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ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
    

Kitab Nafā’is al-Ta’wīl adalah sebuah kitab yang berisi kumpulan dari penafsiran 
al-Syari ̄f al-Murtad �ā terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Dalam diskursus kajian tafsir, setiap 
ulama pasti memiliki metode tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur’an, seperti halnya juga 
dilakukan oleh al-Murtad �ā, beliau memiliki lima metode dalam manfsirkan Al-Qur’an. 
Salah satunya adalah Tafsir rasional (al-tafsir al-‘aqli ̄) yakni penjelasan mengenai Al-
Qur’an dengan jalan ijtihad. Implikasi dari tafsir rasional adalah dilakukannya pena’wilan 
ayat-ayat yang berkaitan dengan kesalahan para nabi, yang secara lahiriyah nabi telah 
maksum. Menurutnya ketika z�ahir Kitab (Al-Qur’an) mengindikasikan nabi melakukan 
kesalahan maka wajib untuk mena’wilkan ayat dari z �ahir-nya dan mengarahkannya 
kepada yang selaras dengan akal, riwayat-riwayat yang mengindikasikan nabi melakukan 
dosa juga tidak perlu dihiraukan. 

Penulis tertarik untuk meneliti metodologi pena’wilan al-Syari ̄f al-Murtad �ā dan 
aplikasinya Terhadap Ayat-ayat Kemaksuman para nabi, khususnya Nabi Yusuf AS, 
Musa AS, Daud AS dan Muhammad SAW di dalam kitab Nafā’is al-Ta’wi ̄l. 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. 
Untuk pengumpulan data penulis menggunakan dua sumber. Pertama, sumber primer 
dalam penelitian ini adalah kitab Nafā’is al-Ta’wi ̄l. Kedua, sumber sekunder antara lain 
adalah karya-karya al-Syar̄if al-Murtad �ā yang lain. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa al-Murtad �a ̄ menggunakan lima 
metode pena’wilan diantaranya: Tafsir rasional, Menafsirkan Al-Qur’an dengan Al-
Qur’an, Konteks kalimah, Berargumentasi dengan qira’ah dan Menggunakan Syi’ir. 
Metode pena’wilan yang diaplikasikan al-Syari ̄f al-Murtad �ā terhadap ayat-ayat 
kemaksuman Nabi Yusuf AS, Musa AS, Daud AS dan Muhammad SAW memberikan 
dampak terbebasnya (suci) para nabi tersebut dari dosa, diantaranya: Pertama, Pertama, Pertama, Pertama, dalam 
Surat Yusuf ayat ke-24 ketika Nabi Yusuf AS tergoda oleh ajakan Imraah al-Azīz, al-
Murtad �a ̄ mena’wilkannya keinginan yang dikehendaki oleh Yusuf AS adalah keinginan 
untuk menolak ajakan Imraah al-Azi ̄z. Kedua, Kedua, Kedua, Kedua, dalam Surat Al-Qas �as � ayat ke-24 ketika 
Nabi Musa AS memukul lelaki Koptik hingga mati. Pemukulan yang dilakukan Nabi 
Musa AS adalah kewajiban karena termasuk usaha untuk menolak orang z �alim, dan tidak 
ada niatan untuk membunuhnya, Nabi Musa AS hanya ingin memukul walaupun 
pukulannya itu berakibat terbunuhnya lelaki Koptik. .Ketiga,Ketiga,Ketiga,Ketiga,    dalam Surat S�aad ayat ke-
21 sampai 24 ketika Nabi Daud AS  didatangi malaikat yang menyamar sebagai dua 
orang yang sedang berperkara untuk mengingatkan kesalahan Nabi Daud AS karena 
menginginkan isteri Ūriyā, al-Murtad �ā menolak riwayat tersebut dengan menggunakan 
riwayat ahl al-Bait. Sedangkan dua orang yang berperkara tersebut adalah benar-benar 
manusia bukan malaikat. Keempat, Keempat, Keempat, Keempat, dalam Surat ‘Abasā ayat ke-1 sampai 4, bagi al-
Murtada surat ini bukan merupakan teguran terhadap Nabi Muhammad SAW, akan tetapi 
yang dimaksud dengan ayat ini adalah seorang dari Banī Umayyah yang ketika itu sedang 
berada di sisi Nabi Muhammad SAW lalu Abdullah Ibn Maktum datang. Ketika orang 
tersebut melihat Abdullah Ibn Maktum, dia merasa jijik olehnya, lalu menghindar dan 
bermuka masam sambil memalingkan wajahnya. Maka sikap seperti itulah yang dikecam 
dan diingkari oleh Allah. 
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BAB IBAB IBAB IBAB I    

