

rasa kasih sayangnya kepada istrinya.42 

                                                             
40Muhammad Shiddiq Hasan Khan, Husnul Uswah, (Klaten: wafa Pres, 2011), hlm. 232. 
41Abdulla bin Muhammad Alu-Syaih, terjemah Tafsir Ibnu Katsir, (jakarta: imam asy-syafi’i, 

2008), hlm. 209. 
42Muhammad Siddiq Hasan Khan, Husnul Uswah, (Klaten: Wafa Pres, 20011), hlm. 233. 
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       Akhir dari ayat 21 surat Ar-rum mengingatkan kepada manusia 

agar kembali memikirkan kejadian Allah menciptakan manusia 

secara berpasang-pasangan. Jikayang terjadi manusia dapat 

dengan sesuka hati bermain dengan lawan jenis tanpa memenuhi 

aturan yang telah disyari‟atkanmaka niscaya tidaklah seperti 

sekarang ini kehidupan di dunia.Tidak ada budaya, dan tidak ada 

rasa cemburu. 

       Di dalam tafsir jalalail,ا ٰ ۡ ۡ أ فسك ۡ أ ۡ خلق لك م ۦ أ ۡ ءاٰيت م (dan 

diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk 

kalian istri-istri jenis kalian sendiri)siti Hawa tercipta dari tulang 

rusuk Nabi Adam, sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari 

mani laki-laki dan perempuan. ا إلۡيها  supaya kalian cendrung)لتۡسك

dan merasa tentram kepadanya)supaya kalian merasa betah 

dengannya.  ك عل بۡي (dan dijadikan-Nya diantara kamu sekalian) 

semuanya. في ا إ
ۚ
ۡحمة ة دا لك ما

ٰ
  (rasa kasih sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu.  م ۡ ٰۡيت لق
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 (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) يتفكا 

yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah.43 

       Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia 

khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi 

suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam 

membina keluarga. Dan ketentraman seorang suami dalam 

membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara 

keduanya terdapat kerjasaman. dan Dari kedua penafsiran di atas 

dapat disimpulkan bahwa, kedua penafsir memili ki pendapat yang 

sama mengenai pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 21.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43Jalaluddin al-mahally dan jalaluddin as-suyuthi, Tafsir Jalaluddin, (Bandung: Sinar baru, 

1990), hlm. 1467. 
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BAB IV 

KONSEP PERNIKAHAN MENURUT IBNU KATSIR 

A. Konsep Pernikahan menurut Ibnu Katsir  

1. Al-Baqarah ayat 235 

               

                  
                   

                      

                  

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-
wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan 
(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah 
mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, 
dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin 
dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan 
(kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu 
ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 
'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa 
yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan 
Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235).44 

 

      Dalam Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan  surat Al-Baqarah ayat 

235, Allah Swt berfirman: “Dan tidak ada dosa bagi kamu” untuk 

                                                             
44Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 38. 
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melamar wanita-wanita yang masih menjalani „iddahnya tanpa 

terang-terangan. Imam Al-Bukhari meriwayatkandari Ibnu Abbas, 

mengenai firman-Nya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang 

wanita-wanita itu dengan sindiran.” Yaitu dengan cara seseorang 

mengatakan: “aku bermaksud untuk menikah,” (atau 

mengatakan) “wanita adalah bagian dari kebutuhanku.” Hal 

senada juga dikatakan oleh Mujhid, thawus, „Ikrimah, Sa‟id bin 

Jubair, Ibrahiman-Nakha-i, asy-Sya‟bi, Qatadah, az-Zuhri, Yazid 

bin Qasith, Muqatil bin Hayyan, Qasim bin Muhammad, dan 

beberapa ulama salaf dan para imam, berkenaan dengan masalah 

meminang wanita dengan sindiran (tanpa terang-terangan), 

mereka mengatakan, dibolehkan melamar wanita yang ditinggal 

mati suaminya secara sindiran (tidak terus terang).  

       Firman Allah Swt: “atau kamu menyembunyikan (keinginan 

menikahi mereka) dalam hati kamu.” Maksudnya, atau kalian 

menyembunyikan niat untuk melamar mereka dalam diri kalian.  ( 

“Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka.” 

Yaitu dalam diri kalian, lalu Dia menghilangkan dosa dari diri 

kalian karena perbuatan itu.  

