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ABSTRAK 

TAQIYYAH DALAM PERSPEKTIF SYI’AH DAN SUNNI (Studi Tafsir Al-

Mizan Dan Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir) 

Oleh 

AHMAD NADZIRUL IZZAT 

Taqiyyah merupakan salah satu doktrin suci Syi’ah yang menjadi isu sentral 

yang tidak bisa dipisahkan dari sekte Syi’ah itu sendiri, sebab doktrin ini lebih 

melekat pada sekte tersebut melebihi sekte-sekte yang lain. Ditinjau dari 

perspektif Syi’ah, taqiyyah diartikan sebagai penyembunyian kepercayaan dan 

keyakinan pada saat keselamatan diri, keluarga, harta, dan kehormatan agama 

berada dalam kondisi terancam disebabkan tekanan dari pihak musuh.Doktrin ini 

memiliki preseden rujukan dalam Islam.Pada zaman Nabi, taqiyyah digunakan 

ketika menghadapi orang-orang kafir, sehingga al-Qur’an menurunkan ayat 

berkenaan dengan itu. 

Al-Thabathaba’i dan Sa’id Hawwa merupakan tokoh mufassir kontemporer 

yang ternama, baik dalam kalangan Syi’ah maupun Sunni.Pemikiran al-

Thabathaba’i dalam tafsir al-Mizan dan Sa’id Hawwa dalam tafsir al-Asas fi al-

Tafsir tidak lepas dari hasil kiprah mereka dalam konteks ideologi mereka 

masing-masing mengenai perihal akidah.Adapun mengenai penafsiran mereka 

tentang taqiyyah, al-Thabathaba’i tidak terlepas dari status kesyi’ahannya dalam 

pemikirannya, begitu juga dengan Sa’id Hawwa tidak terlepas dari pemikiran 

Sunni yang bernotabene akidah ahl Sunnah wal Jama’ah. 

Penelitian ini adalah penelitian tentang al-Qur’an dan tafsir, maka penelitian 

ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dan sifatnya adalah 

deskriptif.Untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek 

penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan metode muqaran (komparatif). 

Dalam proses pengumpulan data, penulis mengumpulkan, membaca, mencatat 

dan mengutip serta membandingkan hasil dari data-data tersebut. Sumber primer 

pada penelitian ini adalah al-Qur’an al-Karim, buku tafsir al-Mizan fi tafsir al-

Qur’an dan buku tafsir al-Asas fi al-Tafsir.Adapun sumber sekundernya yaitu 

buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan judul ini. Setelah data terkumpul, 

kemudian penulis melakukan proses analisa. Adapun dalam analisis data, penulis 

menggunakan metode kualitatif dan content analysis. 

Dengan menggunakan metode tersebut, penulis mendapati bahwa secara 

umum kedua mufassir ini sama-sama bersetuju bahwa taqiyyah dibenarkan dalam 

agama apabila kehormatan diri, harta dan agama dalam keadaan bahaya dan 

darurat dan hanya sebatas lisan bukan disertakan dengan niat.Adapun perbedaan 

dari kedua tafsir ini penulis temui pada syarat-syarat yang ditetapkan pada 

seseorang dalam mempraktekkan taqiyyah.Dengan demikian taqiyyah hanya 

boleh dilakukan dalam kondisi yang benar-benar darurat dan bahaya demi 

menjaga keselamatan diri, harta dan agama dari kejahatan musuh. 



 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama  : Ahmad Nadzirul Izzat Bin Ahmad Arizan 

Npm  :1331030057 

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TAQIYYAH DALAM 

PERSPEKTIF SYI’AH DAN SUNNI (Studi Tafsir Al-Mizan Dan Tafsir Al-

Asas Fi Al-Tafsir)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan 

karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan di 

dalamnya.Apabila dikemudian hari skripsi saya ditemukan ketidak suaian dengan 

pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggungjawab saya dan saya siap 

menerima segala sanksi yang diakibatkannya. 

Dengan demikian ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

 

 

 

 

       

Bandar Lampung, Oktober2017 

      Yang menyatakan 

 

 

  

 

Ahmad Nadzirul Izzat 

NPM. 1331030057 

 

 



 

ABSTRAK 

TAQIYYAH DALAM PERSPEKTIF SYI’AH DAN SUNNI (Studi Tafsir Al-

Mizan Dan Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir) 

Oleh 

AHMAD NADZIRUL IZZAT 

Taqiyyah merupakan salah satu doktrin suci Syi’ah yang menjadi isu sentral 

yang tidak bisa dipisahkan dari sekte Syi’ah itu sendiri, sebab doktrin ini lebih 

melekat pada sekte tersebut melebihi sekte-sekte yang lain. Ditinjau dari 

perspektif Syi’ah, taqiyyah diartikan sebagai penyembunyian kepercayaan dan 

keyakinan pada saat keselamatan diri, keluarga, harta, dan kehormatan agama 

berada dalam kondisi terancam disebabkan tekanan dari pihak musuh.Doktrin ini 

memiliki preseden rujukan dalam Islam.Pada zaman Nabi, taqiyyah digunakan 

ketika menghadapi orang-orang kafir, sehingga al-Qur’an menurunkan ayat 

berkenaan dengan itu. 

Al-Thabathaba’i dan Sa’id Hawwa merupakan tokoh mufassir kontemporer 

yang ternama, baik dalam kalangan Syi’ah maupun Sunni.Pemikiran al-

Thabathaba’i dalam tafsir al-Mizan dan Sa’id Hawwa dalam tafsir al-Asas fi al-

Tafsir tidak lepas dari hasil kiprah mereka dalam konteks ideologi mereka 

masing-masing mengenai perihal akidah.Adapun mengenai penafsiran mereka 

tentang taqiyyah, al-Thabathaba’i tidak terlepas dari status kesyi’ahannya dalam 

pemikirannya, begitu juga dengan Sa’id Hawwa tidak terlepas dari pemikiran 

Sunni yang bernotabene akidah ahl Sunnah wal Jama’ah. 

Penelitian ini adalah penelitian tentang al-Qur’an dan tafsir, maka penelitian 

ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dan sifatnya adalah 

deskriptif.Untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek 

penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan metode muqaran (komparatif). 

Dalam proses pengumpulan data, penulis mengumpulkan, membaca, mencatat 

dan mengutip serta membandingkan hasil dari data-data tersebut. Sumber primer 

pada penelitian ini adalah al-Qur’an al-Karim, buku tafsir al-Mizan fi tafsir al-

Qur’an dan buku tafsir al-Asas fi al-Tafsir.Adapun sumber sekundernya yaitu 

buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan judul ini. Setelah data terkumpul, 

kemudian penulis melakukan proses analisa. Adapun dalam analisis data, penulis 

menggunakan metode kualitatif dan content analysis. 

Dengan menggunakan metode tersebut, penulis mendapati bahwa secara 

umum kedua mufassir ini sama-sama bersetuju bahwa taqiyyah dibenarkan dalam 

agama apabila kehormatan diri, harta dan agama dalam keadaan bahaya dan 

darurat dan hanya sebatas lisan bukan disertakan dengan niat.Adapun perbedaan 

dari kedua tafsir ini penulis temui pada syarat-syarat yang ditetapkan pada 

seseorang dalam mempraktekkan taqiyyah.Dengan demikian taqiyyah hanya 

boleh dilakukan dalam kondisi yang benar-benar darurat dan bahaya demi 

menjaga keselamatan diri, harta dan agama dari kejahatan musuh. 

 

 



 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama  : Ahmad Nadzirul Izzat Bin Ahmad Arizan 

Npm  :1331030057 

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TAQIYYAH DALAM 

PERSPEKTIF SYI’AH DAN SUNNI (Studi Tafsir Al-Mizan Dan Tafsir Al-

Asas Fi Al-Tafsir)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan 

karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan di dalamnya. 

Apabila dikemudian hari skripsi saya ditemukan ketidak suaian dengan 

pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggungjawab saya dan saya siap 

menerima segala sanksi yang diakibatkannya. 

Dengan demikian ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

 

 

 

 

       

Bandar Lampung, Oktober 2017 

                       Yang menyatakan 

 

 

  

 

Ahmad Nadzirul Izzat 

NPM. 1331030057 

 

 



 

ABSTRAK 

TAQIYYAH DALAM PERSPEKTIF SYI’AH DAN SUNNI (Studi Tafsir Al-

Mizan Dan Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir) 

Oleh 

AHMAD NADZIRUL IZZAT 

Taqiyyah merupakan salah satu doktrin suci Syi’ah yang menjadi isu sentral 

yang tidak bisa dipisahkan dari sekte Syi’ah itu sendiri, sebab doktrin ini lebih 

melekat pada sekte tersebut melebihi sekte-sekte yang lain. Ditinjau dari 

perspektif Syi’ah, taqiyyah diartikan sebagai penyembunyian kepercayaan dan 

keyakinan pada saat keselamatan diri, keluarga, harta, dan kehormatan agama 

berada dalam kondisi terancam disebabkan tekanan dari pihak musuh. Doktrin ini 

memiliki preseden rujukan dalam Islam. Pada zaman Nabi, taqiyyah digunakan 

ketika menghadapi orang-orang kafir, sehingga al-Qur’an menurunkan ayat 

berkenaan dengan itu. 

Al-Thabathaba’i dan Sa’id Hawwa merupakan tokoh mufassir kontemporer 

yang ternama, baik dalam kalangan Syi’ah maupun Sunni. Pemikiran al-

Thabathaba’i dalam tafsir al-Mizan dan Sa’id Hawwa dalam tafsir al-Asas fi al-

Tafsir tidak lepas dari hasil kiprah mereka dalam konteks ideologi mereka 

masing-masing mengenai perihal akidah. Adapun mengenai penafsiran mereka 

tentang taqiyyah, al-Thabathaba’i tidak terlepas dari status kesyi’ahannya dalam 

pemikirannya, begitu juga dengan Sa’id Hawwa tidak terlepas dari pemikiran 

Sunni yang bernotabene akidah ahl Sunnah wal Jama’ah. 

Penelitian ini adalah penelitian tentang al-Qur’an dan tafsir, maka penelitian 

ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dan sifatnya adalah 

deskriptif. Untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek 

penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan metode muqaran (komparatif). 

Dalam proses pengumpulan data, penulis mengumpulkan, membaca, mencatat 

dan mengutip serta membandingkan hasil dari data-data tersebut. Sumber primer 

pada penelitian ini adalah al-Qur’an al-Karim, buku tafsir al-Mizan fi tafsir al-

Qur’an dan buku tafsir al-Asas fi al-Tafsir. Adapun sumber sekundernya yaitu 

buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan judul ini. Setelah data terkumpul, 

kemudian penulis melakukan proses analisa. Adapun dalam analisis data, penulis 

menggunakan metode kualitatif dan content analysis. 

Dengan menggunakan metode tersebut, penulis mendapati bahwa secara 

umum kedua mufassir ini sama-sama bersetuju bahwa taqiyyah dibenarkan dalam 

agama apabila kehormatan diri, harta dan agama dalam keadaan bahaya dan 

darurat dan hanya sebatas lisan bukan disertakan dengan niat. Adapun perbedaan 

dari kedua tafsir ini penulis temui pada syarat-syarat yang ditetapkan pada 

seseorang dalam mempraktekkan taqiyyah. Dengan demikian taqiyyah hanya 

boleh dilakukan dalam kondisi yang benar-benar darurat dan bahaya demi 

menjaga keselamatan diri, harta dan agama dari kejahatan musuh.  

 

 



 

KEMENTRIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

FAKULTAS USHULUDDIN 

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Tlp. (021) 704030 Fax. 7051 Bandarlampung 35151 

 

PERSETUJUAN 

 

 

Judul Skripsi :TAQIYYAH DALAM PERSPEKTIF SYI’AH DAN          

SUNNI 

(Studi Tafsir al-Mizan dan Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir) 

Nama Mahasiswa : Ahmad Nadzirul Izzat Bin Ahmad Arizan 

NPM   : 1331030057 

Jurusan   : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas  : Ushuluddin 

MENYETUJUI 

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah  

Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. 

Pembimbing I                Pembimbing II 

 

 

Dr. Bukhori Abdul Shomad, MA   Muslimin, MA 

NIP. 197207252003121003                                       NIP.19780223009121001 

            

        

Ketua Jurusan Tafsir Hadis 

 

 

Drs. Ahmad Bastari, MA 

NIP. 1961101319900 



 

KEMENTRIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

FAKULTAS USHULUDDIN 

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Tlp. (021) 704030 Fax. 7051 Bandarlampung 35151 

 

PENGESAHAN 

 

Skripsi dengan judul “TAQIYYAH DALAM PERSPEKTIF SYI’AH DAN 

SUNNI (Studi Tafsir Al-Mizan Dan Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir” Disusun oleh: 

Ahmad Nadzirul Izzat Bin Ahmad Arizan, NPM. 1331030057, Jurusan Ilmu 

Al-Qur’an Dan Tafsir, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas 

Ushuluddin pada hari/tanggal : Selasa / 29 Agustus 2017 

TIM DEWAN PENGUJI : 

Ketua Sidang  : Drs. Ahmad Bastari, MA  (..............................) 

  

Sekretaris  : Siti Badi’ah, S.Ag, M.Ag  (..............................) 

 

Penguji I  : Ahmad Muttaqien, M.Ag  (..............................) 

 

Penguji II  : Muslimin, MA   (..............................) 

 

 

DEKAN, 

 

 

Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag 
NIP. 195808231993031001 

 

 

 

 



 

MOTTO 

 

                          

     

Artinya: 

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang 

tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.” 

(Q.S. An-Nahl: 105)
1
 

 

 

                            

                

 

Artinya: 

“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan Ucapan yang 

teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dan Allah menyesatkan orang-

orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.” (Q.S. Ibrahim: 27).
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Surabaya: CV Penerbit Fajar 

Mulya, 2012), h. 280. 
2 Ibid., h. 260. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

I. Konsonan 

 q = ق z = ز a =  ا

 k = ك s = س b =  ب

 l = ل sy = ش t =  ت

 m = م sh = ص ts =  ث

 n = ن dh = ض j =  ج

 w = و th = ط h =  ح

 h = ه zh = ظ kh =  خ

 ‘ = ء ' = ع d =  د

 y = ي gh = غ dz =  ذ

 h = ة f = ف r =  ر

 

 

II. Vokal Pendek 

1.  َ = a 

2.  ِ = i 

3.  ُ = u 

III. Vokal Panjang 

َبنى/َیا  .1   = a َقاَل = qala 

 qila = ِقْیَل i =  ِئْى .2

 yaqulu = َیُقْوُل u =  ـُْو .3

 



 

IV. Keterangan Tambahan 

1. Kata sandang ال (alif lam ma’rifah) ditransliterasi dengan al-, misalnya 

)الجزیة ) al-jizyah, (االثار) al-athar dan (الذمة) al-dhimmah. Kata sandang ini 

menggunakan huruf kecil, kecuali bila berada pada awal kalimat. 

2. Tashdid atau shaddah dilambangkan dengan huruf ganda, misalnya al-

muwattha’. 

3. Kata-kata yang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, ditulis 

sesuai dengan ejaan yang berlaku, seperti al-Quran, al-Hadits dan 

lainnya. 

V. Singkatan 

SWT Subhanahu 

wa ta’ala 

Q.S Al-

Qur’an 

Surat 

Ra. Radhiya 

allahu 

anhu 

 

SAW Shalla 

Allahu 

‘alaihi wa 

sallam 

H Hijriah w Wafat  

As Alaihi al-

Salam 

M Masehi h Halaman  

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran pokok persoalan yang akan menjadi pembahasan 

dalam suatu karya ilmiah, serta akan memberikan arah yang konkrit terhadap apa 

yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya, 

penulis akan menegaskan beberapa kata dan istilah yang terdapat dalam judul 

penelitian ini. Adapun judul skripsi ini adalah: “TAQIYYAH DALAM 

PERSPEKTIF SYI’AH DAN SUNNI (Studi Tafsir Al-Mizan Dan Al-Asas Fi 

Al-Tafsir)”. 

Untuk lebih jelas dalam memahami makna judul tersebut, maka penulis akan 

menegaskan beberapa kata dan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. 

Adapun istilah yang perlu penulis jelaskan antara lain sebagai berikut: 

Taqiyyah adalah dari segi bahasa adalah bentuk isim dari asal kata “’ittaqa”, 

“yattaqi”, “itqa’”, yang berarti meminta perlindungan atau berjaga-jaga.
3
Sedang 

menurut istilah, taqiyyah berarti meninggalkan sesuatu yang wajib demi 

memelihara diri atau menghindar diri dari ancaman atau gangguan.
4
 

Adapun perspektif adalah suatu sudut pandang atau pandangan.
5
 Syi'ah 

menurut etimologi bahasa Arab bermakna: pembela dan pengikut seseorang. 