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

A.A.A.A. Latar belakang Latar belakang Latar belakang Latar belakang     

Di dalam Al-Qur’an kata Ta’wīl disebutkan sebanyak 17 kali, sedangkan 

kata Tafsir muncul hanya sekali. Ada ulama yang menyamakan antara Tafsir dan 

Ta’wi ̄l, ada juga yang membedakannya dengan menyatakan bahwa Tafsir 

berkaitan dengan lafadz/kosakata, sedang Ta’wīl berkaitan dengan 

kalimat/susunan kata. Ada lagi yang menyatakan bahwa Tafsir berkaitan dengan 

dirayat, yakni pengetahuan, nalar, dan analisis. Tafsir adalah mendengar dan 

mengikuti, sedangkan Ta’wi ̄l adalah ber-istinbath, yakni menggunakan nalar 

untuk mencapai kesimpulan.1  

Ketidaksepahaman mengenai Ta’wīl   ini berlangsung di kalangan para 

ulama dari masa ke masa. Masalah ini melahirkan diskursus yang menarik, 

misalnya dahulu sebagian ulama merasa puas dengan menyatakan “Allahu a’lamu 

bi muradihi” (Allah yang mengetahui maksudnya), Imam Malik (w. 795 M) juga 

enggan membenarkan seseorang berkata “langit menurunkan hujan”, harus 

diyakini bahwa sesungguhnya yang menurunkannya adalah Allah SWT. Berbeda 

dengan ulama pengusung Ta’wīl , al-Suyu ̄t��i misalnya, yang menilai majaz 

sebagai salah satu bentuk keindahan bahasa, bahkan Imam al-T�abāri (839-923 M) 

menamai kitab tafsirnya dengan nama Jami’ al-Baya ̄n fī Ta’wi ̄l   Ayat Al-Qur’an. 

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

Ketahui Dalam Memahami Al-Quran (Tanggerang: Lentera Hati, 2013), hlm.220. 



2 
 

Ulama kontemporer, Nasi �r Ha ̄mid Abu Zāid, menilai bahwa penggunaan kata 

Ta’wi ̄l dalam arti penjelasan firman-firman Allah tidak populer lagi dan berganti 

dengan Tafsir, karena para ulama yang tidak menyetujui pena’wilan, sengaja 

mengesankan bahwa Ta’wi ̄l adalah sesuatu yang buruk jika diterapkan pada 

firman-firman Allah.2 

Terlepas dari kontroversi itu, pada tahun 1429 H, al-Mūsawi ̄3 berinisiatif 

untuk mengumpulkan beberapa karya al-Syari ̄f al-Murtad �ā4 dalam menafsirkan 

Al-Qur’an. al-Murtad �ā sendiri adalah sosok istimewa di kalangan ulama Syiah 

dari segi keilmuan maupun nasab genetisnya. Dari jalur ayah dan ibu, beliau 

bernasab kepada Imam Ali Zainal Abidin ibn Husen ibn Ali bin Abi Thalib. 

Dalam hal keilmuan, beliau adalah ulama yang diakui dan banyak menghasilkan 

karya, seperti; al-Z�ari ̄’at Ila ̄ Ushu�l al-Sya ̄ri�̄’at, al-Syāfi ̄ Fī al-Imāmah, al-Z�ākhi ̄rat 

Fi ̄ Ilmi al-Kalām, al-Intis �ār, hingga beliau memiliki julukan al-Ta�hir wa al-Auhad 

(orang yang mulia hatinya dan ulama tanpa tanding di masanya). 

al-Mu ̄sawi ̄ berhasil mengumpulkan penafsiran al-Murtad �a ̄ terhadap ayat-

ayat Al-Qur’an yang tercecer di banyak kitab karyanya. Hasil kompilasi ini 

kemudian diberi nama: Nafa ̄’is al-Ta’wi ̄l karena memuat pena’wilan-pena’wilan 

yang indah dan menyenangkan.5  Al-Musawi sebagai seorang kolektor terhadap 

penafsiran al-Syāri ̄f al-Murtad �ā telah merumuskan lima metode penafsiran al-

                                                
2 Nas�r Ha ̄mid Abu Zayd, Tekstualitas Al-Qur’an:Kritik Terhadap Ulumul Qur’an  terj. 

Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta: Lkis, 2013), hlm. 207. 
3 Nama lengkap: Mujtaba ̄ Ahmad Al-Mu ̄sawi ̄ 
4 Nama lengkap: Ali bin Husen Al-Musawi Al-Ma’ruf Al-Syari ̄f Al-Murtad�ā 
5Al-Syarīf al-Murtad �ā, Nafa ̄’is al-Ta’wi ̄l (Beirut: Syirkah al-A’lami Li al-Matbu ̄’āt, 

2007), Juz I hlm. 12. 
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Syari ̄f al-Murtad �ā, yaitu; (1) Tafsir rasional (al-Tafsir al-‘aqli ̄); (2) Menafsirkan 

Al-Qur’an dengan Al-Qur’an( Tafsir Al-Qur’an bi Al-Qur’an); (3) Konteks 

kalimah (al-dilālah al-siya ̄qiyyah); (4) Berargumentasi dengan qira’ah (al-ihtijāt 

bi al-qirāat), dan; (5) Menggunakan Syi’ir (al-sya ̄hid al-syi’ri). 