       Selain itum Dia berfirman: (    ) “tetapi janganlah 

kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia.” 

Abu Majlas, Abu Sya‟ tsa‟, Jabir bin Zaid, al-Hasan al-bashri, 
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Ibrahim an-Nakha-i, Qatadah, adh-Dhahhak, Rabi‟ bin Anas, 

ulaiman at-Taimi, Muqtil bin Hayyan, dan as-Suddi mengatakan: 

“Yakni zina.” Dan itu merupakan pengertian riwayat al-„Aufi, dan 

Ibnu Abbas, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir.  

       Mengenai firman Allah Swt: (    ) „Ali bin Abi 

Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: “janganlah engkau 

mengatakan kepada wanita itu, „aku benar-benar mencintaim. 

Berjanjilah kepadaku bahwa engkau tidak akan menikah dengan 

laki-laki lain.‟ Serta ungkapan lainnya.  

       Ayat ini bersifat umum dan mencakup semua hal tersebut di 

atas. Oleh karena itu Allah Swt berfirman: (       ) 

“kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang 

ma‟ruf.” Ibnu Abbas, Mujahid, Sa‟id bin Jubair, as-Suddi, ats-

Tsauri, dan ibnu Zaid mengatakan, yakni beberapa hal yang 

diperbolehkan dalam rangka pelamaran, misalnya ucapan: 

“sesungguhnya aku tertarik kepadamu,” dan ucapan-ucapan 

lainnya yang serupa.  

       Muhammad bin Sirin berkata: “pernah kutanyakan kepada 

„Ubaidah, apakah makna firman Allah Swt: (       )  

„Ubaidah pun menjawab, yaitu perkataan seorang laki-laki kepada 
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wali seorang wanita, “janganlah engkau menikahkannya sehingga 

ia mengenalku.” Keterangan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi 

Hatim. 

       Firman Allah Swt: “dan janganlah kamu ber‟azzam 

(berketetapan hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya.” 

Maksudnya, janganlah kalian mengadakan akad nikah hingga 

masa „idaahnya berakhir. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid. Asy-

Sya‟bi, Qatadah, Rabi‟ bin Anas, Abu malik, Zaid bin Aslam, 

Muqatil bin Hayyan, az-Zuhri, Atha‟ al-Khurasani, as-Suddi, dan 

adh-Dhahhak, mengenai firman Allah Swt “sebelum habis 

iddahnya” artinya, janganlah kalian mengadakan akad nikah 

hingga masa „iddahnya selelsai. 

        “Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di 

dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya.” Allah Ta‟ala 

mengancam mereka atas apa yang mereka sembunyikan dalam 

diri mereka mengenai masalah wanita, serta Allah Ta‟ala 

membimbing mereka supaya meniatkan kebaikan dan bukan 

keburukan. Dan Allah Ta‟ala tidak menjadikan mereka berputus 

asa untuk memperoleh rahmat-Nya, maka Dia berfirman: “Dan 

ketahuilah Allah mengampuni lagi maha penyantun.45 

       Sedangkan dalam tafsir Al-Qur‟an, surat al-Baqarah ayat 235 

ini merupakan hukum bagi wanita-wanita yang sedang dalam 

                                                             
45

 Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2001), hlm. 
476-479. 
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masa „iddah, baik karena kematian suami atau perceraian talak 

ketiga, yaitu diharamkan bagi selain suami yang telah mentalak 

tiga, untuk menyatakan secara jelas keinginannya untuk 

meminangnya, itulah yang dimaksudkan dalam ayat, 

(   ) “Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan 

janji kawin dengan mereka secara rahasia.” 

       Adapun dengan sindiran, Allah swt telah meniadakan dosa 

padanya. Perbedaan anatara kedua hal itu adalah bahwa 

pernyataan yang jelas tidaklah mengandung makna kecuali 

pernikahan, oleh karena itu diharamkan, karena dikhawatirkan 

wanita itu menjadi ingin cepat dan membuat kebohongan tentang 

selsesainya masa iddahnya karena dorongan ingin menikah. Di 

sini terdapat indikasi tentang dilarangnya sarana-sarana (yang 

mengantarkan) kepada hal yang diharamkan, dan, menunaikan 

hak untuk suami pertama dengan tidak mengadakan perjanjian 

dengan selain dirinya selama masa iddahnya. 