Selain itu juga bermakna: Setiap kaum yang berkumpul di atas suatu 

                                                             
3Abd. Rauf dan Abdul Halim Salleh, Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab, Bahasa Arab-

Bahasa Melayu, (Selangor: Oxford Fajar, 2011), Edisi ke-2, h. 9. 
4 M. QuraishShihab, Sunnah-Syi’ah BergandinganTangan! Mungkinkah? Kajian Atas 

Konsep Ajaran Dan Pemikiran, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), Edisi Revisi, h. 199. 
5Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 

Cet. ke-3, h. 675. 



 

perkara.Adapun menurut terminologi syariat bermakna: Mereka yang menyatakan 

bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak 

untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin, demikian pula anak 

cucunya sepeninggal beliau.
6
Sedangkan Sunni yang dimaksudkan di sini adalah 

Ahlussunnah Wal Jama’ah, yang terdiri dari kata-kata Ahlussunnah yang berarti: 

“Penganut Sunnah Nabi SAW”, dan al-Jama’ah berarti: “I’tiqad para sahabat 

Nabi”.
7
 Sementara menurut bahasa, kata al-Jama’ah berasal dari kata al-

Ijtima’(berkumpul atau bersatu).
8
 Jadi yang dimaksud dengan Ahlussunnah Wal 

Jama’ah adalah sekelompok umat Islam yang berpegang teguh pada Sunnah Nabi 

SAW dan sahabat-sahabat beliau dan merupakan kaum mayoritas. 

Tafsir al-Mizan Fi Tafsir al-Qur’an adalah sebuah hasil tafsir karya Allamah 

Sayyid Muhammad Husein Thabathaba’i. Tafsir ini tergolong dalam tafsir yang 

modern dan memiliki model pendekatan yang baru, yaitu menafsirkan ayat 

dengan ayat al-Quran lainnya. Apabila diperhatikan secara mendalam 

Thaba’thaba’i ini lebih cenderung dalam menafsirkan al-Quran secara ilmiah, juga 

bisa dikategori sebagai tafsir yang multi-disiplin, yakni segala bidang keilmuan 

hampir kesemuanya dijelaskan dalam tafsir ini. Adapun Al-Asas Fi Al-Tafsir, 

merupakan suatu produk tafsir yang dikarang oleh Syaikh Sa’id Hawwa. 

Penamaan kitab ini dengan al-Asas fi al-Tafsir adalah untuk dijadikan sebuah 

landasan yang dibangun di atasnya sebuah pemahaman, yakni pemahaman yang 

                                                             
6 Abdur Razak dan Rosihan Anwar ,Ilmu Kalam, (Bandung: Puskata Setia, 2006), cet ke-

2, h. 89. 
7 Abdul Aziz, Konsepsi Ahlussunnah Dalam Bidang Akidah dan Syari’ah, (Semarang: 

CV. Bahagia, 1995), h. 7. 
8 Abdul Hadi Al-Mishri, Manhaj dan Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah Menurut 

Pemahaman Ulama Salaf, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 69. 



 

cermat terhadap kitab Allah.
9
Sa’id Hawwa dalam tafsirnya banyak mengambil 

pendapat-pendapat dari para mufassir baik itu mufassir-mufassir klasik maupun 

mufassir-mufassir kontemporer. Antaranya dari mufassir klasik seperti Ibnu 

Katsir dan an-Nasafi. Adapun dari mufassir kontemporer beliau banyak 

mengambil pendapat dari tafsir al-Alusi dan Sayyid Quthb.
10

 

Maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penulis ingin membuat 

penelitian terhadap penafsiran taqiyyah dalam al-Quran menurut pandangan tokoh 

Syi’ah dan Sunni, yakni Sayyid Muhammad Husein Thabathaba’i dalam kitab 

tafsirnya Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran dan Sa’id Hawwa dalam kitabnya Al-Asas 

Fi Al-Tafsir. 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Taqiyyah merupakan pembahasan yang perlu untuk diteliti dan dikaji dalam 

rangka memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat umum 

muslim melalui pandangan 2 tokoh tafsir yang berbeda aliran, yakni aliran 

Syi’ah dan Sunni. 

2. Masih sedikit penulisan ilmiah yang menyangkut dengan perbedaan aliran 

antara Syi’ah dan Sunni, khususnya yang berkaitan dengan masalah 

taqiyyah yang menjadi ajaran bagi kaum Syi’ah. 

3. Judul ini ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajari penulis, 

yaitu Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Selain itu judul ini dapat 

                                                             
9Sa’id Hawwa, Al-Asas fi Tafsir, (Mesir: Darussalam, 1993), Jilid 1, h. 6. 
10Ibid.,Jilid 2, h. 978. 



 

dikembangkan dan direalisasikan dengan mengambil sisi positif dari uraian 

judul tersebut. 

4. Secara akademis,menurut sepengetahuan penulis judul yang diajukan belum 

ada yang membahas tentang taqiyyah menurut perspektif Syi’ah dan Sunni 

di lingkungan UIN Raden Intan Lampung khususnya di Prodi Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir. 

C. Latar Belakang Masalah 

Agama terdiri dari serangkaian perintah Tuhan tentang perbuatan dan akhlak, 

yang dibawa oleh para nabi dan rasul, untuk menjadi pegangan bagi umat 

manusia. Mengimani hal ini dan melaksanakan ajaran-ajaran tersebut akan 

membawa kepada ketenangan dan keberuntungan hidup manusia di dunia dan di 

akhirat. 

Islam adalah agama wahyu yang terakhir yang diturunkan dan karena itu ia 

merupakan yang paling lengkap dan sempurna. Dengan datangnya agama ini yang 

dibawa oleh utusan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW secara otomatisnya 

semua agama sebelumnya dihapuskan, sebab dengan datangnya suatu aliran yang 

lengkap maka tidaklah diperlukan lagi aturan yang tidak lengkap.
11

 Al-Qur’an 

yang diturunkan kepada Nabi SAW berfungsi sebagai hudan (petunjuk), furqan 

(pembeda), sehingga menjadi tolok ukur dan pembeda antara kebenaran dan 

kebatilan, ditambah keinginan untuk memahami apa yang terdapat didalamnya 

telah melahirkan beberapa metode untuk memahami al-Qur’an.
12

 Bermunculanlah 

karya-karya tafsir yang beraneka ragam yang kesemuanya berkeinginan untuk 

                                                             
11 M. Husain Thabathaba’I, Inilah Islam Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara 

Mudah, terj. Ahsin Mohammad, (Jakarta: Pustaka Allamah Sayyid Hidayah, 1989), h. 41. 
12 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992), h. 150. 



 

memahami apa yang terdapat didalam al-Qur’an agar dapat membimbing dan 

menjawab permasalahan-permasalahan umat manusia dimuka bumi ini. 

Luasnya keanekaragaman karya-karya tafsir tidak dapat dipungkiri karena 

telah menjadi fakta bahwa penafsir pada umumnya mempunyai cara berfikir yang 

berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan orientasi mereka 

dalam menafsirkan al-Qur’an. Sejarah membuktikan, perbedaan-perbedaan yang 

terjadi tidak hanya dalam masalah-masalah penafsiran tapi juga pada sisi-sisi lain 

dari ilmu keIslaman. Dalam bidang fiqih, ada mazhab-mazhab fiqih yang 

berkembang semisal mazhab Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali. Dalam bidang 

aqidah, banyak masalah-masalah kontroversial yang diperdebatkan diantara 

kelompok-kelompok seperti Murji’ah, Mu’tazilah, Asy’ariyah, Maturidiyah dan 

yang lainnya.Begitu juga dalam bidang politik seperti golongan Syi’ah, Khawarij 

dan Sunni. 

Sebagai contoh, perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok berkisar 

pada masalah prinsip dasar keyakinan bagi sesebuah kelompok. Salah satunya 

adalah taqiyyah. Taqiyyah dari segi bahasa berarti takut, menurut istilah berarti 

menjauhi atau mewaspadai segala sesuatu yang dapat merugikan atau 

membahayakan dirinya. Tujuannya adalah untuk menjaga diri, kehormatan dan 

harta. Hal itu dilakukan dalam kondisi-kondisi terpaksa ketika seorang mukmin 

tidak dapat menyatakan sikapnya yang benar secara terang-terangan karena takut 

akan mendatangkan bahaya dan bencana dari kekuatan yang zalim. Perkataan itu 

dalam aqidah Syi’ah adalah bahwa seorang Syi’ah menunjukkan kepada orang 



 

lain hal yang berkaitan dengan hal yang dirahasiakan.
13

 Bagi mereka, taqiyyah 

adalah termasuk dari rukun agama, Dengan taqiyyah seorang hamba akan 

mendapat pahala dan ihsan dari Allah. 

Penelitian ini mencoba mengangkat permasalahan yang menyangkut 

mengenai masalah aqidah, yaitu tentang taqiyyah, yang selalu diperdebatkan oleh 

mazhab-mazhab dalam Islam, terutamanya dari dua kelompok besar yaitu Sunni  

dan Syi’ah. Penelitian diarahkan pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan 

taqiyyah dalam perspektif Syi’ah dan Sunni dengan mengambil mufassir-mufassir 

seperti, dari kalangan Syi’ah yaitu tafsir karya Muhammad Husain al-

Thabathaba’i yang berjudul al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an, sedangkan dari kalangan 

Sunni dipergunakan tafsir karya Sa’id Hawwa yang berjudul  Al-Asas Fi al-Tafsir. 

Pengikut Syi’ah mempraktekkan taqiyyah lebih jauh dibandingkan dengan 

pengikut lain, antara sebabnya dilatar belakangi oleh kezaliman dan penindasan 

yang mereka alami. Selama beberapa abad penguasa Umayyah dan’Abbasiyah 

menjadi musuh bagi pengikut Syi’ah yang minoritas dalam menghadapi ancaman 

politik yang permanen.
14

 Ketika mereka berbeda dari kelompok-kelompok yang 

bertentangan dengannya dalam bagian penting, yakni: Akidah, ushuluddin, dan 

hukum-hukum fikih, perbedaan itu secara alami menimbulkan pengawasan dari 

pihak berkuasa. Untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, mereka menggunakan 

taqiyyah dan memelihara kesepakatan antara mereka secara lahiriah dengan 

kelompok-kelompok lain. 

                                                             
13 M. Kamil al-Hasyimi, Hakikat Akidah Syi’ah, terj H.M Rasjidi, (Jakarta:Bulan Bintang, 

1989), h. 135. 
14 Huston Smith, Ensiklopedia Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999), cet ke-2, h. 

390. 



 

Dalam menjalankan taqiyyah, mereka (Syi’ah) menggunakan keyakinannya 

tentang kebolehan taqiyyah dengan memahami ayat secara batin firman Allah: 

                          

                         

        

Artinya: 

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 

menjadi wali
15

 dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang 

siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 

Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang 

ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap 

diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (Q.S. Ali 

Imran: 28) 

 

Dan mereka juga menggunakan dalil lain sebagai keyakinan mereka terhadap 

kebolehan taqiyyah, berdasarkan firman Allah SWT: 

                            

                       

Artinya: 

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia 

mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 

Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), 

akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, 

Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 

besar.” (Q.S. An-Nahl: 106) 

 

Dari dua ayat di atas tersebut mempunyai redaksi makna yang mirip, yaitu 

membolehkan seseorang untuk melakukan praktek taqiyyah ketika mereka dalam 

keadaan terpaksa atau darurat, dan ayat ini diturunkan khusus bagi orang yang 

                                                             
15 Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung 

atau penolong. 



 

sudah tidak tahan dengan siksaan oleh sang penguasa yang zalim serta penguasa 

yang memaksa mereka mengikuti ajarannya. Jika terpaksa mengucapkan 

kekufuran, maka ia boleh mengucapkannya tanpa diyakini dan diamalkan. Dan ini 

pun dibatasi sampai seminimal mungkin. Ada hal-hal yang tidak boleh berlaku 

taqiyyah sama sekali, meskipun membawa kematiannya, seperti membunuh, 

berbuat zina dan lain-lainnya.
16

 Adapun taqiyyah menurut pandangan Sunni 

mempunyai alasan tersendiri. Golongan Sunni sendiri mengakui tentang 

keharusan untuk bertaqiyyah apabila di dalam kondisi darurat, yakni untuk 

menjaga keselamatan diri, sepertimana yang dalam firman Allah SWT. dalam 

surat (QS. An-Nahl: 106), yang artinya: “kecuali orang yang dipaksa, sedang 

kalbunya merasa tenteram dalam keimanan”, Maksud dari ayat ini menurut Imam 

Ibnu Katsir adalah bermaksud pengecualian, yakni orang yang kafir secara lisan 

dan tuturannya sejalan dengan kaum Musyrikin karena dipaksa, dipukuli, dan 

disakiti, sedangkan kalbunya menolak apa yang dikatakan mulutnya, dan 

kalbunya tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
17

 

Adapun menurut Sa’id Hawwa yang mengambil pandangan Imam al-Alusi 

mengatakan jika umat Islam berada di negara bukan Islam, maka diperbolehkan 

untuk bertaqiyyah dengan dua syarat. Adapun syarat pertama adalah 

diperbolehkan bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan atau bagi yang tidak 

mampu seperti orang tua, orang perempuan dan anak-anak yang lemah untuk 

bertaqiyyah atau dengan arti kata lain mengucapkan kata kufur dengan alasan 

                                                             
16 Sahilun A. Nasir, Firqoh Syi’ah Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya, (Surabaya: 

Al-Ikhlas, 1982), h.66. 
17Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan Dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, 

Jilid 2, (Jakarta:  Gema Insani, 1999), h. 1068. 



 

untuk melindungi diri, keluarga dan harta mereka dari pemerintahan yang zhalim. 

Adapun syarat yang kedua bagi mereka yang mampu untuk mempertahankan 

keimanan mereka diharuskan bagi mereka untuk berhijrah dari pemerintahan yang 

zalim demi untuk menjaga iman mereka dari mempersekutukan Allah. Maka 

pandangan para ulama bahwa syarat yang kedua ini adalah yang paling baik 

berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran yang bermaksud: “Dan 

janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan…” (QS. 

Ali Imran: 195).
18

 

Kendati dalam pandangan Sunni diperbolehkan untuk bertaqiyyah ketika 

dalam kondisi darurat dan dalam keadaan keterpaksaan, namun para ulama Sunni 

telah menggariskan dua hal berkenaan dengan orang yang bertaqiyyah. Pertama, 

dia boleh melakukan perbuatan yang mendekati tujuan si pemaksa demi menjaga 

nyawanya. Kedua, dia boleh menolak paksaan tersebut, sebagaimana yang 

dilakukan oleh Bilal r.a yang menolak untuk mengucapkan perkataan kufur dan 

memilih untuk disiksa oleh kaum Musyrikin. Jalan yang paling terbaik adalah 

yang kedua, yakni memilih untuk menjaga imannya, namun jika tidak kuat 

apabila disiksa dan dipaksa, boleh memilih jalan yang pertama, hal ini yang 

disepakati oleh para ulama.
19

 

Dari berbagai uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam mengenai metode atau lebih lanjut berkenaan dengan 

perbandingan pandangan golongan Syi’ah dan Sunni menurut pandangan tokoh 

Syi’ah dan Sunni, yakni Al-Thabathaba’i dan Sa’id Hawwa terhadap ayat-ayat 

                                                             
18 Sa’id Hawwa, al-Asas fi al-Tafsir, Op.cit, h. 745-746. 
19Ibid., h. 1069. 



 

mengenai taqiyyah dalam karya tafsir mereka, sehingga dapat diketahui apakah 

perbedaan dan persamaan pemikiran mereka terhadap taqiyyah. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut diatas ada beberapa permasalahan yang 

kiranya perlu diangkat sebagai rumusan masalah diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah penafsiran ayat taqiyyah dalam tafsir Al-Mizan dan tafsir 

Al-Asas Fi Al-Tafsir? 

2. Dimana akar persamaan dan perbedaan dalam penafsiran antara kedua 

tafsir diatas tentang taqiyyah? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian pada umumnya memiliki tujuan untuk menambah wawasan 

pemikiran terhadap obyek yang dikaji juga penelitian yang akan penulis bahas 

melalui skripsi ini. Adapun mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pandangan Al-Thabathaba’i dan Sa’id Hawwa 

mengenai ayat taqiyyah dalam tafsir Al-Mizan dan tafsir Al-Asas Fi Al-

Tafsir. 

2. Mengetahui perbedaan dan persamaan dan persamaan antara Al-

Thabathaba’i dan Sa’id Hawwa mengenai ayat taqiyyah dalam tafsir Al-

Mizan dan tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir. 