Dalam hal ‘Aqli atau rasio al-Syarīf al-Murtad �a ̄ mengatakan, 


ب ����ا و �����ء � ��
ز أن ���
ا ��� �� ا��� أن ا� إذا آ��  دا�$��� اإ&$% أن ا�د


ا/4 ا�3. &$2 ذ1، و� ��/. &-, +*
اه� ا)'�ب75 +9 �� ��ف ا)7م  .آ���ا، �5

:��� ا &� ?�ه�< و =>$, &$2 �� �$�; +�د

  Artinya: “Ketahuilah bahwa ketika asumsi akal memberikan pentunjuk 
bahwa tidak diperbolehkan para nabi jatuh dalam perbuatan dosa baik kecil 
maupun besar, maka wajib untuk memastikannya, dan tidak kembali dengan 
dzahir al-Kitab (al-Qur’an). Bahkan wajib untuk memalingkan kalam dari 
dzahirnya dan mengarahkannya kepada sesuatu yang selaras dengan akal.” 
 

 Dari ungkapan al-Syari ̄f al-Murtad �ā di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa para nabi memiliki sifat maksum (terjaga dari dosa), hal ini terlihat dari 

ungkapan beliau berupa “1
ا/4 ا�3. &$2 ذ�5” (wajib memastikan kemaksuman 

para Nabi), oleh karenanya, memalingkan kālam dari z �ahir al-Kitab (al-Qur’an) 

adalah keharusan, atau menurut hemat penulis, wajib mena’wilkan dzahir ayat 

bila akal mengindikasikan nabi tidak maksum lagi, karena arti s�arfu adalah sama 

dengan arti Ta’wi ̄l  yakni memalingkan, untuk mengetahui penjelasan lebih 

lanjut bisa dilihat dari definisi Ta’wi ̄l menurut Al-Jurjani; 

 @A$&� ��-�< ا*�ه� إC� 2-�� 2'>$, إذا آ�ن ا>C'>: ا�ي ��ا< �
ا��5 ا'�و�: ��ف ا

.�-E)'�ب وا�+ 
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 Artinya: Ta’wi ̄l adalah memalingkan suatu lafadz dari makna dzahirnya 
terhadap makna yang dikandungnya (makna batin) apabila makna alternative 
yang dipandangnya sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Sunnah. 

 Dengan asumsi bahwa kemaksuman para nabi adalah hal pasti, dan perlu 

adanya pena’wilan terhadapat ayat-ayat yang mengindikasikan nabi melakukan 

dosa, maka penulis mencoba mengangkat tema Ta’wi ̄l kedalam sebuah skripsi 

yang berjudul “Pena’wilan Al-Syari ̄f Al-Murtad �ā Terhadap Ayat-ayat 

Kemaksuman Para Nabi (Studi Kitab Nafā’is al-Ta’wi ̄l)”, dan yang dimaksud 

penulis dengan para nabi adalah fokus terhadap Nabi Yusuf AS, Musa AS, Daud 

AS, dan Muhammad SAW. Serta penulis memilih al-Syari ̄f al-Murtad �a ̄ untuk 

tokoh yang akan dikaji dengan mempertimbangkan kepopulerannya6 di dalam 

khazanah keilmuan Syiah. 

B. Rumusan MasalahB. Rumusan MasalahB. Rumusan MasalahB. Rumusan Masalah    

    Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, 

maka penulis menyimpukan permasalahan yang penting untuk dikaji lebih lanjut 

yaitu: 

1. Bagaimana metode pena’wilan al-Syarīf al-Murtad �ā terhadap ayat-ayat  

kemaksuman Nabi Yusuf AS, Musa AS, Daud AS dan Muhammad SAW 

dalam kitab Nafā’is al-Ta’wi ̄l ?  

                                                
6 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir (Yogyakarta: Idea pres, 

2014), hlm.37. 
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2. Bagaimana aplikasi pena’wilan al-Syari ̄f al-Murtad �ā terhadap ayat-ayat  

kemaksuman Nabi Nabi Yusuf AS, Musa AS, Daud AS dan Muhammad 

SAW dalam kitab Nafā’is al-Ta’wīl ? 