       Adapun sindiran memilki kemungkinan bermakna 

pernikahan dan selainnya, maka ini boleh dilakukan terhadap 

wanita. 
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2. An-Nisa ayat 3      

                 

                    

             
Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.(QS. An-Nisa: 3).46 
 

        Ibnu Katsir benafsirkan ayat di atas, “Dan jika kamu takut 

tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim 

(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.” Artinya apabila 

di bawah pemeliharaan salah seorang kamu terdapat wanita 

yatim dan ia merasa takut tidak dapat memberikan mahar 

sebanding, maka carilah wanita lainnya. Karena mereka cukup 

banyak, dan Allah tidak akan memberikan kesempitan padanya. 

Al-Bukhari meriwayatkan: dari „Aisyah “Sesungguhnya seorang 

laki-laki yang memilki  tanggungan wanita yatim, lalu 

dinikahinya, sedangkan wanita itu memilki sebuah pohon 

                                                             
46Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 77. 
. 

.  
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kurmah yang berbuah. Laki-laki itu menanamnya sedangkan 

wanita itu tidak mendapatkan sesuatu pun dari laki-laki itu, 

maka turunlah ayat ini: (       ) “Dan jika kamu takut 

tidak akan dapat berlaku adil”.  Aku mengira ia mengatakan, “ia 

bersekutu dalam pohon kurma dan hartanya.”  

       Al-Bukhari meriwayatkan: “telah menceritakan kepada kami 

„Abdul „Azim bin „Abdullah, telah menceritakan kepada kami 

Ibrahim bin Sa‟id dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab, ia 

berkata: „Urwah bin az-Zubair menggambarkan kepadaku bahwa 

ia bertanya kepada „Aisyah ra. tentang firman Allah Swt: 

(        ) “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 

adil terhadap perempuan yatim bilamana kamu mengawini,” 

beliau menjawab:  “anak saudariku, anak yatim perempuan yang 

dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan 

walinya yang bergabung dalam hartanya.” Sedangkan ia 

menyukai harta dan kecantikannya. Lalu, walinya ingin 

mengawininya tanpa berbuat adil dalam maharnya, hingga 

memberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan 

orang lain. Maka, maka mereka dilarang untuk menikahinya 

kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut 

dan memberikan mahar yang terbaik untuk merek. Dan mereka 
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diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai 

selain mereka. „Urwah berkata: „Aisyah berkata: “susungguhnya 

para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah Saw setelah ayat 

ini, maka Allah Swt menurunkan firman-Nya: “Dan mereka 

meminta fatwa kepadamu tentang para wanita.” (QS. An-Nisa: 

127) „Aisyah berkata: “Firman Allah Swt di dalam ayat yang lain: 

Sedangkan kamu ingin menikahi mereka.” (QS. An-Nisa: 127). 

(karena) kebencian salah seorang kalian kepada wanita yatim, 

jika mereka memilki sedikit harta dan kurang cantik, maka 

mereka dilarang untuk menikahi wanita yang disenangi karena 

harta dan kecantikannya kecuali dengan berbuat adil. Hal ini 

dikarenakan kebencian mereka kepada wanita-wanita itu jika 

sedikit harta dan kurang cantik. 

       Firman Allah Swt: “Dua, tiga atau empat.” Artinya nikahilah 

oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka. Jika 

kalian suka silahkan dua, jika suka silahkan tiga, dan jika suka 

silahkan empat. Tetapi, jika kamu takut memiliki banyak istri dan 

tidak mampu berbuat adil kepada mereka, maka cukuplah satu 

istri saja atau budak-budak wanita. Karena, tidak wajib 

pembagian giliran pada mereka, akan tetapi hal tersebut 

dianjurkan. Maka barangsiapa yang melakuakan, hal itu baik dan 

barangsiapa yang tidak melakukan maka tidaklah mengapa. Yang 



51 

 

demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya dan tidak 

berbuat zhalim.47 

                Dalam tafsir Al-Qur‟an menjelaskan tentang surat an-

Nisa ayat 3,  apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil 

terhadap wanita-wanita yatim yang ada di dalam pengasuhan dan 

perwalian kalian, dan kalian takut tidak mampu menunaikan 

hak-hak mereka yang disebabkan oleh kalian tidak mencintai 

mereka, lalu nikahilah,  “Wanita-wanita lain yang kamu senangi,” 

maksudnya, wanita-wanita yang kalian pilih yang memilki agama, 

harta, kecantikan, dan keturunan yang baik dan lain sebagainya 

diantara sifat-sifat yang mendorong untuk menikahi mereka. 