 

 



 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk menambah wawasan khazanah keilmuan khususnya studi ilmu al-

Qur’an tentang persoalan ajaran taqiyyah, terutama menurut 2 tokoh 

Syi’ah dan Sunni, yakni al-Thabathaba’i, seorang mufassir dari kalangan 

Syi’ah yang terkenal dengan karya tafsir al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an, 

dan Sa’id Hawwa, seorang mufassir kontemporer dari kalangan Sunni 

yang terkenal dengan karyanya, Al-Asas Fi Al-Tafsir. 

2. Untuk menambah cakrawala dan pengembangan intelektual dalam 

masalah ke Islaman, khususnya dalam bidang tafsir. 

3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Tafsir Hadits, pada Fakultas 

Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka amat penting untuk dilakukan oleh seorang peneliti sebelum 

melakukan penelitian, agar peneliti mengetahui apakah obyek penelitian yang 

akan dilakukan sudah pernah diteliti atau belum, apakah karya-karya ilmiah yang 

berkaitan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Sejauh penelitian 

penulis, ada beberapa karya yang telah terlebih dahulu membahas tentang 

taqiyyah dan tentang pemikiran kaum Syi’ah dan Sunni. 

Diantaranya adalah karya M. Quraish Syihab dalam Sunnah-Syi’ah 

Bergandingan Tangan! Mungkinkah?Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran. 

Beliau dalam karyanya memaparkan bahwa golongan Syi’ah melakukan taqiyyah 



 

sebagai taktik untuk menyebarluaskan pahaman mereka walaupun dalam keadaan 

sembunyi-sembunyi.
20

 

Sahilun A. Nasir dalam Firqoh Syi’ah, beliau memaparkan bahwa taqiyyah 

bagi golongan Syi’ah merupakan program rahasia. Dan mereka juga berpendapat 

bahwa taqiyyah merupakan strategi untuk merampas kekuasaan secara 

tersembunyi. Mereka juga menafsirkan perbuatan imam-imamnya yang dianggap 

bertaqiyyah, seperti diamnya Ali atas kekhalifan Abu Bakar, Umar dan Utsman, 

perjanjian damai antara Hasan dan Mu’awiyah dan lain-lain. Mereka berdalil 

tentang taqiyyahnya imam-imam mereka dengan tafsiran yang batil, dalam surat 

al-Qashash ayat 54 yang artinya, “Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan 

kesabaran mereka...” Kata sabar dalam ayat ini mereka tafsirkan dengan kata 

taqiyyah. Demikianlah mereka menafsirkan al-Qur’an untuk kemauan dan 

kepentingan tujuan politik tertentu bagi mereka.
21

 

Adapun karya-karya yang membahas taqiyyah menurut perspektif Syi’ah dan 

Sunni belum penulis temui. Namun, terdapat karya-karya ilmiah yang membahas 

terkait dengan judul skripsi ini, berikut adalah: 

Karya lain yang penulis temui yang berkaitan dengan judul skripsi penulis 

adalah skripsi Taqiyyah Perspektif Muhammad Husain Al-Thabathaba’i Dalam 

tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an, karya Aishah Nihayatun Nu’ama. Dalam 

skripsi ini membahaskan mengenai taqiyyah menurut pandangan ulama tafsir 

Syi’ah, yakni Al-Thabathaba’i. Dalam skripsi ini membahaskan mengenai 

karakteristik orang-orang bertaqiyyah menurut Al-Thabathaba’i. 

                                                             
20 M. Quraish Shihab, Op.cit., h. 199-200. 
21 Sahilun A. Nasir, Op.cit., h. 61-62. 



 

Dari berbagai literatur yang penulis dapatkan, penulis menyimpulkan bahwa 

belum ada karya ilmiah yang spesifik yang membahas mengenai masalah taqiyyah 

dalam perspektif Syi’ah dan Sunni dalam kajian tafsir Al-Mizan dan tafsir Al-Asas 

fi  al-Tafsir. 

G. Metode Penelitian 

Untuk mempermudah mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, penggunaan dan pemilihan metode penelitian memiliki peran yang 

sangat penting. Oleh karena itu penulis akan menggunakan beberapa metode 

untuk mengumpulkan data dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya adalah: 

1. Metode 

Dalam kajian tafsir dikenal 4 metode yaitu Ijmali, tahlili, muqorrin, dan 

maudh’i.
22

 Dalam kajian ini digunakan metode muqorrin. 

Menurut Abdul Hayy al-Farmawi di dalam kitabnya metode tafsir 

muqorrin, beliau mengatakan bahwa tafsir muqorrin adalah “penafsiran ayat-

ayat al-Qur’an yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Di sini seorang 

mufassir menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur’an kemudian ia mengkaji 

dan meneliti penafsiran sejumlah mufassir mengenai ayat tersebut melalui 

kitab tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an dan tafsir al-Asas fi al-Tafsir”. 

Apakah mereka itu mufassir salaf maupun khalaf, apakah tafsir mereka itu 

tafsir bil Ma’tsur maupun tafsir bil Ro’yi. 

 

 

                                                             
22 Abd. Hayy al-Farmawy, Metode Tafsir al-Qur’an suatu Pengantar, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1994), h. 11. 



 

2. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material 

yang terdapat di ruangan perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah-

majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-

lain.
23

 

Untuk memperoleh data ini, penulis mengkaji literatur-literatur dari 

perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dengan cara 

melakukan langkah-langkah identifikasi melalui pembacaan, pengumpulan, 

pengolahan dan pengkajian terhadap data-data yang telah ada terkait masalah 

taqiyyah menurut perspektif Al-Thabathaba’i dan Sa’id Hawwa, baik ianya 

berupa data primer ataupun data sekunder, secara akurat dan faktual.
24

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sebuah penelitian setelah 

memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, obyek, gejala, kebiasaan, 

perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih tajam.
25

 Penelitian ini 

berusaha memaparkan dengan cara mendialogkan data yang ada sehingga 

membuahkan hasil penelitian yang dapat mendeskripsikan secara 

                                                             
23 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung:Mandar Maju, 1996), 

Cet. ke-7, h. 33. 
24 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 

Jilid I, h. 3. 
25 Kartini Kartono, Op.cit, h. 33. 



 

komprehensif, sistematis dan obyektif tentang permasalahan seputar tema 

judul skripsi ini. 

3. Sumber Data 

Dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu: 

Sumber data primer dan sekunder.
26

 

a. Sumber data primer: Sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya yaitu tafsir Al-Mizan dan tafsir Al-Asas Fi Al-

Tafsir. 

b. Sumber data sekunder: Data yang diperoleh dari literatur-literatur 

lain, berupa buku-buku tentang perbedaan aliran Syi’ah dan Sunni, 

kitab-kitab tafsir lainnya, hasil penelitian dan artikel-artikel yang 

berkaitan dengan masalah taqiyyah guna untuk memperkaya dan 

melengkapi sumber data primer. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan membaca, 

mencatat serta menyusun data-data yang diperoleh itu menurut pokok 

bahasan masing-masing. Adapun tehnik dari pengumpulan data-data tersebut 

penulis menggunakan antara lain: 

a. Kartu Kutipan 

Yaitu pencatatan sesuai dengan aslinya dan tidak mengurangi dan 

menambah atau merubah walaupun satu kata, huruf maupun tanda baca. 

Adapun mempertinggi penelitian kutipan diadakan pengecekan ulang ketika 

                                                             
26 Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta:Sumbangsih, 

1974), h. 2. 



 

selesai mengutip, lalu disertai dengan halaman sumber yang terdapat diakhir 

kutipan. 

b. Kartu Komentar / Ulasan 

Kartu ini memuat catatan khusus yang datang dari peneliti sebagai 

refleksi terhadap suatu sumber data yang dibaca. Komentar atau ulasan 

tersebut dapat berupa kritik, saran, kesimpulan, atau berupa penjelasan 

kembali terhadap sumber data yang bersifat pribadi.
27

 

5. Analisis dan Kesimpulan 

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya 

dilakukan tahapan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisis 

data penulis menggunakan metode: 

a. Analisa Komparatif 

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai bagian penelitian dengan 

mengaplikasikan pendekatan metode tafsir muqorrin terhadap tema taqiyyah 

dalam perspektif Syi’ah dan Sunni dalam tafsir al-Mizan dan tafsir al-Asas fi 

al-Tafsir. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisa melalui 

analisa komparatif. Analisa komparatif dilakukan untuk mengklarifikasikan 

makna taqiyyah yang menjadi perdebatan dalam kalangan dua sekte dalam 

Islam, yakni Sunni dan Syi’ah. 

                                                             
27Anton Baker dan Zubair Ahmad Charis, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), h. 63. 



 

Selanjutnya analisa komparatif digunakan untuk mencari kesamaan dan 

perbedaan dari kedua mufassir ini khususnya pandangan mereka terhadap 

makna taqiyyah dalam dalam tafsir mereka. 

b. Penarikan Kesimpulan 

Selanjutnya dalam mengambil kesimpulan ini, penulis menggunakan 

metode deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari uraian-uraian 

yang bersifat umum, kepada uraian kesimpulan yang bersifat khusus.
28

 Jadi 

dalam penelitian ini, dalam pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan 

metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada 

yang bersifat khusus. 

 

 

 

 

 

                                                             
28Ibid., h.17. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TAQIYYAH, SYI’AH DAN SUNNI 

A. Sekilas Mengenai Taqiyyah 

1. Pengertian Taqiyyah 

Taqiyyah adalah isim dari kata ittaqa-yattaqi-itqa’. Huruf ta’ pada kata itu 

menggantikan huruf waw. Asalnya adalah dari al-Wiqayah.
29

 Taqiyyah secara 

istilah berasal dari kata “ittaqaitu asy-Syai’a”, yang berarti saya mewaspadai 

sesuatu. Adapun secara terminologi, taqiyyah berarti menampakkan sesuatu yang 

tidak sesuai dengan isi hati, ataupun berarti meninggalkan sesuatu yang wajib 

demi memelihara diri atau menghindar dari ancaman atau gangguan.
30

 Orang-

orang Arab biasa mengungkapkan kata taqiyyah dengan kalimat “tuqah”.
31

 Dalam 

al-Qur’an disebutkan: 

                         

                           

        

 Artinya: 

                                                             
29 KH. Adib Bisri dan KH. Munawwarra A. Fatah, Kamus Indonesia-Arab: Arab-

Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1999), h. 785. 
30 Tim Penulis Buku Pustaka Sidogiri, Mungkinkah Sunnah-Syi’ah Dalam Ukhwah?; 

Jawaban Atas Buku Dr. Quraish Syihab (Sunnah-Syi’ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?), 

(Jawa Timur: Sidogiri Penerbit, 2016), h. 301. 
31 Ibid. 



 

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 

menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang 

siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 

Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang 

ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap 

diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (QS. Ali 

Imran: 28) 

 Dapat ditemukan berbagai aneka praktik dan motivasi taqiyyah yang 

dilakukan oleh manusia selama ini. Sementara para pakar berkata bahwa ide 

tentang taqiyyah mulanya diperkenalkan oleh filosof Yunani, yakni Plato. Beliau 

melakukan praktek sembunyi-sembunyi guna menyebarluaskan ajarannya. Filosof 

ini juga antara lain menggunakan berbagai istilah dan kata yang berbelit-belit 

untuk menyembunyikan hakikat ide yang hendak disebarkannya.
32

 

Sebenarnya, doktrin ini memiliki preseden rujukan dalam Islam. Bahwa, pada 

masa Nabi SAW. taqiyyah memang digunakan dalam keadaan terpaksa saat 

menghadapi orang-orang kafir. Al-Qur’an membenarkan seseorang mengucapkan 

kata-kata kufur, jika terancam jiwa, badan atau harta bendanya.
33

 Dalam al-Qur’an 

dijelaskan: 

                            

                       

 

Artinya:  

                                                             
32 M. Quraish Shihab, Sunnah-Syi’ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian Atas 

Konsep Ajaran dan Pemikiran, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), Edisi Revisi, h. 199. 
33 Tim Penulis Buku Pustaka Sidogiri, Op.cit., h. 302. 



 

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia 

mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal 

hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi 

orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan 

Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.” (QS. An-Nahl: 106). 

Dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan, bahwa ayat ini turun menyangkut 

kasus sahabat Nabi SAW. ‘Ammar bin Yasir ra, yang mengucapkan kalimat kufur 

karena dipaksa oleh kaum musyrik untuk mengucapkannya, dan jika enggan maka 

akan dibunuh, sebagaimana mereka telah membunuh kedua orang tuanya. Akibat 

desakan tersebut, Ammar mengucapkan kalimat kufur, dan ketika dia 

menyampaikan halnya kepada Rasulullah SAW. maka turunlah ayat di atas 

membenarkan sikapnya, dan Rasulullah SAW. berpesan kepadanya: “Kalau 

mereka kembali mengancammu, maka engkau boleh mengucapkan lagi kalimat 

kufur, selama hatimu tetap tenang dalam keimanan”.
34

 

Ayat ini menjadi menjadi dalil tentang bolehnya mengucapkan kalimat-

kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran, seperti sujud 

kepada berhala, saat seseorang dalam keadaan terpaksa, walaupun menurut 

sementara ulama, menyatakan dengan tegas keyakinan, justru lebih baik, 

sebagaimana dilakukan oleh kedua orang tua ‘Ammar itu. Termasuk juga dalam 

izin di atas melakukan perbuatan yang bersifat kedurhakaan, seperti meminum 

khamr dan semacamnya, kecuali membunuh bila tidak membunuh, belum tentu 

terlaksana. 

Memang bermacam dan beragam kondisi dihadapi seseorang atau satu 

kelompok guna memelihara diri dan akidahnya, atau memperjuangkan ide-idenya. 
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Hal mana memerlukan siasat, dan karena itu ayat di atas setelah melarang orang-

orang Mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali/pemimpin atau teman 

akrab yang dipatuhi, mengecualikan satu kondisi, yakni dalam situasi dan kondisi 

siasat “memelihara diri guna menghindar dari sesuatu yang ditakuti dari 

mereka”. 

Pengecualian inilah yang diberi istilah oleh para ulama dengan nama 

taqiyyah. Sekali lagi taqiyyah dibenarkan oleh al-Qur’an, hanya saja ada batas dan 

ketentuan-ketentuannya. Namun batas dan ketentuan itu diperselisihkan oleh 

ulama-ulama.
35

 

2. Sejarah Timbulnya Dan Perkembangan Taqiyyah 

Dalam perjalanan sejarah hidup manusia, praktek taqiyyah ini tidak bisa 

dipisahkan dengan sejarah manusia mencari kehidupan yang dipenuhi rasa aman 

dan nyaman. Secara doktrinal tekstual, ajaran taqiyyah ini sudah dijelaskan secara 

eksplisit dalam beberapa ayat al-Qur’an, dan dalam perjalanan sejarah taqiyyah 

sering digunakan oleh golongan Syi’ah, karena golongan mereka yang minoritas 

dan seringkali mengalami kecaman dan penindasan di bawah rezim yang 

memusuhi keyakinan mereka. Pendirian golongan Syi’ah mengenai praktek 

taqiyyah didasarkan pada pertimbangan rasional, yaitu saran untuk berhati-hati 

sebagai kelompok yang tertindas. Maka, satu-satunya jalan bijaksana yang mesti 

mereka tempuh adalah menghindari diri dari tindakan-tindakan yang akan 

menghadapkan diri mereka daripada kerusakan karena mempertahankan 

                                                             
35 M. Quraish Shihab, Op.cit., h. 201-202. 



 

keyakinan-keyakinan mereka secara terang-terangan. Meskipun mereka tidak 

pernah meninggalkan misi mereka jika peluang itu ada. Hal ini dalam rangka 

untuk memberi kesadaran kepada kaum Muslimin dengan jalan memberontak 

terhadap penguasa-penguasa yang zalim.
36

 

Kelompok Syi’ah adalah kelompok yang sering dianiaya oleh penguasa, sejak 

masa Umawiyah dan berlanjut oleh penguasa, sejak masa Umawiyah dan 

berlanjut sampai dengan dinasti-dinasti sesudah mereka, maka dapat dimengerti 

jika Syi’ah secara umum mengakui dan mempraktikkannya. Motivasi dan dasar 

penggunaannya berbeda-beda antara satu kelompok-kelompok yang lain. Hal ini 

perlu ditegaskan karena pada prinsipnya semua umat Islam, termasuk Sunni, 

mengakui akan adanya izin Allah untuk melakukan kegiatan memelihara diri dari 

ancaman atau menghindarkan diri dari terjerumus dalam bahaya.
37

 

Selain pertimbangan dari rasional, penegasan mengenai adanya taqiyyah juga 

didasarkan pada ayat al-Qur’an, antara lain dalam surat (QS. Ali Imran: 28), yang 

artinya: “Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 

wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, 

niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara 

diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu 

terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali”. Ayat 

tersebut menegaskan sebuah peringatan kepada kaum yang beriman untuk tidak 

mengutamakan orang-orang kafir daripada orang-orang beriman untuk dijadikan 

                                                             
36 Nourouzzaman Shiddiqi, Syi’ah dan Khawarij Dalam Perspektif Sejarah, (Yogyakarta: 

PL2M, 1985), h. 40. 
37 M. Quraish Shihab, Op.cit., h. 200. 