 

C. Tujuan dan SignifikasiC. Tujuan dan SignifikasiC. Tujuan dan SignifikasiC. Tujuan dan Signifikasi        

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui metode pena’wilan al-Syari ̄f al-Murtad �a ̄ dan 

aplikasinya terhadap ayat-ayat  kemaksuman Nabi Yusuf AS, Musa AS, Daud 

AS dan Muhammad SAW dalam kitab Nafā’is al-Ta’wi ̄l. Sedangkan signifikansi 

(manfaat) dari penelitian ini yang mungkin bisa diharapkan oleh penyusun 

skripsi: 

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

penafsiran. 

2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai metode 

pena’wilan al-Syarīf al-Murtad �ā terhadap ayat-ayat  kemaksuman 

Nabi Yusuf AS, Musa AS, Daud AS dan Muhammad SAW dalam 

kitab tafsir Nafā’is al-Ta’wi ̄l. 

3. Menjelaskan aplikasi pena’wilan al-Syarīf al-Murtad �ā terhadap 

kemaksuman Nabi Yusuf AS, Musa AS, Daud AS dan Muhammad 

SAW kitab Nafa ̄’is al-Ta’wi ̄l.  
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D. Telaah PustakaD. Telaah PustakaD. Telaah PustakaD. Telaah Pustaka     

 Sumber utama  penelitian ini adalah kitab Nafa ̄’is al-Ta’wi ̄l   karya al-

Syari ̄f al-Murtad �a ̄. Untuk membedakan antara skripsi ini dengan karya ilmiah 

yang lain berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan, maka berbagai karya 

ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua 

kategori yaitu; pertama, karya ilmiah yang berkaitan dengan Ta’wīl dan yang 

kedua; karya ilmiah yang berhubungan dengan kitab tafsir Nafa ̄’is al-Ta’wi ̄l   

karya al-Syari ̄f al-Murtad �a ̄. 

 Kategori pertama di antaranya adalah buku al-Ta’wi ̄l fi ̄ al-Mukhtalifi al-

Maz �a ̄hib wa al-Ara ̄i karya Muhammad Hādi ̄ Ma‘rīfah. Buku ini membahas 

tentang beberapa perbedaan pandangan mengenai Ta’wi ̄l dan batin diamana 

beliau mengajukan pemaknaan baru dan rekonstruksi konseptual secara berbeda 

dari tokoh-tokoh sebelumnya, baginya Ta’wīl bukan lagi upaya memenangkan 

makna marju ̄h atas makna rajīh karena pertimbangan tertentu, sebagaimana 

dipahami oleh sejumlah pakar Ushu ̄l Fiqh serta hubungannya dengan Tafsir, 

mazaj, dan Hermeneutik .7 

 Selain itu adalah kitab Ta’wi ̄l  Al-Qur’an al-Naz�āriyya ̄t wa al-Mu’t �ayyāt 

karya Sayyid Kama ̄l al-Haidāri, buku ini berisi tentang diskursus Ta’wi ̄l seperti 

devinisi Ta’wi ̄l, dalam kitab ini beliau juga mengulas pandangan Ta’wi ̄l dari 

berbagai tokoh seperti al-Gazali, Ibnu Taimiyyah, al-T�aba’t �aba ̄i ̄, Muhammad 

                                                
7 Muhammad Ha ̄di ̄ Ma’ri ̄fah, al-Ta’wīl fī al-Mukhtalifi al-Maz �āhib wa al-Ara ̄i  (Iran: al-

Majma’ al-A’lami Li al-Taqrib Baina al-Maz�a ̄hib al-Isla ̄miyyah, 2006). 
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Abduh serta pemetaan terhadap yang menerima Ta’wi ̄l, dan menolak Ta’wi ̄l, dan  

berbagai macam riwayat kekhususan ahl-Al-Bai ̄t  dalam pena’wilan ayat Al-

Qur’an seperti riwayat Imam Tirmiz�i ̄, Hakim, walaupun di dalamnya penulis 

belum menemukan telaah atas pemikiran Ta’wi ̄l al-Syari ̄f al-Murtad �ā yang 

notabenya merupakan ahl al-Bait (Keluarga Nabi) serta pakar dalam 

mena’wilkan ayat-ayat Al-Qur’an.8  

 Selanjutnya adalah Amālī al-Murtad �a ̄ (kumpulan dari pemikiran al-

Murtad �a ̄ yang ditulis dari berbagai pertemuan ilmiah) yakni Dura ̄r al-Fawāid wa 