Pilihlah mereka menurut pendapat kalian, dan sebaik-baik sifat 

yang menjadi patokan dalam memilih adalah agama. 

       Kemudian Allah menyebut jumlah wanita yang boleh 

dinikahi, “Dua, tiga atau empat.” Maksudnya, barangsiapa hendak 

menikahi dua wanita, maka boleh ia lakukan, atau tiga, boleh ia 

lakukan, atau empat, maka boleh ia lakukan. Dan tidak boleh 

baginya melebihi dari jumlah tersebut, karena ayat ini disebutkan 

dalam rangka menjelaskan jumlah yang paling banyak (yang 

dibolehkan) dinikahi.  

                                                             
47 Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2001), hlm. 

231-233. 
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       Yang demikian itu karena seorang laki-laki terkadang tidak 

mampu menahan syahwatnya hanya dengan seorang istri, karena 

itu dibolehkan baginyaseorang istri setelah seorang istri (pertama) 

hingga mencapai empat orang istri. Karena dengan jumlah empat 

wanita itu telah mencukupi bagi kaum laki-laki kecuali bagi 

segelintir laki-laki. Walaupun demikian, hal tersebut dibolehkan 

baginya apabila ia merasa mampu untuk tidak berlaku zalim dan 

aniaya dan yakin dapat memenuhi hak-hak mereka semua, 

namun apabila ia takut dari hal-hal tersebut, maka sebaiknya ia 

mencukupi hanya dengan seorang istri saja atau dengan hanya 

budak wanitanya, karena ia tidak wajib untuk membagi malam 

bagi Budak wanitanya tersebut.  

      “Yang demikian itu,” yaitu, mencukupkan hanya dengan 

seorang istri atau dengan budak wanita, “adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya,” Yaitu, berbuat zhalim.48 

3. An-Nisa ayat 4. 

                      

              

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita 
(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh 
kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada 
kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

                                                             
48 Abdurrahman, Tafsir Al-Qur’an, (Jakarta: Darul Haq, 2013) hlm. 5-7. 
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Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. An-Nisa: 
4).49  

 
            Ibnu Katsir menafsirkan surat An-Nisa ayat 4, “Berikanlah 

maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan.” Ali bin Abi Thalhah 

mengatakan dari Ibnu Abbas, “ حلة  adalah mahar. Muhammad  ”ال

bin Ishaq berkata dari „Aisyah “ ”, adalah kewajiban. Ibnu Zaid 

berkata: “حلة  dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib bagi ”ال

istri. Ia berkata, “janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan 

sesuatu yang wajib baginya.” Kandungan pembicaraan mereka itu 

adalah, bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar 

kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela. 

Sebagaimana ia menerima pemberian dan memberikan hadiah 

dengan penuh kerelaan, begitu pual kewajiabn ia memberikan 

mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan. Dan jika si istri 

suka rela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah 

disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan 

halal dan baik. Untuk itu Allah Swt berfirman: “kemudia jika 

mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu 

                                                             
49Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 38. 
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dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”50 

       Dalam tafsir Al-Qur‟an menjelaskan, dan karena banyak 

orang-orang (laki-laki) menzhalimi para wanita dan menindas 

hak-hak mereka, khususnya mahar yang berjumlah banyak yang 

diberikan dalam satu pemberian saja hingga memberatkan suami 

untuk menyerahkannya kepada istri, maka Allah memerintahkan 

dan menganjurkan pada para suami untuk memberikan kepada 

istri-istri mereka yaitu mahar dengan penuh kerelaan, yakni dari 

kelapangan dada dan ketenangan jiwa, janganlah kalian 

menzhalimi mereka dan berlaku curang sedikit pun pada mahar 

tersebut.  

       Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu mahar  

tersebut dengan membiarkan untuk kalian atas dasar kerelaan 

dan pilihan sendiri untuk menggugurkan sedikit darinya atau 

menunda membayar atau menggantinya, maka ambilah 

pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya, 

artinya tidak ada dosa atas kalian dalam hal itu dan tidak pula 

tanggung jawab.  