 

teman atau pemimpin. Auliya’ berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, 

pelindung atau penolong. 

Adapun dalam (QS. An-Nahl: 106), dijelaskan tentang pengecualian terhadap 

hukum Tuhan dan seseorang yang menarik kembali imannya karena tekanan atau 

suatu paksaan. “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia 

mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya 

tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang 

melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan 

baginya azab yang besar”. Para mufassir Syi’ah meyakini bahwa ayat kedua ini 

ditujukan kepada Ammar bin Yassir, salah seorang sahabat Nabi terkemuka yang 

disiksa oleh orang-orang kafir dan dipaksa untuk mengucap kalimat kufur. 

Selanjutnya, ayat ketiga dari bagian kisah Nabi Musa, (QS. Al-Mu’minun: 28), 

yang artinya: “Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut 

Fir’aun yang menyembunyikan imannya berkata : “Tuhanku adalah Allah 

padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan 

dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung 

(dosa) dustanya itu, dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) 

yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu”. Sesungguhnya Allah tidak 

menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta”.
38

 

Di samping ayat-ayat di atas, terkait juga dengan perjuangan kaum Muslim 

pada masa awal Islam yang hidup di tengah-tengah kaum Musyrik, maka perlu 

adanya sebuah tameng untuk melindungi diri dalam menghadapi lawan. Hal 
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tersebut dinyatakan oleh Imam Ja’far al-Sadiq dalam kitabnya Rasail al-Syi’ah 

“taqiyyah adalah tameng orang Mukmin”.
39

 

Dalam prakteknya, kadang taqiyyah telah menjadi norma atau prilaku umum 

setiap kali terjadinya konflik antara iman dan kebutuhan. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan kaum modernis Syi’ah yang mengatakan, bahwa taqiyyah kadang-

kadang berubah menjadi dalih bagi bentuk ketakutan dan kebohongan yang nyata. 

Oleh karena itu, diperlukan telaah ulang atas pemaknaan taqiyyah guna untuk 

mengubahnya dari suatu bentuk penipuan dan penyamaran kepada suatu bentuk 

strategi. 

Pembahasan mengenai taqiyyah sebenarnya sudah ada semenjak abad-abad 

pertama Hijriah dan merupakan pembahasan dalam ilmu kalam dan fikih karena 

dari suatu sisi dapat dilihat bahwa sangat banyak ulama Syi’ah terdahulu menulis 

kitab dengan judul taqiyyah dan dari sisi lain dinukilkan bahwa sebagian aliran 

seperti Khawarij meyakini akan kebolehan taqiyyah. Dalam peristiwa mihnah 

(inkuisi) pada masa pemerintahan khalifah al-Makmun, berdasarkan nukilan para 

sejarawan, dan sebagian ulama karena adanya intimidasi atau ancaman yang 

dilancarkan oleh khalifah, secara lahiriah mereka terpaksa menerima pemikiran 

khalq al-Qur’an dan hal ini dapat dilihat dari contoh taqiyyah. Sebabnya adalah 

adanya kecenderungan unsur-unsur batin di dalam sebagian sekte-sekte Syi’ah 
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dan adanya berbagai tekanan baik dari kemasyarakatan, budaya, ekonomi dan 

lainnya.
40

 

B. Syi’ah Dan Sunni 

1. Pengertian Syi’ah 

Secara etimologi, kata Syi’ah berasal dari bahasa Arab syayya’a, yusyayyi’un, 

syiya’un yang membawa arti berpihak, memihak, bergabung atau mengabungkan 

diri.
41

 Sementara dalam kajian sekte-sekte Islam, secara terminologis Syi’ah 

berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali ra. secara khusus, dan 

berpendapat bahwa hanya Sayyidina Ali ra. saja yang berhak menjadi khalifah 

dengan ketetapan nash dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik secara tersurat 

maupun tersirat. Mereka berkeyakinan bahwa hak imamah (menjadi pemimpin 

umat Islam) tidak keluar dari keturunan beliau. Apabila imamah ternyata tidak 

dalam genggaman keturunan Sayyidina Ali ra. berarti ada kezaliman dari pihak 

lain, atau imam yang berhak sedang menerapkan konsep taqiyyah.
42

 Adapun 

menurut Al-Jurjani, seorang Sunni penganut aliran Asy’ariyah, mengatakan 

bahwa syi’ah adalah mereka yang mengikuti Sayyidina Ali ra. dan percaya bahwa 

beliau adalah Imam sesudah Rasulullah SAW. dan percaya bahwa imamah tidak 

keluar dari beliau dan keturunannya.
43
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2. Sejarah Timbulnya dan Perkembangan Syi’ah 

Mengenai kemuculan Syi’ah dalam sejarah, terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan para ahli. Menurut Abu Zahrah, Syi’ah mulai muncul ke permukaan 

sejarah pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Selanjutnya, aliran ini 

tumbuh berkembang pada masa pemerintahan ‘Ali bin Abi Thalib.
44

 Pendapat lain 

ada mengatakan bahwa Syi’ah sejak masa Nabi Muhammad SAW. atau paling 

tidak secara politis benihnya muncul saat wafatnya Nabi SAW. dan sejumlah 

sahabat memandang bahwa Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib ra. lebih berhak 

menjadi khalifah Nabi SAW. ketimbang Sayyidina Abu Bakar ra. Pendapat 

tentang benih lahirnya Syi’ah seperti ini, antara lain dikemukakan oleh Ibnu 

Khaldun dalam Tarikh-nya, beberapa orang orientalis, seperti Goldziher, dan 

banyak pemikir kontemporer lainnya.
45

 Pendapat lain juga mengatakan bahwa 

Syi’ah muncul ketika berlangsung peperangan antara ‘Ali dan Mu’awiyah yang 

dikenal dengan Perang Shiffin. Dalam peperangan ini, sebagai respons atas 

penerimaan ‘Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Mu’awiyah, diceritakan 

pasukan ‘Ali terpecah menjadi dua, satu kelompok mendukung ‘Ali, yakni yang 

disebut Syi’ah, dan kelompok lain yang menolak ‘Ali, yakni yang disebut dengan 

Khawarij.
46
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Berbeda dengan pandangan di atas, kalangan Syi’ah berpendapat bahwa 

kemunculan Syi’ah berkaitan dengan masalah pengganti (khilafah) Nabi 

Muhammad SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, ‘Umar bin 

Khaththab, dan Utsman bin ‘Affan karena dalam pandangan mereka hanya ‘Ali 

bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi. Ketokohan ‘Ali dalam 

pandangan Syi’ah sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi 

Muhammad SAW. pada masa hidupnya. Pada awal Kenabian, ketika Rasulullah 

SAW. diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada kerabatnya, yang 

pertama-tama menerima adalah ‘Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Nabi 

mengatakan bahwa orang yang pertama-tama memenuhi ajakannya akan menjadi 

penerus dan pewarisnya. Selain itu, sepanjang Kenabian Muhammad, ‘Ali 

merupakan orang yang menunjukkan perjuangan dan pengabdian yang luar biasa 

besar.
47

 

Bukti utama tentang sahnya ‘Ali sebagai penerus Nabi adalah dari peristiwa 

Ghadir Khumm. Diceritakan bahwa ketika kembali dari haji terakhir dalam 

perjalanan dari Mekah ke Madinah, di padang pasir yang bernama Ghadir 

Khumm, Nabi memiih ‘Ali sebagai penggantinya di hadapan massa yang penuh 

sesak menyertai beliau. Pada peristiwa itu, Nabi tidak hanya menetapkan ‘Ali 

sebagai pemimpin umum umat (walyat-i ‘ammali), tetapi juga menjadikan ‘Ali 

sebagaimana Nabi, yakni sebagai pelindung (wali) mereka.
48
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Berlawanan dengan harapan mereka, ketika Nabi wafat dan jasadnya masih 

terbaring belum dikuburkan, anggota keluarganya dan beberapa orang sahabat 

sibuk dengan persiapan penguburan dan upacara pemakamannya. Teman-teman 

dan pengikut ‘Ali mendengar ada kabar adanya kegiatan kelompok lain telah pergi 

ke masjid tempat umat berkumpul menghadapi hilangnya pemimpin umat Islam. 

Kelompok ini kemudian menjadi mayoritas dan bertindak lebih jauh serta tergesa-

gesa memilih pemimpin kaum Muslim dengan maksud menjaga kesejahteraan 

umat dan memecahkan masalah mereka saat itu. Mereka melakukan hal itu tanpa 

berunding dengan ahl al-Bait, keluarganya ataupun sahabat-sahabatnya yang 

sedang sibuk dengan upacara pemakaman, dan tidak sedikit pun memberitahukan 

mereka. Dengan demikian, pendukung-pendukung ‘Ali dihadapkan pada suatu 

keadaan yang sudah tidak dapat berubah lagi.
49

 

Berdasarkan realitas itulah, demikian pandangan kaum Syi’ah, kemudian 

muncul sikap di kalangan sebagian kaum Muslim yang menentang kekhalifahan 

dan menolak kaum mayoritas dalam masalah kepercayaan-kepercayaan tertentu. 

Mereka tetap berpendapat bahwa pengganti Nabi dan penguasa keagamaan yang 

sah adalah ‘Ali. Mereka berkeyakinan bahwa semua persoalan kerohanian dan 

agama harus merujuk kepadanya serta mengajak masyarakat untuk mengikutinya. 

Inilah yang kemudian disebut sebagai Syi’ah. Akan tetapi, lebih dari itu, sebab 

utama munculnya Syi’ah terletak pada kenyataan bahwa kemungkinan ini ada 

dalam wahyu Islam sehingga harus diwujudkan.
50
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Perbedaan pendapat di kalangan Syi’ah merupakan sesuatu yang wajar. Para 

ahli mengenai kalangan Syi’ah merupakan sesuatu yang wajar. Para ahli 

berpegang teguh pada fakta sejarah ‘perpecahan’ dalam Islam yang mulai 

mencolok pada masa pemerintahan ‘Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah Perang 

Shiffin. Adapun kaum Syi’ah, berdasarkan hadits-hadits yang mereka terima dari 

ahl al-Bait, berpendapat bahwa perpecahan itu mulai ketika Nabi Muhammad 

SAW. wafat dan kekhalifahan jatuh ke tangan Abu Bakar. Setelah itu, 

terbentuklah Syi’ah. Bagi mereka, pada masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin, 

kelompok Syi’ah sudah ada. Mereka bergerak ke permukaan mengajarkan dan 

menyebarkan doktrin-doktrin Syi’ah kepada masyarakat. Tampaknya, Syi’ah 

sebagai salah satu faksi politik Islam yang bergerak secara terang-terangan, 

muncul pada masa kekhalifahan ‘Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, Syi’ah sebagai 

doktrin yang diajarkan secara diam-diam oleh ahl al-Bait muncul setelah 

wafatnya Nabi SAW. 

Syi’ah mendapatkan gambaran pengikut yang besar, terutama pada masa 

Dinasti Amawiyah. Dalam hal ini menurut Abu Zahrah merupakan akibat dari 

perlakuan kasar dan kejam dinasti ini terhadap ahl al-Bait. Di antara bentuk 

kekerasan itu adalah yang dilakukan oleh penguasa bani Umayyah. Yazid bin 

Mu’awiyah, misalnya pernah memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Ibn 

Ziyad untuk memenggal kepala Husein bin ‘Ali di Karbala.
51

 Diceritakan bahwa 

setelah dipenggal, kepala Husein bin ‘Ali dibawa ke hadapan Yazid dan dengan 
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tongkatnya Yazid memukul kepala Husein bin ‘Ali.
52

 Kekejaman seperti yang 

digambarkan di atas, menyebabkan sebagian kaum Muslim tertarik untuk 

mengikuti mazhab Syi’ah, atau dalam arti kata lain, menaruh simpati terhadap 

tragedi yang menimpa ahl al-Bait.
53

 

3. Pengertian Sunni 

Sunni atau Sunnah secara etimologi berarti tradisi. Ahl as-Sunnah berarti 

orang-orang yang secara konsisten mengikuti tradisi Nabi dalam tuntunan lisan 

maupun amalan beliau serta sahabat mulia beliau.
54

 Sunni,
55

 sebutan pendek dari 

Ahl- as-Sunnah wa al-Jama’ah, adalah nama sebuah aliran pemikiran yang 

mengklaim dirinya sebagai pengikut Sunnah, yaitu sebuah jalan keagamaan yang 

mengikuti Rasulullah SAW. dan sahabat-sahabatnya, sebagaimana dengan 

tafsiran Sadr al-Sharih al-Mahbubi, yaitu ‘ammah al-Muslimun (umumnya umat 

Islam), dan al-Jama’ah al-Kathir wa al-Sawad al-‘Azm (jumlah besar dan 

khalayak ramai).
56

 Paham Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah sebenarnya sudah 

terformat sejak masa awal Islam yang ajarannya merupakan pengembangan dari 

dasar pemikiran yang telah dirumuskan sejak periode sahabat dan tabi’in. Yaitu 

pemikiran keagamaan yang menjadikan hadits sebagai rujukan utamanya setelah 

al-Qur’an. Nama ahl al-Hadits diberikan sebagai ganti Ahl as-Sunnah wa al-

                                                             
52 Muhammad ‘Ali Shabban, Teladan Suci Keluarga Nabi, terj. Idrus H. Alkaf, 

(Bandung: t.tp., 1990), h. 126. 
53 Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, Op. cit., h. 115. 
54 M. Quraish Shihab, Sunnah-Syi’ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian Atas 

Konsep Ajaran dan Pemikiran, Op.cit., h. 57. 
55 Term “Sunni”, mulai digunakan oleh para tokohnya untuk menyebut kelompoknya 

mulai pada abad ke sepuluh dan sebelumnya term ini tidak dikenal. 
56 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, (Jakarta: 

UI-Press, 1986), h. 64. 



 

Jama’ah yang pada saat itu masih dalam pembentukan dan merupakan antitesis 

dari paham Khawarij dan Mu’tazilah yang tidak mau menerima al-Hadits (as-

Sunnah) sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. 

Istilah ini (Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah) awalnya merupakan nama bagi 

aliran Asy’ariyah
57

 dan Maturidiah yang timbul karena reaksi terhadap paham 

Mu’tazilah yang pertama kali disebarkan oleh Wasil bin Atha’ pada tahun 

100H/718M, dan mencapai puncaknya pada masa khalifah ‘Abbasiyah, yaitu al-

Ma’mun (813-833M), al- Mu’tasim (833-842M), dan al-Wasiq (842-847M). 

Pengaruh ini semakin kuat ketika paham Mu’tazilah dijadikan sebagai madzhab 

resmi yang di anut pada masa al-Ma’mun.
58

 

4. Sejarah Timbulnya Perkembangan Sunni 

Sejarah Sunni dimulai ketika pergolakan politik yang mengatasnamakan 

Islam. Nabi Muhammad SAW. wafat sebelum menunjuk penggantinya. Oleh 

karena itu, terjadi konflik tentang siapa yang paling pantas menggantikan beliau 

sebagai khalifah. Setelah ketegangan dan pergolakan yang berlangsung selama 

dua hari sehingga tertundanya pemakaman jasad Rasulullah SAW. maka 

ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah.
59

 Penunjukan ini 

tidak memuaskan hati beberapa golongan. Bahkan, golongan yang mengklaim 

bahwa  Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib lebih sah untuk menjadi khalifah kemudian 
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telah memisahkan diri dan membentuk Syi’ah, yakni golongan yang memihak 

kepada ‘Ali. 