Dura ̄r al-Qalāid karya Muhammad Abū al-Fad �al Ibrāhi ̄m  yang berisi tentang 

pena’wilan al-Syarīf al-Murtad �a ̄ terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, dan 

jawaban al-Murtad �a ̄ atas beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam 

setiap pertemuan majlis ilmunya serta kumpulan dari beberapa kalam syair yang 

beliau tulis .9 

 Selanjutnya adalah tesis yang ditulis Khādir Būhān al-Quraisy “Manhaj 

al-Ta’wi ̄l   fi ̄ Amālī al-Murtad �ā”, berisi tentang metodologi Ta’wi ̄l   dalam kitab 

Ama ̄li ̄ al-Murtad �ā, dimana Khādir Būhān meneliti metode pena’wilan al-Syarīf 

al-Murtad �ā dengan Al-Qur’an, al-Sunnah, akal, bahasa serta guru dan kitab-kitab 

rujukannya. Namun dalam penelitiannya terhadap metode akal yang digunakan 

                                                
8 Sayyid Kama ̄l al-Haida ̄ri, Ta’wi ̄l  Al-Qur’an al-Naz �āriyya ̄t wa al-Mu’t �ayyāt  (Iran: Dar 

Faraqid, 2005). 
9 Muhammad Abu ̄ al-Fad �al Ibra ̄hīm, Amālī al-Murtad�ā“Dura ̄r al-Fawa ̄id wa Dura ̄r al-

Qala ̄id” (Mesir: Dar Ihya ̄’ al-Kutub al-Halabi, 1958 M). 
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al-Syari ̄f al-Murtad �a ̄ penulis tidak menguraikan semua pemikiran al-Syari ̄f al-

Murtad �a ̄ terhadap kemaksuman para nabi.10 

 Selanjutnya adalah kitab Tekstualitas Al-Qur’an: Kritik Terhadap Ulumul 

Qur’an  karya Nas�r Ha ̄mid Abu Zayd seorang tokoh Hermeneutika, Berisi 

tentang pentingnya peran teks, eviktifitas teks dan eviktifitas tradisi interpretasi 

(Ta’wi ̄l) yang terkait dengan teks dan kajian ilmiah terhadap trend-trend 

interpretasi, mekanisme Ta’wi ̄l  yang dilakukan para mufassir serta ilmu-ilmu 

yang harus dikuasi pena’wil seperti ilmu bahasa (bala ̄gah) yaitu ilmu bayān, 

ma’āni dan badī’, serta penjelasannya mengenai penggunaan kata Ta’wi ̄l. Betapa 

pun Ha ̄mid Abu Zayd memberikan penjelasan lengkap mengenai teks serta trend-

trend interpretasi baru penulis tidak menemukan singgungannya terhadap 

interpretasi yang dilakukan al-Syari ̄f al-Murtad �a ̄.11 

 Selain itu adalah buku yang berjudul Kaidah Tafsir karya M. Quraish 

Shihab. Buku ini membahas tentang syarat, ketentuan, dan aturan yang patut 

diketahui dalam memahami Al-Quran yang juga membahas tentang sejarah 

Ta’wi ̄l mulai kurun ke-3 H. akan tetapi  penggunaannya terhadap ayat-ayat Al-

Qur’an secara berlebihan menjadikan Ta’wīl tidak berkenan di hati para ulama.12 

 Selanjutnya skripsi yang ditulis Nanang Maolani “Studi Komparatif 

Antara Konsepsi Al-Ghazali Dan Ibn Taimiyyah Mengenai Ta’wi ̄l”, skripsi ini 

                                                
10 Kha ̄dir Bu ̄hān al-Quraisy,  “Manhaj al-Ta’wi ̄l   fī Amāli ̄ al-Murtad �a ̄”, Tesis Fakultas 

Syari’ah Dan Ulum al-Islam, Univ. Kufah, Irak, 2006. 
11 Nas�r Hāmid Abu Zayd, Tekstualitas Al-Qur’an:Kritik Terhadap Ulumul Qur’an  terj. 

Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta: Lkis, 2013) 
12 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda 

Ketahui Dalam Memahami Al-Quran  (Tanggerang: Lentera Hati, 2013). 
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menjelaskan tentang yang di dalamnya mengkaji pemikiran al-Ghazali dan Ibn 

Taimiyyah mengenai Ta’wi ̄l, konsepsi al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah mengenai 