       Dan ayat, “maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi” adalah dalil menunjukkan bahwa menikahi wanita-

                                                             
50

 Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2001, hlm. 
234. 
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wanita yang buruk, tidaklah dianjurkan bahkan dilarang, seperti 

wanita musyrik, atau wanita pezina. 51  

4. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji  

                    

                

            

Artinya:.  Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang 

keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang 
keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-
laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-
wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari 
apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi 
mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS. An-Nur: 
26).52 
 

       „Abdullah bin Abbas ra. berkata: “maksudnya, kata-kata yng 

buruk hanya pantas bagi laki-laki yang buruk. Dan laki-laki 

jahat, yang pantas baginya hanyalah kata-kata yang buruk. 

Kata-kata yang baik hanya yang pantas bagi laki-laki yang baik. 

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Aisyah  dan para 

penyebar gosip. Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas dan 

sekelompok Tabi‟in. Maksud ayat ialah bahwa perkataan yang 

                                                             
51 Abdurrahman i, Tafsir al-Qur’an, (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 7-8.  
52Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 

hlm. 352. 
. 
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buruk lebih layak bagi manusia yang buruk pula, dan perkataan 

yang baik adalah lebih layak bagi orang yang baik pula. Tuduhan 

keji yang ditujukan kaum munafik kepada „Aisyah ra. sebenarnya 

lebih pantas ditujukan kepada mereka. Oleh sebeb itu, Allah 

berfirman; “Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang 

dituduhkan oleh mereka (yang menuduh).” 

       „Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan: “Wanita yang 

jahat hanya pantas bagi laki-laki yang jahat dan laki-laki yang 

jahat hanya cocok bagi wanita yang jahat. Wanita yang baik 

hanya layak bagi laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik 

hanya patut bagi wanita yang baik. Perkataan ini merupakan 

konsekuensi lazim, yaitu tidaklah Allah menjadikan „Aisyah 

sebagai istri Rasulullah Saw melainkan ia adalah seorang wanita 

yang baik. Karena Rasulullah Saw adalah manusia yang paling 

baik. Sekiranya „Aisyah tidak baik, tentu secara syar‟i dan kauni 

tidak pantas bagi beliau. 53  

 

 

 

 

 

                                                             
53 Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 

32-33.  
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BAB V 

KESIMPULAN  

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Menurut Ibnu Katsir, dalam tafsir surat An-Nahl ayat 72, An-Nur 

ayat 32, dan Ar-Rum ayat 21. Allah menceritakan berbagai macam 

nikmatNya yang telah Allah berikan kepada hamba-hambaNya, 

yakni Dia menjadikan istri-istri dari jenis manusia. Seandainya 

Allah tidak memberikan istri dari jenis manusia, maka tidak akan 

terwujud keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Dan Allah 

memerintahkan bagi hamba-hambaNya yang belum menikah 

untuk segera menikah, jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan dari tanda-tanda 

kekuasaanNya ialah, Allah menciptakan untuk kalian wanita-

wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. 

Supaya merasa condong dan merasa senang kepada istri.  

2. Konsep pernikahan menurut Ibnu Katsir adalah a). apabila di 

bawah pemeliharaan salah seorang kamu terdapat wanita yatim 

dan merasa takut tidak mampu dapat memberikan mahar 

sebanding, maka carilah wanita lainnya. Boleh dua, boleh tiga 

dan boleh empat. Dan diwajibkan bagi seorang laki-laki 
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menyerahkan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Dan 

wanita sholehah hanya untuk laki-laki sholeh begitupun 

sebaliknya, kata-kata yng buruk hanya pantas bagi laki-laki yang 

buruk. Dan laki-laki jahat, yang pantas baginya hanyalah kata-

kata yang buruk. Kata-kata yang baik hanya yang pantas bagi 

laki-laki yang baik. 

B. Saran  

1. Diharap dengan penelitian ini dapat menambah wawasan oleh 

pembacanya mengenai pernikahan.  

2. Sebelum melaksanakannya kita harus mengetahui segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari hukum nikah, 

rukun nikah, syarat-syarat pernikahan, kewajiban suami-istri, 

hikmah menikah, agar kita tidak sekali-kali bila ada kesalah 

pahaman di dalam keluarga jangan terus membuat keputusan 

untuk bercerai.  
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