Sementara itu, golongan yang lebih umum, yakni yang mayoritas, disebut 

sebagai Sunni. Golongan ini hingga saat ini terbagi dalam empat madzhab 

berbeda. Yang perlu dicatat, empat madzhab tersebut tidak menandakan 

perpecahan. Perbedaan empat madzhab hanya terletak pada masalah-masalah 

yang bersifat “furu’iyyah” atau “abu-abu”. Tidak diterang secara jelas oleh al-

Qur’an atau al-Hadits seiring dengan kemajuan zaman dan kompleksitas hidup 

masyarakat Muslim.
60

 

Empat Imam utama Sunni yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam 

Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka sama-sama mengambil ijtihad 

(upaya) dalam menyelesaikan masalah yang bersifat “abu-abu” tersebut.
61

 Adapun 

empat madzhab Sunni adalah sebagai berikut: 

a. Madzhab Hanafi 

Madzhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Madzhab ini diikuti oleh 

45% masyarakat Muslim dunia, yakni mempunyai penganut yang paling besar di 

dunia. Penganut madzhab Hanafi kebanyakkannya terletak di Asia Selatan dan 

Asia Tengah, yakni di India, Libanon, dan Pakistan antara yang termasuk negara-

negara yang berkiblat pada madzhab Hanafi. 

b. Madzhab Maliki 
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Madzhab ini didirikan oleh Imam Anas bin Malik. Penganutnya tersebar luas 

di daerah Afrika Barat dan Afrika Utara. Jumlah penganutnya mencapai 20% 

populasi masyarakat Muslim dunia. 

 

c. Madzhab Syafi’i 

Madzhab ini didirikan oleh Muhammad bin Idris atau lebih dikenali sebagai 

Imam as-Syafi’i. Jumlah penganutnya mencapai 28% populasi masyarakat 

Muslim. Kebanyakkan penganutnya terletak di kawasan Asia Tenggara termasuk 

Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan negara-negara lainnya. 

d. Madzhab Hambali 

Madzhab ini digagas oleh murid Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun 

madzhab ini hanya dianut oleh 5% mayarakat Muslim dunia, namun madzhab ini 

merupakan madzhab yang dianut oleh negara  Arab Saudi. Yang menarik, Arab 

Saudi yang didirikan oleh keluarga Saud, termasuk dalam negara yang juga 

berpegang teguh pada paham Wahabiyyah, yang terkadang dikaitkan dengan 

“terorisme Islam”.
62

 

Kemudian daripada itu, dalam peta politik Islam, Sunni adalah kelompok 

mayoritas yang selalu memegang tampuk kekuasaan. Pemikiran politik Sunni 

sering dijadikan sebagai alat legimitasi bagi kekuasaan yang sedang berkembang 

di dunia Islam. Beberapa tokoh Sunni merumuskan pemikiran politik mereka 
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yang cenderung bersifat akomodatif terhadap kekuasaan dan pro pada status quo. 

Pandangan mereka yang bersifat khalifah sentris adalah ciri umum paradigma 

politik Sunni. Kepala negara atau khalifah memegang peranan penting dan 

memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala 

negara, bahkan di kalangan sebagian pemikir Sunni kadang-kadang sangat 

berlebihan. Biasanya mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala 

negara atas rakyatnya pada al-Qur’an dan al-Hadits. Di antaranya, mereka jadikan 

landasan al-Qur’an surat an-Nisa, (QS.4:59) yang memerintahkan umat Islam 

untuk patuh kepada Allah, Rasul-Nya dan ulu al-amr di antara mereka. Selain itu 

juga mereka jadikan surat al-An’aam (QS.6:165) yang menyatakan bahwa Allah 

menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dan melebihkan sebagian atas 

yang lain. 

Keberadaan kelompok Sunni dimulai sejak berakhirnya pemerintahan al-

Khulafa’ ar-Rasyidin. Selain dinamakan Sunni, kelompok ini juga dikenal dengan 

nama ahl al-Hadits wa as-Sunnah, ahl al-Haqq wa as-Sunnah dan ahl al-Haqq 

wa ad-Din wa al-Jama’ah.
63

 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa paham 

Sunni adalah paham yang berpegang teguh pada tradisi salah satu madzhab dari 

madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) dalam bidang fikih; 

ajaran Abu al-Hasan Asy’ari dan Abu Manshur al-Maturidi dalam bidang teologi; 

ajaran al-Junaid dan al-Ghazali dalam bidang tasawuf,
64

 serta ajaran/pemikiran 

kelompok mayoritas ulama seperti al-Mawardi, al-Ghazali serta Ibn Taimiyah 
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dalam bidang politik (siyasah). Istilah Sunni dikenal pemakaiannya dalam konteks 

politik dan untuk membedakannya dengan kelompok-kelompok politik lain 

seperti Khawarij dan Syi’ah. 

Setelah Nabi SAW. wafat terjadi perdebatan di kalangan umat Islam tentang 

siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Sebelum 

wafat Nabi tidak memilih dan menunjuk tentang siapa yang akan menjadi 

penggantinya kelak. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan di Saqifah Bani Sa’idah, 

terpilihlah Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam. Setelah itu berturut-turut 

terpilih Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan dan ‘Ali bi Abi Thalib sebagai 

pemimpin umat Islam yang dikenal sebagai Khulafa ar-Rasyidin. 

Setelah berakhirnya masa khalifah yang empat tersebut, naiklah Mu’awiyah 

yang membangun Dinasti Bani Umaiyah. Namun naiknya Mu’awiyah mendapat 

tantangan dari sebagian umat Islam yang mendukung ‘Ali (Syi’ah) dan kelompok 

Khawarij. Akhirnya pada periode awal umat Islam terpecah menjadi tiga 

kelompok, yaitu mayoritas pendukung Mu’awiyah yang kemudian dikenal dengan 

jama’ah (Sunni), pendukung ‘Ali (Syi’ah), dan golongan Khawarij. Dalam 

perkembangan selanjutnya, kelompok Sunni lah yang paling mendominasi dalam 

kancah politik Islam. 

C. Pandangan Ulama Syi’ah Dan Sunni Tentang Taqiyyah 

a. Ulama Sunni 

Untuk mencari pandangan para ulama/mufassir dari kaum Sunni tentang 

taqiyyah, penulis mengambil pandangan Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya 



 

tafsir al-Maraghi, dalam memahami makna sebenar dari amalan taqiyyah adalah 

berdasarkan dari ayat al-Quran surat Ali Imran ayat 28 yang membawa maksud 

dibolehkan untuk melakukan taqiyyah jika dalam kondisi darurat, yakni untuk 

menjaga diri dan agama Islam dari kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang 

kafir. Adapun untuk bermuwalat atau memihak kepada orang-orang kafir dalam 

urusan persahabatan jahiliyyah, urusan keluarga, dan urusan kepimpinan adalah 

dilarang dalam agama. Hal ini karena umat Islam dituntut agar memelihara akhlak 

sebagai seorang Mukmin supaya tidak terikut-ikut dengan sifat dan tabiat orang-

orang kafir dan dituntut supaya lebih memihak atau berteman dengan orang-orang 

Mukmin sendiri adalah lebih baik demi menjaga keharmonian akidah Islam. 

Adapun jika ternyata memihak dan berteman kepada orang-orang kafir 

mengandung kebaikan kepada kaum Mukmin, maka itu diperbolehkan, 

sebagaimana Nabi Muhammad SAW. pernah bersekutu dengan Bani Khuza’ah, 

padahal mereka tetap dalam kemusyrikannya.
65

 

Bagaimanapun, jika orang-orang Mukmin merasa takut dan khawatir akan 

terjadi kerusakan apabila mereka memihak kepada orang-orang kafir, maka  

diperbolehkan untuk berjaga-jaga atau siasat taqiyyah, sebab kaidah syari’at ada 

mengatakan, bahwa menolak kerusakan (mafsadah) hendaklah didahulukan 

daripada menarik manfaatnya. (Dar al-Mafasid Muqaddamun ‘ala Jalb al-

Mafasid). Menurut al-Maraghi, para ulama telah bersepakat akan bolehnya 

taqiyyah. Akan tetapi dengan syarat, hendaklah seseorang mengatakan atau 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, dalam rangka 
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mencegah bahaya yang datang dari musuh, seperti yang berkait dengan jiwa, 

kehormatan, atau harta. Barangsiapa yang mengatakan kalimat kufur karena 

ditekan dan dipaksa, sedangkan ia berusaha untuk melindungi dirinya agar tidak 

terbunuh dan hatinya tetap tenang dalam keimanan, ia tidak menjadi kafir, dan 

perbuatannya akan diampun.
66

 

Sebagaimana kisah Ammar bin Yassir dalam surat an-Nahl ayat 106, yang 

tatkala  ia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur hatinya tetap tenang dalam 

melakukannya, serta kisah seorang sahabat Nabi yang diampuni saat ia 

diinterogasi oleh Musailamah: “Tidakkah engkau bersaksi bahwa aku adalah 

Rasulullah?” Sang sahabat yang dipaksa tadi menjawab, “Iya.” Lalu, 

Musailamah membiarkan ia hidup. Akan tetapi, seorang sahabat yang saat itu 

juga ditanya soalan yang sama oleh Musailamah telah menjawab, “Aku tuli” 

sebanyak tiga kali. Akhirnya ia dibunuh. Berita ini sampai kepada Rasulullah 

SAW. lantas beliau bersabda: 

Artinya: 

“Adapun  orang yang dibunuh, ia telah berlalu dengan keyakinan 

dan kejujurannya, maka berbahagialah dia. Dan yang lainnya, ia 

menerima kemurahan dari Allah, sehingga tidak ada beban lagi 

baginya.”
67
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Kendati, hal itu termasuk dalam rukhshah agama dikarenakan adanya hal-hal 

yang berlaku pada waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau rutin, yang sifatnya 

dalam kondisi terpaksa dan darurat. Bukan dari pokok-pokok agama yang harus 

diikuti selamanya.
68

 Oleh karena itu, diwajibkan bagi orang-orang Mukmin 

melakukan hijrah dari tempat di mana ia takut untuk menampakkan agamanya, 

dan terpaksa untuk melakukan taqiyyah. Adapun antara perkara yang termasuk 

dalam kesempurnaan ialah, hendaklah orang Mukmin itu tidak takut dan gentar 

menghadapi celaan orang-orang kafir yang mencela keimanan kepada Allah. 

Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175: 

                              

Artinya: 

“Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang 

menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang 

musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada 

mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang 

yang beriman.” (Q.S. Ali Imran: 175) 

Adapun pendapat kedua dari ulama Sunni tentang taqiyyah, penulis mengutip 

pandangan Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya yang bernama tafsir Fi Zhilalil 

Qur’an. Menurut Sayyid Quthb, taqiyyah merupakan suatu rukhshah yang 

dibenarkan dalam Islam hanya semata-mata untuk memelihara diri terhadap orang 

yang ditakuti dalam suatu negeri atau pada suatu waktu tertentu. Akan tetapi, itu 
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hanya untuk pemeliharaan diri dalam bentuk ucapan lisan, bukan dalam bentuk 

hati dan amal.
69

 Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas: 

 

Artinya: 

“Taqiyyah ‘siasat pemeliharaan diri’ itu bukan dengan amal, 

tetapi taqiyyah itu hanya dengan ucapan.” 

Jadi, taqiyyah yang diperkenan itu bukan dengan menjalin kasih sayang 

antara orang Mukmin dengan orang kafir. Hal ini karena, orang-orang kafir itu 

tidak akan ridha kalau kitab Allah dijadikan pemutus perkara-perkara dari aspek 

hukum maupun aspek kehidupan. Maka, Allah melarang umat Islam untuk 

menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat atau sebagai wali dikarenakan 

perbedaan akidah dan amalan hidup. Oleh karena itu, taqiyyah yang diizinkan 

syara’ itu bukanlah dengan membantu orang-orang kafir dengan amalan nyata 

dalam bentuk tertentu atas nama taqiyyah. Karena, umat Islam tidak 

diperkenankan untuk melakukan tipu daya apa pun atas nama Allah dan agama.
70

 

Kendati, permasalahan ini merupakan urusan dari hati nurani, urusan taqwa, 

maka urusan ini mengandung peringatan kepada orang Mukmin terhadap siksaan 

Allah SWT. dan memberi kesadaran kepada orang-orang Mukmin bahwa Allah 

selalu mengetahui apa yang ada di dalam hati hambaNya. Sebagaimana firman 

Allah SWT. dalam surat Ali Imran ayat 29: 

                                                             
69 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an; Di Bawah Naungan Al-Qur’an, terj. As’ad 

Yasin, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Jilid 2, h. 56. 
70 Ibid. 



 

                           

                  

Artinya: 

“Katakanlah: "Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam 

hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah 

mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di 

bumi. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Ali 

Imran: 29) 

 

b. Ulama Syi’ah 

Adapun pendapat dari ulama Syi’ah, penulis mengutip pandangan Allamah 

Nizamuddin Hassan al-Qummi dalam tafsirnya tafsir al-Qummi. Beliau 

berpandangan bahwa taqiyyah merupakan rukhshah yang dibenarkan kepada umat 

Muslim yang ketika berdepan dengan kekejaman dan penganiayaan oleh 

pemerintah yang zalim, ia mengatakan bahwa jika seorang laki-laki dari kaum 

Musyrik menzalimi kaum Muslim, maka harus orang Muslim untuk menunjukkan 

kasih sayang dan tunduk kepada perintahnya, Akan tetapi dengan syarat dengan 

menyembunyikan keimanan dan berpaling dari mereka jika terdapat ruang dan 

peluang yang memungkinkan untuk berpaling.  Adapun taqiyyah yang dibenarkan 

itu adalah taqiyyah secara zhahir, yakni dengan lisan tetapi bukan secara batin 

atau qalb, selagi mana hatinya tetap tenang ketika mengucapkannya maka 



 

perbuatan tersebut tidak berdosa, Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an 

Q.S. An-Nahl: 106.
71

 

Menurut al-Qummi lagi, untuk melakukan praktek taqiyyah tidak hanya 

berlaku kepada kaum Musyrik saja, akan tetapi turut berlaku bagi sesama Muslim 

jika berada di dalam pemerintahan Muslim yang tidak adil. Maka diharuskan 

untuk melakukan taqiyyah dan tipu muslihat demi menjaga diri dan harta.
72

 

Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-

Tirmidzi: 

Artinya: 

“Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya 

maka ia syahid” (H.R. At-Tirmidzi). 

Hal ini karena harta benda merupakan keperluan yang penting bagi seseorang 

dan wajib bagi sesiapa untuk menjaga harta dengan sebaik-baiknya sehingga 

dibenarkan untuk berperang demi menjaga harta, dan dalam hal ini bagi individu 

Muslim yang tidak mampu untuk memerangi pihak yang zalim, maka harus 

baginya untuk melakukan taqiyyah dan tipu helah untuk memelihara harta 

bendanya walaupun sesama umat Muslim sendiri. Menurut al-Qummi, 

pengamalan taqiyyah tetap berlaku dan dijadikan sebagai rukhshah dalam agama 

ketika mana umat Muslim dalam kondisi darurat dan tertekan disebabkan berada 
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di dalam tekanan pemerintah atau penguasa yang zalim. Sebagaimana yang 

disepakati oleh mayoritas Imam Syi’ah, hadits yang diriwayatkan dari al-Hasan: 

“Taqiyyah berlaku sehingga hari kiamat”.
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Adapun pandangan ulama Syi’ah yang lain penulis mengutip dalam buku 

Syi’ah Menurut Syi’ah hasil karangan Tim Ahlulbait Indonesia. Menurut 

pandangan mereka, taqiyyah diperbolehkan apabila ada bahaya yang nyata yang 

mengancam nyawa seseorang atau nyawa keluarga seseorang, atau kemungkinan 

hilangnya kehormatan dan harga diri istri seseorang atau anggota keluarga lainnya 

dari keluarga itu, atau bahaya hilangnya harta benda seseorang sedemikian rupa 

sehingga menyebabkan kemiskinan dan membuat seorang lelaki tidak dapat 

menopang dirinya dan keluarganya. Dalam hal ini, mereka mengutip pendapat 

Imam Khomeini dalam bukunya yang berjudul Pemerintahan Islam. Imam 

Khomeini berpendapat bahwa taqiyyah boleh dilakukan hanya apabila nyawa 

seseorang dalam keadaan terancam. Sedangkan pada kasus dimana agama Allah 

SWT. dalam keadaan terancam, taqiyyah tidak boleh dilakukan walau akan 

menyebabkan kematian orang itu.
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Penulis juga menemukan pendapat lain oleh Imam Khomeini yang dikutip 

dari buku Sunnah Syi’ah Bergandingan Tangan! Mungkinkah? karangan Quraish 

Shihab menyatakan, tidaklah wajar berpegang dengan taqiyyah menyangkut 

segala sesuatu yang kecil dan yang besar. Taqiyyah disyariatkan (diajarkan 

agama) untuk memelihara jiwa dan jiwa orang lain dalam kaitannya dengan 
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rincian hukum. Adapun jika persoalan menyangkut bahaya terhadap Islam secara 

menyeluruh, maka di sana tidak ada jalan untuk melakukan taqiyyah. Apabila 

kondisi taqiyyah menjadikan seseorang di antara kita harus masuk dalam 

kelompok para penguasa, maka di sini ia wajib untuk menghindari hal itu 

walaupun penghindaran itu mengakibatkan pembunuhannya, kecuali masuk untuk 

membentuk strategi untuk kebaikan dan kemenangan buat Islam dan kaum 

Muslim.
75

 

Adapun menurut golongan Syi’ah beranggapan bahwa taqiyyah tidak sama 

seperti nifaq, bahkan keduanya bertentangan dalam aspek fungsi, bentuk dan 

maknyanya. Hal ini karena taqiyyah adalah menyembunyikan keyakinan dan 

menampakkan kekafiran, sedangkan kemunafikan adalah menyembunyikan 

kekafiran dan menampakkan keyakinan.
76

 Sehingga ulama Syi’ah telah membagi 

taqiyyah menjadi dua bagian, yaitu, taqiyyah makhafatiyyah, yang artinya 

taqiyyah karena takut kepada sebarang bahaya dan taqiyyah mudharatiyyah, yakni 

taqiyyah yang ditujukan untuk menjaga perasaan orang yang berbeda dengannya, 

demi terjalinnya hubungan baik antar keluarga atau umat yang berbeda, dan untuk 

menghindarkan fitnah yang dapat meresahkan masyarakat atau demi 

terealisasinya persatuan umat Islam.
77
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BAB III 

TAQIYYAH MENURUT TAFSIR AL-MIZAN DAN TAFSIR AL-ASAS FI 

AL-TAFSIR 

A. Al-Thabathaba’i dan Tafsir Al-Mizan 

1. Riwayat Hidup, Sosial dan Akademiknya 

Allamah Sayyid Muhammad Husain al-Thabathaba’i dilahirkan di Tabriz 

pada tanggal 30 Zulhijjah 1321H(17 Maret 1903M). Beliau datang dari keluarga 

Tabriz kenamaan, yaitu keluarga Thabathaba’i. Selama tiga abad terakhir, 

keluarga ini telah mencetak generasi demi generasi ulama terkenal di Azarbaijan. 