Ta’wi ̄l yang merupakan epistimologi tafsir sama-sama berlandaskan asumsi dasar 

bahwa pradigma salaf itu lebih selamat atau “al-Salafu Aslamu” dan pradigma 

Khalaf lebih memahami dan mengetahui atau “Afqahu wa ‘Alamu”, 

konsekuesinya, penafsiran ulama salaf terhadap teks-teks yang dikatagorikan 

mutasyābīh yang mengakui dan membenarkan maknya secara literal dianggap 

hanya kalangan awam. Sedangkan kalangan terpelajar al-Rāsikhu ̄n fī al-Ilm dan 

diantaranya adalah ulama Khalaf dapat menyingkap makna-makna yang 

terkandung di dalamnya. Skripsi ini menguak metode Ta’wīl dari corak tafsir sufi 

(al-Tafsir al-Shu ̄fi)̄ yaitu tafsir yang dibangun atas dasar-dasar teori sufistik yang 

bersifat falsafi.13 

Selanjutnya skripsi yang ditulis Anton Jaya “Metode Ta’wi ̄l   Ibnu Rusyd 

telaah atas Kitab Fashl al-Maqāl fīmā bayna al-Hikmah wa al-Syāri ̄’ah min al-

Ittis�al ” , skripsi ini membahas tentang metode Ibnu Rusyd dalam menyingkap 

makna ayat-ayat Al-Qur’an dengan menggunakan metode Ta’wi ̄l   Falsafi,14 

yakni upaya penafsiran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat. 

Dalam hal ini ayat Al-Qur’an lebih berfungsi sebagai justifikasi pemikran 

filsafat, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat Al-Qur’an.15 

                                                
13 Nanang Maolani, “Studi Komparatif Antara Konsepsi al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah 

Mengenai Ta’wi ̄l” (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, 2003). 

14Anton jaya,  “Metode Ta’wi ̄l Ibnu Rusyd telaah atas Kitab Fashl al-Maqo ̄l fima bayna 
Al-Hikmah wa Al-Syari’ah min Al-Ittishal” (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015). 

15Abdul Mustaqim, Dinamika Tafsir Al-Qur’an (Yogyakarta: Adab pres,2012), hlm. 131. 



10 
 

Melihat telaah pustaka di atas, pada umumnya  telah membahas tentang 

Ta’wi ̄l, namun belum menyinggung tentang metode pena’wilan al-Syari ̄f al-

Murtad �a ̄ dan aplikasinya terhadap ayat-ayat yang bertentangan dengan 

kemaksuman Nabi Yusuf AS, Musa AS, Daud AS dan Muhammad SAW. 

 

E. Metode PenelitianE. Metode PenelitianE. Metode PenelitianE. Metode Penelitian    

Dalam melakukan penelitian perlu adanya metode penelitian. Metode 

penelitian adalah cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan sebuah 

kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan.16 sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

reseacrh), yaitu penelitian yang hanya terfokus pada bahan-bahan 

koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.17 Dalam 

hal ini penelitian hanya difokuskan pada penelusuran literatur-

literatur yang terkait dengan tema yang akan diliti. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini digolongkan berdasarkan data primer 

dan data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab 

                                                
16 Sulistiyo-Basuki, Metode Penelitian (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 93. 
17 Mestika Zed, Metode Peneltian Kepustakaan  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2004), hlm. 2. 
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Nafa’is al-Ta’wi ̄l karya al-Syar̄if al-Murtad �ā. Adapun sumber 

sekunder antara lain adalah karya-karya al-Syar̄if al-Murtad �a ̄ yang 

lain serta karya-karya ilmiah yang mengangkat dan membahas 

tentang al-Syar̄if al-Murtad �a ̄ baik pemikiran ataupun yang lainnya 

serta literatur-literatur lain yang berhubungan dan terkait dengan 

penelitian ini. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini 

termasuk penelitian pustaka (Library Research), oleh karena itu dalam 

mengumpulkan data peneliti menggunakan metode dokumentatif 

yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Quran yang dita’wilkan 

oleh al-Syarīf al-Murtad �ā, pendapatnya tentang Ta’wi ̄l serta data-data 

seperti buku-buku, kitab-kitab atau karya ilmiah lain yang terkait dan 

relevan dengan penelitian ini.  

4. Metode Pengolahan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif-analisis.  

Metode deskriptif adalah metode yang tidak terbatas pada 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan 
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interpretasi tentang arti dari data tersebut.18 Sedangkan metode 

analisis adalah metode atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap 

obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian 

yang satu dengan pengertian yang lainnya, untuk sekedar memperoleh 

kejelasan mengenai obyek yang diteliti tersebut.19  

 

5. Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan historis. Pendekatan histori digunakan untuk meruntut 

historisitas al-Syarīf al-Murtad �ā dan aplikasinya terhadap ayat-

ayat  yang bertentangan dengan kemaksuman Nabi Yusuf AS, 

Musa AS, Daud AS dan Muhammad SAW. 

F. Sistematika PembahasanF. Sistematika PembahasanF. Sistematika PembahasanF. Sistematika Pembahasan    

    Untuk meraih suatu pemahaman yang menyeluruh dan mudah, skripsi ini 

menggunakan sisitematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Satu adalah pendahuluan. Bab ini diawali dengan menjelaskan latar 

belakang masalah yang menjadi inspirasi pada awal penelitian. Kemudian dari 

latar belakang timbullah rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan-

pertanyaan. Selanjutnya menentukan tujuan dan signifikansi (manfaat) penelitian 
                                                
18 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik 

(Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.  
19 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 

hlm. 59. 
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secara jelas, telaah pustaka  untuk membedakan antara penelitian ini dengan 

kajian serupa yang telah ada. Kemudian langkah selanjutnya dijelaskan metode 

yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

Bab ke-dua penulis akan membahas tentang biografi al-Syari ̄f al-Murtad�ā 

dan kitab tafsirnya Nafa ̄’is al-Ta’wi ̄l. Pembahasan tentang biografi al-Syari ̄f al-

Murtad �a ̄ dalam hal ini mencakup latar belakang kehidupan, politik sosial 

keagamaan, aktifitas keilmuan al-Syari ̄f al-Murtad �a ̄ dan karya-karya al-Syari ̄f al-

Murtad �a ̄. Sedangkan pembahasan tentang kumpulan pendapatnya mengenai 

tafsir Al-Qur’an  yaitu kitab Nafā’is al-Ta’wi ̄l meliputi latar belakang penulisan, 

sistematika penulisan, corak penafsiran, dan metode penafsiran kitab Nafā’is al-

Ta’wi ̄l   

Bab ke-tiga berisi tentang diskursus Ta’wi ̄l. Dalam hal ini mencakup 

pengertian Ta’wīl, pergeseran makna Ta’wīl  baik pada masa sahabat Nabi SAW, 

ulama salaf hingga ulama khalaf serta metode pena’wilan al-Syari ̄f al-Murtad �ā. 

Bab ke-empat adalah mendeskripsikan aplikasi metode pena’wilan  al-

Syari ̄f al-Murtad �ā terhadap ayat-ayat  kemaksuman Nabi Nabi Yusuf AS, Musa 

AS, Daud AS dan Muhammad SAW dalam kitabnya Nafā’is al-Ta’wīl, implikasi 

pena’wilannya, kekhususannya, serta kritik terhadap pena’wilan al-Syari ̄f al-

Murtad �a ̄. 
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Bab ke-lima penulis akan menerangkan kesimpulan dari hasil penelitian 

disertai saran-saran sebagai penutup.  
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BAB VBAB VBAB VBAB V    

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP    

    

A.A.A.A. KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan    

Setelah penulis melakukan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kitab Nafā’is al-Ta’wi ̄l merupakan hasil kumpulan dari beberapa penafsiran 

al-Syari ̄f al-Murtad �ā terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang tercecer di banyak 

kitab karyanya yang dikumpulkan oleh Mujtabā Ahmad al-Mūsawi ̄ agar 

menjadi bentuk kitab tafsir yang runtut (tartīb). Hasil kompilasi ini 

kemudian diberi nama: Nafā’is al-Ta’wi ̄l karena memuat pena’wilan-

pena’wilan yang indah dan menyenangkan. Metode penafsiran al-Syarīf al-

Murtad �ā terdiri dari lima yaitu; (1) Tafsir rasional (al-Tafsir al-‘aqlī); (2) 

Menafsirkan Al-Qur’an dengan Al-Qur’an (Tafsir Al-Qur’an bi Al-Qur’an); 

(3) Konteks kalimah (al-dilālah al-siyāqiyyah); (4) Berargumentasi dengan 

qira’ah (al-ihtijāt bi al-qirāat), dan; (5) Menggunakan Syi’ir (al-syāhid al-

syi’ri). Istilah kata Ta’wi ̄l yang dikemukaan al-Syari ̄f al-Murtad �ā merupakan 

pengertian dari Ta’wīl yang bermakna Tafsir (ا������ 
�� .(ا���و�� �

2. Metode pena’wilan yang diaplikasikan al-Syari ̄f al-Murtad �a ̄ terhadap ayat-

ayat kemaksuman Nabi Yusuf AS, Musa AS, Daud AS dan Muhammad 

SAW memberikan dampak terbebasnya (suci) para nabi tersebut dari dosa, 

diantaranya: Pertama,Pertama,Pertama,Pertama,    dalam Surat Yusuf ayat ke- 24 ketika Nabi Yusuf AS 

tergoda oleh ajakan Imraah al-Azīz, al-Murtad �ā mena’wilkannya keinginan 
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yang dikehendaki oleh Yusuf AS adalah keinginan untuk menolak ajakan 