Mereka adalah keturunan Imam kedua, al-Hasan bin Ali as. Keluarga besar ini 

dirujuk dengan gelar al-Qadhi.
78

  

Al-Allamah al-Thabathaba’i adalah putra as-Sayid Muhammad bin as-Sayid 

Muhammad Husain al-Thabathaba’i. Ayahnya meninggal pada tahun 

1330H/1912M. Anak yatim ini tumbuh besar di Tabriz, dan setelah 

menyelesaikan pendidikan keagamaan di sana, pada sekitar tahun 1341H/1923M, 

beliau pergi ke an-Najaf al-Asyraf (Irak), pusat paling penting untuk pendidikan 

keagamaan Islam.
79
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Di an-Najaf al-Asyraf, beliau mengawali studi-studi lebih tingginya bersama 

ulama-ulama termasyhur seperti Syaikh al-Mirza Muhammad Husain (putra 

syaikhul Islam al-Mirza Abdurrahim) Na’ini al-Gharawi dan Syaikh Muhammad 

Husain (putra al-Hajj Muhammad Hasan, Muinut Tujjar) Ishfahani. Keduanya ini, 

bersama Syaikh Dhiyauddin (putra Maula Muhammad) Iraqi, yang merupakan 

tokoh yang sangat dihormati di dunia Syi’ah. Mereka termasuk di antara ulama-

ulama paling menonjol bukan saja di bidang-bidang yurispendasi Syi’ah dan 

prinsip-prinsip dasar yurispendasi, namun juga dalam semua studi Islam. 

Pendapat-pendapat yang mereka paparkan dan teori-teori yang mereka 

kemukakan, diikuti oleh semua ulama setelah mereka. Mereka mendirikan 

mazhab berpikirnya sendiri-sendiri. Mereka mendidik ribuan ulama dan ahli 

hukum Syi’ah dan semua marja’ taqlid (otoritas tertinggi untuk fikih, 

yurisprudensi, aturan-aturan syariat, yang putusan-purusannya diikuti oleh 

ummat) dunia Syi’ah, yang sehingga dewasa ini melahirkan ramai anak-anak 

didik.
80

 

Al-Allamah al-Thabathaba’i banyak dipengaruhi oleh dua guru ini, (Ishfahani 

dan Na’ini), lebih khusus kepada Ishfahani dalam perkembangan pemikiran-

pemikiran dan pengetahuannya sehingga apabila beliau bertahan dalam  bidang 

pengetahuan ini sepenuhnya, beliau akan menjadi seorang mujtahid yang terkenal 

dana mat berpengaruh dalam bidang politik dan sosial.
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Akan tetapi hal itu bukan jalan hidupnya, beliau sangat tertarik pada 

pengetahuan-pengetahuan aqliah, dan beliau belajar dengan dengan Sayyid Abul 

Qasim Khwansari, yang dikenal sebagai “ahli matematika”.
82

 Al-Thabathaba’i 

merasa bangga dapat mempelajari ilmu matematika darinya sehingga beliau 

menulis sebuah buku tentang beberapa topik matematika tinggi yang mana beliau 

mengaplikasikan beberapa teori khusus dari gurunya. Beliau kemudian belajar 

filosofi dan metafisika dari Sayid Husain Sayid Ridha al-Husaini al-Badkubi 

(sekarang disebut Baku, ibukota Azarbaijan Soviet), beliau merupakan tokoh yang 

termasyhur di bidang filosofi dan studi-studi terkait pada masa itu. Di bidang etika 

dan spiritual, beliau menerima pendidikannya dari keluarganya, as-Sayid Mirza 

Ali Agha (al-Mirza Husain al-Qadhi) Thabathaba’i, seorang ulama yang 

mendirikan sebuah sekolah pendidikan spiritual dan etika yang tumbuh sehat dan 

kuat hingga saat ini.
83

 

Segenap pengaruhnya itu berpadu dalam diri al-Thabathaba’i untuk 

menciptakan dalam dirinya sebuah personalitas akademis dan spiritual yang 

berimbang sempurna. Seorang otoritas terpandang di bidang studi-studi 

keagamaan seperti fikih dan prinsip-prinsip dasarnya, seorang filosof yang 

pandangan-pandangannya independen dan memiliki beragam teori baru, yakni 

sebuah model kesempurnaan etika dan spiritual yang bersemangat, yang bukan 

saja mengajarkan moralitas namun juga mengamalkannya. 
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Al-Allamah al-Thabathaba’i kembali ke Tabriz pada tahun 1353H/1934M. Di 

sini beliau disambut hangat sebagai seorang ulama, beliau menghabiskan 

waktunya dengan mengajar filosofi tinggi kepada murid-murid yang antusias. 

Namun, ini merupakan sebuah tempat kecil bagi talenta-talentanya. Pada tahun 

1364H/1945M, beliau berhijrah ke Qum, pusat pendidikan keagamaan paling 

penting di Iran. Di Qum, beliau berbagi pengetahuan etika, filosofi dan tafsir al-

Qur’an kepada murid-murid yang sudah mencapai tingkat pengetahuan yang 

tinggi. Di sini lah beliau menetap sehingga kewafatan beliau pada tahun 

1402H/1981M. Beliau banyak menghasilkan para cendekiawan dan para 

pemimpin, dan yang paling masyhur di kalangan muridnya adalah almarhum 

Murtadha Muthahhari.
84

 

2. Karya-Karya Al-Thabathaba’i 

Al-Thabathaba’i merupakan salah seorang ulama yang menguasai berbagai 

disiplin ilmu pengetahuan umum juga keagamaan; meliputi fiqh, usul fiqh, 

tasawuf sampai ilmu matematika dan filsafat. Sebagai seorang filosof, 

kecenderungannya terhadap filsafat bahkan sangat mewarnai karya-karya 

intelektualnya, termasuk dalam kitab tafsirnya, al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an. 

Selain teguh belajar pada ulama-ulama besar, al-Thabathaba’i banyak 

menghasilkan karya-karya dalam bentuk penulisan. Antara karya-karya beliau 

adalah: 

a. Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur’an (Tafsir yang terdiri atas 20 jilid). 
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b. Ushul’i Falsafah wa Rawish’i Ri’alism (Prinsip-prinsip filsafat dan 

Metode Realisme). 

c. Hasyiyah bar Asfar (Catatan pinggir buku Asfar). 

d. Mushahabat ba Ustad Kurban (Dialog dengan Profesor Corbin). 

e. Risalah dar Hukumati Islami (Risalah tentang Pemerintahan Islami). 

f. Hasyiyah’i Kifayah (Catatan pinggir buku al-Kifayah). 

g. Risalah dar Quwwah wa fi’l (Risalah tentang potensialitas dan aktualitas). 

h. Risalah dar Ithbat az-Zat (Risalah tentang bukti Esensi Ilahi). 

i. Risalah dar Syifat (Risalah tentang sifat Ilahi). 

j. Risalah dar Af’al (Risalah tentang tindakan-tindakan Ilahi). 

k. Risalah dar Wasa’ith (Risalah tentang pertengahan-pertengahan). 

l. Risalah dar Insan Qabl al-Dunya (Risalah tentang manusia sebelum 

dunia). 

m. Risalah dar Insan fi al-Dunya (Risalah tentang manusia di dunia). 

n. Risalah dar Insan Ba’d al-Dunya (Risalah tentang manusia setelah dunia). 

o. Risalah dar Nubuwwat (Risalah tentang Kenabian). 

p. Risalah dar Walayat (Risalah tentang Inisiasi). 

q. Risalah dar Musytaqqat (Risalah tentang Derivat). 



 

r. Risalah dar Burhan (Risalah tentang pembuktian). 

s. Risalah dar Mughalathah (Risalah tentang Sophisme). 

t. Risalah dar Thalil (Risalah tentang analisa). 

u. Risalah dar Tarkib (Risalah tentang sintesa). 

v. Risalah dar I’tibarat (Risalah tentang Iktibar). 

w. Risalah dar bu nubuwwat wa Manamat ( Risalah tentang Kenabian dan 

Impian). 

x. Manzhumah dar Rasmi Khathth’i Nasta’liq (Syair tentang metode 

penulisan gaya Kaligrafi Nasta’liq). 

y. Ali wa’l Falsasafat al-Ilahiyah (‘Ali dan Metafisika). 

z. Qur’an dar Islam (Al-Qur’an dan Islam). 

aa. Syi’ah dar Islam (Islam Syi’ah).
85

 

3. Latar Belakang, Sistematika dan Penulisan Tafsir Al-Mizan 

i. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mizan 

Tafsir al-Qur’an yang disusun oleh al-Thabathaba’i yang dikenal dengan al-

Mizan yang berarti timbangan, keseimbangan atau moderasi, al-Thabathaba’i 

tidak menjelaskan mengapa tafsirnya ini dinamai al-Mizan namun menurut al-

Usiy, kemungkinan karena diungkapkannya berbagai pikiran dan pendapat di 
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dalam al-Mizan, kemudian berbagai pendapat dan pikiran itu diuji dan diseleksi, 

baik untuk saling menguatkan atau koreksi terhadap salah satunya, setelah 

mengemukakan berbagai pendapat tersebut, al-Thabathaba’i memilih atau 

menimbang pendapat yang kuat untuk kemudian dipilih sebagai penafsirannya.
86

 

Tafsir ini mulai disusun oleh al-Thabathaba’i ketika beliau menetap dan 

mengajar di Qum, tafsir ini ditulis bukan saja sebagai respon atas permintaan para 

ulama untuk membangkitkan kajian al-Qur’an yang pada waktu itu kalah dominan 

dibanding kajian filsafat dan fiqih, dua ilmu yang masing-masing menjadi 

primadona atau mahkota ilmu-ilmu rasional dan ilmu-ilmu tradisional dimana 

antara ulama keduanya saling bertentangan, namun juga karena di sana belum ada 

program kajian tafsir, permintaan itu ditanggapi secara positif oleh al-

Thabathaba’i dengan menggunakan kajian tafsirnya dan filsafat setiap malam 

kamis yang dihadiri oleh sejumlah murid yang kelak kemudian hari menjadi 

pewaris pandangan-pandangannya.
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Adapun motivasi yang mendorong al-Thabathaba’i untuk menulis kitab 

tafsirnya, al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an, adalah karena keinginannya mengajarkan 

dan menafsirkan al-Qur’an yang mampu mengantisipasi gejolak rasionalitas pada 

masanya. Hanya saja, al-Thabathaba’i dalam penulisan kitab tafsirnya ini 

memerlukan sebuah proses yang sangat panjang, yang dimulai dari ceramah-

ceramahnya yang disampaikannya kepada para mahasiswa di Universitas Qum, 

Iran. Atas desakan para mahasiswanya, beliau mengkodifikasikan jilid I pada 
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tahun 1375H/1956M. Tujuh belas tahun kemudian, tepatnya pada tahun 

1392H/1972M, al-Thabathaba’i berhasil menyusun keseluruhan kitab tafsirnya.
88

 

ii. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Mizan 

Secara umumnya, sistematika yang dipakai oleh al-Thabathaba’i dalam karya 

tafsirnya ini, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistematika yang 

dipergunakan oleh para mufassir pendahulunya dalam karya-karya tafsir mereka. 

‘Ali al-Awsiy memetakan sistematika yang dipakai al-Thabathaba’i dalam 

menyusun kitab tafsirnya ini.
89

 Di antaranya, yang bisa disebutkan di sini adalah, 

pertama, al-Thabathaba’i dalam membicarakan satu topik, beliau membagi ayat-

ayat dalam satu surat yang akan ditafsirkan menjadi kelompok tersendiri. Terlepas 

dari ayat tersebut masuk dalam kelompok satu surat atau tidak. Sehingga 

terkadang dalam menafsirkan, al-Thabathaba’i memotong satu ayat
90

 atau 

sebagian ayat
91

, bahkan sebanyak dua puluh ayat. 

Dalam beberapa hal ketika menafsirkan, al-Thabathaba’i mengikuti sistem 

yang dilalui oleh mufassir terdahulu. Pada permulaan penafsiran di awal surat, al-

Thabathaba’i telah menetapkan paradigma yang dipergunakan untuk memotret 

makna ayat tersebut. Yakni dengan cara memadukan ayat-ayat tersebut dalam satu 

surat. Karena dalam pandangannya, juga pandangan para mufassir modern, bahwa 

dalam satu surat tidak hanya membicarakan tentang satu topik saja. Namun ada 
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bermacam masalah yang dipaparkan oleh ayat-ayat dalam surat tersebut,
92

 serta 

berbagai solusi untuk setiap masalah yang terkandung di dalamnya. Begitu pula 

dalam memaparkan riwayat, dalam satu surat, terkadang al-Thabathaba’i 

menjelaskannya terlalu jauh.
93

 

Tidak jarang, al-Thabathaba’i menggunakan metode diskusi ketika 

menafsirkan suatu ayat, sambil membeberkan pendapat para ulama klasik pada 

ayat yang sedang dikaji.
94

 Selain itu, ketika mengutip pendapat mereka, para 

ulama, terutama dalam bahasan riwaiy, terkadang dia mengomentari riwayat 

tersebut, baik menguatkannya atau sebaliknya, atau untuk memperkokoh 

pendapatnya sendiri, seperti dalam pembahasan tentang asbab al-Nuzul.
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Al-Thabathaba’i dalam tafsirnya ini, seringkali mengangkat isu yang paling 

aktual dan kontemporer yang juga menjadi isu Dunia Islam, yaitu mengangkat 

moral umat manusia, khususnya Islam, untuk melepaskan diri dari setiap bentuk 

paganisme. Tafsir bercorak seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam di 

era informasi ini. Suatu era di mana umat Islam sepertinya telah hilang 

“pegangan”, karena terlalu bergantung pada hasil pemikiran sekularis. Akibatnya, 

Dunia Islam terlanjur dicemari oleh bermacam ideologi asing yang seringkali 

mengganggu pemikiran umatnya sendiri.
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4. Metode Penulisan Tafsir Al-Mizan 
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Semenjak kepindahannya ke kota Qum, al-Thabathaba’i banyak 

menyampaikan kuliah-kuliah di bidang tafsir kepada murid-muridnya. Namun 

kemudian murid-muridnya tersebut meminta al-Thabathaba’i untuk membuat 

semacam karya tulis khusus di bidang tafsir. Atas desakan tersebut, akhirnya al-

Thabathaba’i memulai penulisan khusus di bidang tafsir semenjak tahun 

1375H/1956M dan selesai pada tahun 1375H/1972M, sebanyak 20 jilid. Penulisan 

kitab tafsir ini membutuhkan waktu selama 17 tahun. 

Mengenai metode penafsiran al-Qur’an, al-Thabathaba’i mengemukakan tiga 

cara yang bisa dilakukan untuk memahami al-Qur’an. Pertama, menafsirkan suatu 

ayat dengan bantuan data ilmiah dan non-ilmiah. Kedua, menafsirkan al-Qur’an 

dengan hadits-hadits Nabi yang diriwayatkan dari imam-imam suci. Ketiga, 

menafsirkan al-Qur’an dengan jalan memanfaatkan ayat-ayat lain yang berkaitan. 