Imraah al-Azīz (����� و ه� ������ أو �� � artinya: “Sesungguhnya (و��� ه

wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan 

Yusuf  bermaksud menolak atau memukul wanita itu”. Kedua, Kedua, Kedua, Kedua, dalam Surat 

Al-Qas�as� ayat ke-24 ketika Nabi Musa AS memukul lelaki Koptik hingga 

mati. Pemukulan yang dilakukan Nabi Musa AS adalah kewajiban karena 

termasuk usaha untuk menolak orang z �alim, dan tidak ada niatan untuk 

membunuhnya, Nabi Musa AS hanya ingin memukul walaupun pukulannya 

itu berakibat terbunuhnya lelaki Koptik. Olehkarenanya dampak apapun 

yang dialami orang z�alim tersebut semisal mati tidak menyebabkan Nabi 

Musa AS terkena dosa (suci). Ketiga,Ketiga,Ketiga,Ketiga,    dalam Surat S �aad ayat ke-21 sampai 

24 ketika Nabi Daud AS didatangi malaikat yang menyamar sebagai dua 

orang yang sedang berperkara untuk mengingatkan kesalahan Nabi Daud AS 

karena menginginkan isteri Ūriyā, al-Murtad �ā menolak riwayat tersebut 

dengan menggunakan riwayat ahl al-Bait dan menyatakan cerita tersebut 

bohong (tidak patut dinisbatkan kepada seorang nabi), Nabi Daud AS tidak 

pernah menginginkan  isteri U ̄riyā. Sedangkan dua orang yang berperkara 

tersebut adalah benar-benar manusia bukan malaikat. Keempat, Keempat, Keempat, Keempat, dalam Surat 

‘Abasa ̄ ayat ke-1 sampai 4, bagi al-Murtad �ā surat ini bukan merupakan 

teguran terhadap Nabi Muhammad SAW, akan tetapi yang dimaksud dengan 

ayat ini adalah orang lain yakni seorang dari Bani ̄ Umayyah yang ketika itu 

sedang berada di sisi Nabi Muhammad SAW lalu Abdullah Ibn Maktum 

datang. Ketika orang tersebut melihat Abdullah Ibn Maktum, dia merasa 

jijik olehnya, lalu menghindar dan bermuka masam sambil memalingkan 

wajahnya. Maka sikap seperti itulah yang dikecam dan diingkari oleh Allah. 
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B.B.B.B. SaranSaranSaranSaran----saransaransaransaran    

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang telah penulis sebutkan, 

pemikaran/konsep pena’wilan al-Syari ̄f al-Murtad �ā terhadap ayat-ayat 

kemaksuman Nabi Yusuf AS, Musa  AS, Daud AS dan Muhammad SAW patut 

diapresiasi. Pemikirannya tentang kemaksuman (kesucian) para Nabi banyak 

dikutip oleh pemikir-pemikir Syiah setelahnya seperti al-T�abarisi ̄ dan T�abāt �aba ̄ī  

perlu mendapatkan penelitian lanjutan. 

Selanjutnya, penelitian secara komparatif perlu dilakukan diantara para 

mufassir Syiah semisal Syarifuddin Ali al-Husainī al-Istirāba ̄di, Muhammad 

Jawwa ̄d al-Balāgi ̄ al-Najafi ̄, Abī Hamzah al-S �umāli ̄ dan Jābir al-Ju’fi ̄ dan tokoh-

tokoh lain yang belum banyak dikenal di Indonesia. 

Kemudian masih banyak kitab beliau yang kiranya dapat dijadikan bahan 

penelitian terkait kemaksuman seperti al-Syāfi ̄ Fi ̄ al-Imāmah dan al-Us �ul al-

I’tiqādiyyah yang berisi tentang sifat-sifat Allah dan kenabian.   

 

C.C.C.C. Penutup Penutup Penutup Penutup     

Alhamdulillah rasa syukur yang terdalam mengiringi selesainya skripsi 

ini. Penulis berharap agar hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini 

setidaknya dapat menambah khazanah pengetahuan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 

walaupun penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 

Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi fakultas. Amin. 
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Pemikiran Takwil Muhammad Hādi ̄ Ma’rifat” Tesis Magister Studi Islam 
(M.S.I) Program Pascasarjana (S2) Univeristas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) 
Jawa Tengah, Wonosobo, 2011. 

 
Basuki, Sulistiyo. Metode Penelitian. Jakarta: Penaku, 2010. 
 
Basuni, Faudah Mahmud. Tafsir-Tasfir Al-Qur’an: Perkenalan dengan 

Metodologi Tafsir terj.Mochtar Zoerni H.M, Ahsin M. Bandung: 
Pustaka,1987. 
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2006. 
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