Di sini hadits dijadikan sebagai tambahan. Tampak dari uraian-uraian yang telah 

disampaikan bahwa tafsir ini menggunakan metode tahlili. Semua asumsi pada 

bentuk penafsiran al-Thabathaba’i meliputi:
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a. Dalam kitab tafsirnya, al-Thabathaba’i memasukkan rujukan-rujukan yang 

beraneka ragam baik kepada kitab-kitab tafsir, hadits, sejarah, tata bahasa 

dan lainnya yang tidak hanya berasal dari rujukan-rujukan di kalangan 

Syi’ah saja. 

b. Al-Thabathaba’i menggunakan penafsiran suatu ayat atas ayat yang lain 

selama hal tersebut sesuai dengan mengkaji susunan kalimat dalam ayat-
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ayat tersebut. Beliau juga memasukkan riwayat-riwayat yang membahas 

tafsiran suatu ayat selama riwayat tersebut mutawatir baik yang berasal 

dari Nabi atau para imam Ahl al-Bayt. 

c. Perhatian terhadap masalah asbab al-nuzul, masalah qira’at, kaitan suatu 

ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya (munasabah), juga mengkaji 

pendapat-pendapat dari kalangan sahabat dan tabi’in menjadi 

pertimbangan al-Thabathaba’i ketika menafsirkan suatu ayat. 

d. Penolakan terhadap kisah-kisah Israiliyyat dilakukan al-Thabathaba’i, 

sehingga beliau jarang mengutip kisah Israiliyyat ketika menafsirkan al-

Qur’an. 

e. Menurut beliau, setiap ayat al-Qur’an dapat dipahami dari dua sisi, yaitu 

yang tersurat atau makna literal dari suatu ayat yang kemudian disebutnya 

sebagai aspek lahir dan pemahaman terhadap yang tersirat atau makna 

yang terdapat di balik teks ayat yang disebut aspek batin. Beliau 

menggunakan istilah ta’wil dalam kitab tafsirnya, untuk maksud 

mengarahkan kembali pada permulaan pada permulaan atau asalnya. 

Dengan ta’wil berarti berusaha memahami rahasia batin teks sebagaimana 

nampaknya ke pandangan esensi spiritual atau rahasia batinnya melalui 

tindakan spiritual atau intuitif. Oleh karena itu, ta’wil hanya bisa dilakukan 



 

oleh orang yang mempunyai otoritas dalam menerjemahkan agama, 

menurut al-Thabathaba’i adalah Nabi SAW dan para imam Ahl al-Bayt.
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f. Hal lain yang menjadi ciri khas kitab tafsir ini adalah adanya pembahasan 

masalah-masalah kefilsafatan, seperti menggunakan pendapat-pendapat al-

Farabi dan Ibn Sina, selama pendapat tersebut sesuai dengan maksud ayat. 

Hal ini dilakukan oleh beliau hanya sebagai penjelasan tambahan tapi 

terkadang  beliau menolak pendapat-pendapat filsafat yang bertentangan 

dengan makna yang terkandung dalam al-Qur’an. 

g. Dengan berlatar belakang teologis Syi’ah, al-Thabathaba’i berusaha 

menyajikan penafsiran-penafsiran yang sejalan dengan paham Syi’ah 

Imamiyah serta meninggalkan paham yang tidak sesuai dengan keyakinan 

teologisnya. 

B. Sa’id Hawwa dan Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir 

1. Riwayat Hidup, Sosial dan Akademiknya 

Sa’id Hawwa atau nama aslinya Syaikh Sa’id Muhammad Daib Hawwa 

dilahirkan di kota Hamaah, Suriah dari pasangan Muhammad Diib Hawwa dan 

Arabiyyah Althaisy pada tanggal 27 September 1935M. Di usia dua tahun ibunya 

meninggal lalu diasuh oleh neneknya. Di masa kecil, keluarga Sa’id hidup dalam 

keadaan sederhana. Itu sebabnya, karena tidak mampu membiayai anaknya, ketika 

beliau masih duduk di bangku sekolah dasar, ayahnya terpaksa mengeluarkannya 
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dari sekolah. Waktu itu usia Sa’id baru 8 tahun, dan beliau akhirnya membantu 

ayahnya berjualan di pasar.
99

 

Beberapa tahun setelah putus sekolah dan membantu ayahnya di pasar, Sa’id 

dimasukkan ke sekolah malam untuk melanjutkan pendidikannya dengan harapan 

bisa mendapat ijazah SD. Setelah tamat SD, beliau menempuh jenjang pendidikan 

tingkat pertama di SMP Ibnu Rusyd, tapi kemudian dia pindah ke SMP Abul 

Fidaa’. Di sini beliau belajar selama satu tahun, dan kembali melanjutkan sekolah 

di SMP Ibnu Rusyd hingga tamat. Masa-masa menempuh pendidikan tingkat 

SMP adalah masa-masa beliau yang penuh dengan bacaan. Telah banyak buku 

karangan para cendekiawan dunia yang dipelajarinya. 

Di kotanya, tepatnya di Masjid al-Madfan, terdapat sebuah perpustakaan 

umum yang cukup besar. Di sanalah beliau menyalurkan hobi membacanya. Di 

antara buku kesukaannya adalah buku al-Ihyaa Ulumuddin, karya al-Ghazali. 

Membaca buku ini banyak mempengaruhi kehidupannya dan mendorongnya 

untuk hidup dengan sederhana. Akan tetapi, faktor yang paling membuatnya rajin 

menjalankan ajaran agama adalah karena gurunya, Syaikh Muhammad al-Haamid 

yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama di sekolahnya. Berawal dari 

kecintaan kepada mata pelajaran ini, akhirnya beliau sering mendatangi ceramah 

yang disampai oleh gurunya itu di Masjid as-Sulthaan. Berguru kepada Syaikh 

Muhammad al-Haamid banyak memberi warna kepada pandangan hidup Sa’id.
100
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Setelah lulus SMP, beliau melanjutkan studinya ke tingkat SMU. Pada waktu 

ini beliau mula bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, dan membawa 

perubahan besar dalam kehidupannya. Masuk ke dalam gerakan ini memberi 

arahan baru bagi beliau dan membuatnya menemukan dan menyadari dirinya 

sebagai satu individu dari sebuah jamaah.
101

 Semenjak menjadi anggota gerakan, 

beliau aktif memberi ceramah dan berkhotbah di masjid-masjid dan beliau sering 

menyampaikan orasi setiap ada demonstrasi. 

Beliau belajar kepada sejumlah banyak guru-guru di Suriah, antaranya Syaikh 

Muhammad al-Haamid, Syaikh Muhammad al-Hasyimi, Syaikh Muhammad 

Abdul Wahab Dabus Wazit, Syaikh Abdul Karim ar-Rifa’i, Syaikh Muhammad 

Ali Murad, Musthafa as-Siba’i, Musthafa az-Zarqa dan lainnya.
102

 Beliau 

kemudian melanjutkan studinya di Universitas di Damaskus pada tahun 1956M 

dan lulus pengajian pada tahun 1961M. Kemudian beliau mengikuti khidmah 

‘askariah (pendidikan militer) pada tahun 1963M selama satu tahun empat bulan 

hingga menjadi seorang perwira cadangan.
103

 Pada tahun 1964M, beliau menikah 

dan dikarunai empat orang anak. 

Beliau banyak memberi ceramah, khutbah dan mengajar di banyak negara, 

antaranya di Suriah, Arab Saudi, Kuwait, Emirat, Iraq, Yordania, Mesir, Qatar, 

Pakistan, Amerika dan Jerman. Beliau juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa 

Dustur di Suriah pada tahun 1973M, hingga beliau dipenjara selama lima tahun 
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sejak tahun 1973-1981M. Selama di penjara, beliau mulai menulis kitab al-Asas fi 

al-Tafsir sebanyak 11 jilid dan telah menulis beberapa buku dakwah lainnya.
104

 

Selama hayatnya beliau pernah diamanahi jabatan pimpinan dalam organisasi 

Ikhwanul Muslimin di tingkat regional dan internasional, serta aktif dalam 

berbagai aktivitas dakwah, politik dan jihad. Pada tahun 1987M beliau telah 

diserang sejenis penyakit Parkinson disamping banyak penyakit lain yang 

dihadapinya sehingga beliau menghembus nafas terakhirnya di rumah sakit Islam 

di Amman pada tahun 1989M.
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2. Karya-Karya Sa’id Hawwa 

Adapun Sa’id Hawwa merupakan salah seorang ulama yang menguasai 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan umum juga keagamaan. Beliau juga punya 

berbagai pengajian, ceramah, dan perkuliahan di Jam’iyah al-Ishlah al-Ijtima’ di 

Kuwait. Ceramah dan pengajian-pengajiannya mendapat sambutan yang hangat 

dari para pemuda Kebangkitan Islam. Sebagaimana buku-buku dakwah dan 

pergerakan yang ditulisnya mendapatkan sambutan luas di kalangan pemuda 

Muslim di berbagai negeri Arab dan Islam, khususnya di Yaman, negara-negara 

Teluk, dan Syam. Sebagiannya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 

lain. Di antara karya tulisnya yang telah diterbitkan ialah:
106

 

a. Allah Jalla Jalaluhu. 
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b. Ar-Rasul Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. 

c. Al-Islam. 

d. Al-Asas fi at-Tafsir. 

e. Al-Asas fi as-Sunnah wa Fighuha: as-Sirah – al-‘Aqa’id – al-Ibadat. 

f. Tarbiyatuna ar-Ruhiyah. 

g. Al-Mustakhlas fi Tazkiyat al-Anfus. 

h. Mudzakkirat fi Manazil ash-Shiddiqin wa ar-Rabbaniyyin. 

i. Jundullah Tsaqafatan wa Akhlaqan. 

j. Min Ajli Khutwah ila al-Amam ‘Ala Thariq al-Jihad al-Mubarak. 

k. Durus fi al-Amal al-Islami al-Mu’ashir. 

l. Jaulat fi al-Fiqhain al-Kabir wa ash-Shaghir wa Ushuluha. 

m. Fi Afaq at-Ta’alim. 

n. Fushul fi al-Imrah wa al-Amir. 

o. Risalah Munthalaqat Islamiyah li-Hadharah ‘Alamiyah Jadidah. 

p. Falnatadzakkar fi ‘Ashrina Tsalatsan: Furudh al-Ain, Furudh al-Kifayah, 

liman Tandfa’u Shadaqataka. 

q. ‘Aqd al-Qarn al-Khamis ‘Asyar al-Hijri. 

r. Ihya’  ar-Rabbaniyah. 



 

s. Ijazah Takhashush al-Du’at. 

t. Ghidza’ al-‘Ubudiyah. 

u. Akhlaqiyat wa Sulukiyat Tata’akkadu fi al-Qarn al-Khamis ‘Asyar al-

Hijri. 

v. Qawanin al-Bait al-Muslim. 

w. As-Sirah bilughatil Hubb. 

x. Al-Ijabat. 

y. Jundullah Takhthithan wa Tanzhiman. 

 

3. Latar Belakang, Sistematika dan Metode Penulisan Tafsir Al-Asas Fi al-

Tafsir 

i. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Asas Fi al-Tafsir 

Adapun terdapat beberapa hal yang mendorong Sa’id Hawwa untuk menulis 

karya tafsir beliau ini, adalah sebagai berikut:
107

 

a. Wujud al-Qur’an sebagaimana yang telah diketahui adalah mempunyai 

susunan ayat dan surat sedemikian rupa. Hal ini menjadi sebuah 

pertanyaan yang baru terpikir oleh banyak kalangan Muslim, sehingga 

karena itu (menurut Sa’id Hawwa) adalah merupakan persoalan urgen 
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untuk memberi penjelasan kepada mereka tentang penjelasan rahasia 

keterkaitan (munasabah) ayat dan surat dalam susunan al-Qur’an. 

b. Ada banyak ragam ilmu yang berkembang di era sekarang, yang 

menimbulkan pemahaman baru atau kecenderungan pada pemahaman 

lama yang menyebabkan persoalan seputar makna-makna al-Qur’an. 

c. Sekarang ini telah banyak orang yang melakukan perbandingan dan 

menyanggah al-Qur’an, disebabkan munculnya pandangan yang penuh 

kebohongan dan berlawanan dengan al-Qur’an. Sementara kalangan 

Muslim kesulitan untuk menjelaskan bahwa al-Qur’an adalah kitab suci 

yang berasal dari Tuhan yang tentu saja tidak bisa dielakkan 

keabsahannya (kebenarannya). 

d. Kemerosotan moralitas umat Islam pada nilai-nilai al-Qur’an, untuk itu 

diperlukan upaya yang serius untuk mengembalikan al-Qur’an dalam hati 

umat Islam. 

e. Umat Muslim sekarang lebih memilih ringkasan-ringkasan bacaan karena 

itu lebih memudahkan. Sedangkan kitab-kitab tafsir induk banyak sekali 

bahasan di dalamnya, yakni banyak perdebatan dan riwayat, dan hal itu 

menyulitkan untuk dibaca dan dipelajari (butuh pengkajian yang lama 

untuk memahaminya). 

f. Banyak sekali hal-hal tentang hukum-hukum Islam yang terabaikan oleh 

umat  sekarang, padahal hal-hal itu amat penting. Yang lebih diberi 

keutamaan oleh umat sekarang lebih kepada perdebatan-perdebatan 



 

i’tiqad (kepercayaan) dan madzhab (aliran). Berkenaan dengan itu, Said 

Hawwa ingin menutup persengketaan setiap kali bersinggungan dengan 

masalah itu. 

 

ii. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Asas fi al-Tafsir 

Kitab tafsir al-Asas fi al-Tafsir merupakan kitab tafsir yang terdiri dari 11 

(sebelas) jilid besar. Kitab tafsir yang dijadikan penelitian dalam kajian ini 

merupakan terbitan dari penerbit Dar as-Salam, Mesir, dengan tahun terbit 

1985M/1405H. Dalam jilid pertama kitab tersebut dicantumkan kata pengantar 

pernerbit oleh Abdul Qadir Mahmud al-Bukar yang terdiri dari dua halaman. 

Kemudian diusul pengantar penyusun (al-Asas fi al-Manhaj) tentang metode 

pembahasan mengenai uraian kitab tafsir yang digunakan oleh penulisnya. Masih 

di dalam jilid satu dikemukakan pengantar kitab tafsir al-Asas (Muqaddimah al-

Asas fi al-Tafsir) yang memberikan tentang karakteristik kitab tafsir ini serta 

keistimewaannya dibandingkan dengan kitab tafsir lain. Kitab tafsir al-Asas fi al-

Tafsir ini disusun seperti kitab tafsir besar yang lain dengan menguraikan 

penafsiran secara mendalam dan rinci yang mencapai 11 jilid tebal. Penulisan 

kitab tafsir ini seperti diterangkan oleh Sa’id Hawwa dalam pendahuluan kitabnya 

yaitu ketika beliau menjalani masa tahanan politik semasa pemerintahan Hafiz al-

Asad dalam kurun waktu 1973-1978M.
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Secara umum, sistematika penulisan tafsir al-Asas fi al-Tafsir yaitu dalam 

setiap jilid Sa’id Hawwa selalu mengemukakan pendahuluan sebelum masuk 

dalam penafsiran surat-surat al-Qur’an. Paparan menyangkut kategori surat sesuai 

yang dibagi menurut jumlah ayat oleh Sa’id Hawwa. Setiap surat yang ditafsirkan 

terlebih dahulu pada awal surat dijelaskan munasabahnya dengan surat-surat 

lainnya. Biasanya beliau mengutip dari penjelasan Sayyid Quthb dalam kitab 

tafsir fi Zhilal al-Qur’an dan Imam al-Alusi dalam kitab tafsir Ruh al-Ma’ani. 

Runtutan penafsiran disesuaikan dengan urutan surat-surat seperti yang terdapat di 

dalam mushaf. 

Untuk memudahkan penyajiannya sistematika dengan membagi kelompok-

kelompok surat dalam al-Qur’an. Sa’id Hawwa mengkategorikannya pada 4 

macam: pertama; Thiwal, yaitu surat al-Baqarah sampai dengan surat at-Taubah. 

Kedua, Mi-in, yaitu surat Yunus sampai dengan surat al-Qasas, kelompok ini 

dibagi pula oleh Sa’id Hawwa menjadi tiga bagian yang disebutnya dengan al-

Majmu’at, berdasarkan kepada makna yang dikandungnya. Ketiga; Matsani, yaitu 

surat al-Ankabut sampai dengan surat Qaf. Keempat; Mufassal, yaitu surat adz-

Dzariyat sampai dengan surat an-Nas. Pembagian seperti ini merupakan suatu cara 

bagi Sa’id Hawwa menyajikan susunan surat dengan pertimbangan melihat aspek 

munasabahnya.
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4. Metode Penulisan Tafsir Al-Asas Fi al-Tafsir 
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Di dalam penulisan kitab tafsir, ada beberapa mtode yang seringkali 

digunakan mufassir dalam menulis kitabnya. Di antaranya adalah metode tahlili, 

ijmali, muqaran, dan juga metode maudhu’i.
110

 

Tafsir al-Asas fi al-Tafsir karya Sa’id Hawwa dapat dikatakan di dalam 

pembahasannya menggunakan metode tahlili. Di mana pada penjelasan di atas 

telah dijelaskan bahwa metode tahlili yaitu suatu metode penafsiran yang dimulai 

dari surat al-Fatihah sampai surat terakhir surat an-Nas. Penjelasan uraian 

penafsiran dikemukakan secara rinci dan panjang. 

Penerapan tahlili sebagai metode yang digunakan tafsir ini, misalnya 

penafsiran surat al-Baqarah. Sa’id Hawwa membagi surat al-Baqarah dalam tiga 

kelompok yaitu pendahuluan, kandungan surat dan penutup. Untuk pendahuluan 

terdiri dari 20 ayat pertama, bagian isi dari ayat 21 sampai ayat 284, sedangkan 2 

ayat terakhir sebagai penutup surat. Pendahuluannya terdiri dari tiga faqrah 

(bagian). Untuk faqrah ketiga mengandung tiga majmu’ah. Bagian tengah al-

Baqarah terdiri dari tiga qism, yang mengandung beberapa maqta’ dan faqrah 

(bagian). Ayat yang ditafsirkan disusun dalam kelompok-kelompok ayat untuk 

memudahkan uraiannya.
111

 

Adapun angkaian metode penafsiran Sa’id Hawwa dapat dirumuskan sebagai 

berikut:
112

 

a. Menampilkan beberapa ayat sesuai dengan kelompok munasabahnya. 
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Beberapa ayat tersebut bisa tergabung dalam satu maqta’ dengan beberapa 

faqrahnya. Pada setiap surat terlebih dahulu dijelaskan keberadaan surat tersebut 

baik menyangkut identifiasi surat, tema surat, hubungan dengan surat lain atau 

kandungan surat secara global. Biasanya disini ditampilkan riwayat apabila 

menyangkut sebab turun dari suatu ayat. 

b. Menafsirkan Ayat 

Bentuk penafsiran yang dikemukakan Sa’id Hawwa mengenai ayat yang 

sudah disusun dalam kelompok ayat yaitu dengan menjelaskan makna secara 

umum atau memberikan pengertian secara global kemudian menerangkan 

pengertian teks ayat (makna harfi) dengan tinjauan bahasa serta uslub ayat. Dalam 

hal ini beliau sering menggunakan rujukan dari kitab tafsir al-Nasafi dan Ibnu 

Katsir. Beliau juga menggunakan tafsir Sayyid Quthb dan tafsir al-Alusi sebagai 

rujukan. Dengan demikian makna harfi yang dijelaskan cukup panjang berbeda 

dengan tafsir Jalalain yang sangat singkat. Penjelasan makna umum dan makna 

harfi dengan terlebih dahulu mencantumkan ayat atau potongan ayat yang ditulis 

dalam kurung. 

c. Menjelaskan Hubungan Susunan Ayat (Munasabahnya) 

Disini Sa’id Hawwa mengkaji struktur ayat dalam surat. Misalnya hubungan 

dalam satu kelompok ayat seperti hubungan kesamaan tema dalam satu maqta’, 

atau satu faqrah, atau antar maqta’, bahkan dijelaskan hubungan dengan ayat lain 

pada surat yang berbeda. 

d. Menjelaskan Hikmah Ayat 



 

Bagian ini dikenal dalam rangkaian penafsirannya dengan fawaid. Dalam 

poin ini ada juga dibahas tentang munasabah ayat khususnya hubungan suatu ayat 

dengan beberapa ayat lain atau dengan hadis Nabi. Poin ini merupakan penafsiran 

yang lebih luas dan komprehensif oleh Sa’id Hawwa dengan memahami ayat 

berdasarkan konteks. 

Demikian langkah dari metode penafsiran Sa’id Hawwa yang lebih banyak 

menyorot aspek munasabah dalam tafsirnya. Dua poin terakhir ini merupakan 

keunggulan dari tafsir Sa’id Hawwa yang membedakannya dengan mufassir lain 

baik dari sisi ide ataupun metode. 

 

 

 

C. Taqiyyah Dalam Tafsir Al-Mizan Dan Tafsir Al-Asas Fi al-Tafsir 

1. Penafsiran Tentang Taqiyyah Menurut Ath-Thabathaba’i  

a. Surat Ali Imran ayat 28. 

                         

                          

          

Artinya: 



 

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 

menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang 

siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 

Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang 

ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap 

diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (Q.S. Ali 

Imran:28) 

Menurut al-Thabathaba’i, beliau memberikan beberapa konsep mengenai 

taqiyyah, beliau memaparkan beberapa ayat yang penting untuk menjelaskan 

makna sebenar konsep taqiyyah, antaranya yang terdapat dalam surat Ali Imran 

ayat 28 di atas. 

Kata aulia’ disini merupakan kata jama’ dari kata al-waliy (pemimpin), 

berasal dari kata al-wilayah. Akar kata tersebut menunjukkan otoritas untuk 

mengurus, mengelola, mengendalikan sesuatu, yaitu perwalian. Artinya adalah 

sesorang pemimpin atau orang yang memiliki otoritas untuk mengurus atau 

mengelola urusan-urusan dan harta benda warga yang berada di bawah 

pemerintahannya. Menurut al-Thabathaba’i mengambil orang-orang kafir sebagai 

teman atau pemimpin akan mencemari visi orang Mukmin dan akan memberi 

pengaruh buruk kepada orang Mukmin dari aspek pikiran, karakter dan kehidupan 

seseorang Mukmin dikarenakan gaya hidup dan sikap mereka yang jauh dari 

ajaran Islam. Oleh sebab itu Allah memerintahkan bahwa hanya orang 

Mukminlah yang seharusnya untuk memegang amanat kekuasaan.
113

 

Adapun orang Mukmin diutamakan untuk mendukung orang Mukmin sendiri 

untuk menjadi pemimpin adalah karena orang-orang kafir itu sama halnya dengan 
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orang Yahudi dan Nasrani, dimana mereka selalu berkomplot dan bekerjasama 

untuk merusak dan meruntuhkan agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam 

surat al-Maidah ayat 51 yang berbunyi: 

                                

                            

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-

pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi 

sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil 

mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu 

Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Maidah: 51) 

Selain itu terdapat pernyataan lain yang menjelaskan larangan mengambil 

pemimpin dari kalangan orang kafir, yaitu dalam surat al-Mumtahanah ayat 8 

yang berbunyi: 

                    … 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia/ wali 

(pemimpin)...” (Q.S. Al-Mumtahanah: 1) 

Ayat-ayat di atas merupakan ayat-ayat yang mempunyai kedudukan yang 

sama dan saling terkait antara satu sama lainnya. Kata sifat atau keterangan yang 

digunakan dalam ayat tersebut menunjukkan pelarangan. Orang-orang Mukmin 

dilarang tidak boleh lebih memilih orang-orang kafir, ketimbang orang-orang 



 

Mukmin, sebagai teman atau sahabat. Ayat-ayat tersebut dijadikan sebagai dalil 

hukum serta illat atas larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman atau 

wali oleh karena perbedaan sifat dan keyakinan antara keduanya.
114

 Itulah 

sebabnya mengapa Allah memperingatkan orang-orang Mukmin dalam kalimat 

berikutnya, “dan barangsiapa melakukan ini, maka dia tidak akan hubungannya 

dengan Allah.” Kemudian disusul dengan pengecualian untuk siasat, karena siasat 

taqiyyah hanyalah mengakui sebuah kekuasaan musuh secara zahir saja, 

sedangkan hakikatnya tidak mengakui.
115

 

Makna taqiyyah dalam ayat ini menurut al-Thabathaba’i membawa arti suatu 

kondisi dimana seseorang menyembunyikan agamanya atau amalan tertentu 

agamanya dalam situasi yang akan menimbulkan bahaya sebagai akibat dari 

tindakan orang-orang yang menentang agamanya atau amalan tertentu dalam 

agamanya.
116

 Taqiyyah dalam perspektif ayat ini adalah upaya mencari 

perlindungan karena sangat takut jika ia mengatakan yang sebenarnya akan 

mengakibatkan kebinasaan pada dirinya serta agama agama dan kepercayaannya. 

Jadi perasaan takut demikian ini menjadikannya untuk melakukan taqiyyah. Dan 

hal ini dibenarkan oleh agama, karena hal yang berkaitan dengan perasaan takut 

atau perasaan cinta merupakan persoalan yang ada dalam hati, tiada siapa yang 

mengetahui apa yang terjadi di dalam hatinya melainkan Allah SWT. 

b. Surat An-Nahl ayat 106. 
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Artinya: 

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia 

mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 

Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), 

akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, 

Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 

besar.” (Q.S. An-Nahl: 106) 

Ayat ini menurut al-Thabathaba’i menjadi dalil yang nyata atas diperbolehkan 

taqiyyah, sebagaimana asbab al-nuzul dari ayat ini berkenaan dengan peristiwa 

oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yassir yang ditangkap 

bersama kedua orang tuanya oleh orang-orang Musyrikin tatkala kaum Musyrikin 

memaksanya kufur. Kemudian, Ammar melakukannya karena terpaksa. Akan 

tetapi hatinya tetap beriman. Dalam hal ini menurut al-Thabathaba’i bahwa 

taqiyyah itu diperbolehkan untuk mempraktekkan taqiyyah bagi orang-orang yang 

dalam kondisi yang tertekan. 

Keseluruhan ayat di atas merupakan landasan bagi pelaksanaan taqiyyah, 

berdasarkan perkataan Amirul Mukminin (Imam Ali bin Abi Talib as), dalam 

sebuah hadits: 

“Dan Dia memerintahkan kamu untuk menjalankan taqiyyah dalam agama 

kamu karena Allah berfirman: Berhati-hatilah, dan berhati-hatilah lagi, untuk 

tidak membuka diri terhadap kehancuran, dan untuk tidak mengabaikan taqiyyah 

yang aku sendiri perintahkan kamu (untuk mempraktikkannya)”.
117
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 Praktek taqiyyah menurut al-Thabathaba’i dalam segala hal kehidupan itu 

dianjurkan bagi umat beragama bahkan Allah SWT. telah menghalalkannya. 

Beliau juga mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Sadiq yang 

berbunyi: 

 

 

Artinya: 

“Rasulullah SAW. bersabda: tidak disebut beragama bagi orang 

yang tidak bertaqiyyah, bahkan Allah berfirman janganlah kalian 

mati kecuali dalam keadaan bertaqiyyah.”
118

 

 

 

2. Penafsiran Tentang Taqiyyah Menurut Sa’id Hawwa 

a. Surat Ali Imran ayat 28.

                          

                         

        

Artinya: 
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“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 

menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang 

siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 

Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang 

ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap 

diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).”(Q.S. Ali 

Imran: 28) 

Dalam menyikapi permasalahan mengenai taqiyyah, Sa’id Hawwa 

mengemukakan beberapa pandangan, taqiyyah menurut Sa’id adalah menjaga diri 

atau harta benda dari kejahatan musuh. Dimaksudkan dengan musuh disini beliau 

telah membagikan kepada dua bentuk. Pertama, terjadinya permusuhan 

dikarenakan terjadinya perbedaan keyakinan dan kepercayaan, seperti orang kafir 

dan orang Muslim. Kedua, terjadinya permusuhan disebabkan oleh hal-hal 

keduniaan, seperti harta, kerajaan dan kekuasaan.
119

 Maka disebabkan itu, 

terjadinya permusuhan dan penindasan antara kedua golongan yang terkadang 

dilihat satu golongan lebih mayoritas pengikutnya berbanding golongan lainnya 

yang mengakibatkan golongan yang minoritas tersebut ditindas. Oleh karena ingin 

memelihara diri dari dizalimi oleh golongan yang berkuasa, maka konsep siasat 

taqiyyah digunakan untuk memelihara diri. 

Dalam mempraktekkan siasat taqiyyah, Sa’id Hawwa mengemukakan dua 

pandangan tentang taqiyyah. Pertama, Menurut Sa’id Hawwa kata auliya’ 

merujuk kepada teman, sahabat dan orang yang dikagumi (pemimpin). Dalam 

petikan pertama ayat ini bermaksud larangan kepada orang-orang Mukmin untuk 

menjadikan orang-orang kafir sebagai keluarga, teman dekat, mengambil manfaat 

darinya atau menjadikannya orang yang dikagumi (pemimpin). Bumi ini adalah 
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tempat untuk orang-orang Muslim, yakni dar al-Islam. Umat Islam yang berada di 

dalam pemerintahan Islam atau daerah orang non-Muslim yang meminta 

perlindungan dan membuat perjanjian dengan negeri Islam itu disebut dar al-

Islam. Adapun bagi negeri atau daerah orang kafir yang menentang Islam dan 

tidak tunduk kepada pemerintahan Islam itu disebut dar al-Harb atau dar al-

Kufr.
120

 Dalam konteks ini adalah lebih diutamakan untuk menjadikan orang-

orang Mukmin sebagai teman atau waliy berbanding orang-orang kafir, 

dikarenakan orang kafir mempunyai perbedaan keyakinan dan mempunyai akhlak 

prilaku yang tidak baik untuk orang-orang Mukmin.
121

 

Dalam memahami arti taqiyyah, Sa’id Hawwa mengutip pandangan Ibnu 

Katsir dalam tafsirnya, kata illa dalam ayat ini merujuk kepada pengecualian 

untuk orang Mukmin yang berada dalam sebuah negeri yang mempunyai 

pemerintah yang zalim untuk melakukan siasat taqiyyah, yang artinya melakukan 

taqiyyah hanya sebatas zahir atau luaran sahaja, bukannya dengan cara batin atau 

berniat di dalam hati untuk membenarkannya.
122

 

Beliau memberi syarat dalam hal untuk dibolehkan untuk mempraktekkan 

taqiyyah. Pertama, bagi orang Muslim yang berada di daerah dar al-Kufr yang 

tidak memungkinkannya untuk menampakkan agamanya, maka wajib baginya 

untuk berhijrah ke tempat yang aman untuk mengamalkan ajaran Islam, kecuali 

bagi golongan-golongan yang lemah dan tidak mampu untuk berhijrah disebabkan 
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oleh beberapa faktor seperti golongan anak-anak, wanita yang lemah, orang tua 

yang dalam keadaan udzur, orang yang berada di dalam tahanan musuh seperti 

dipenjara dan disiksa serta orang-orang tidak tidak sempurna anggota badan 

seperti buta, cacat, dan sebagainya. Maka dibolehkan bagi mereka untuk terus 

tetap berada di sana dan boleh bertaqiyyah jika dalam keadaan takut dan tertekan. 

Adapun bagi syarat yang kedua, tidak wajib berhijrah jika hijrahnya itu 

disebabkan untuk mengejar harta duniawi dan selagi mana musuh di tempat 

mereka berada tersebut tidak mendatangkan ancaman atau bahaya kepada umat 

Islam, maka tidak diwajibkan untuk berhijrah dan diharuskan untuk terus tetap 

berada di sana demi menyebarkan dakwah Islam.
123
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BAB IV 

ANALISA KOMPARATIF TENTANG TAQIYYAH MENURUT 

PANDANGAN SYI’AH DAN SUNNI DALAM TAFSIR AL-MIZAN 

DANTAFSIRAL-ASAS FI AL-TAFSIR 

 

A. Taqiyyah Dalam Perspektif  Syi’ah Dan Sunni Menurut Al-Thabathaba’i Dan 

Sa’id Hawwa 

1. Pandangan Al-Thabathaba’i 

Melihat penafsiran al-Thabathaba’i terhadap ayat-ayat tentang taqiyyah pada 

bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa beliau memandang taqiyyah itu sebagai 

upaya untuk menyembunyikan diri, harta dan keyakinan mereka dari ancaman 

musuh. Menurut analisa yang penulis temui dalam penafsiran al-

Thabathaba’itentang ayat-ayat taqiyyah adalah: 

a. Taqiyyah Berkaitan Dengan Larangan Muwalat Terhadap Orang Kafir 

Pembahasan terkait taqiyyah berkaitan dengan larangan untuk mengikuti atau 

muwalat terhadap orang kafir dalam tafsir al-Mizan dapat ditemui dalam 

penafsiran beliau pada Q.S. Ali Imran ayat 28. 

KataMuwalat menurut al-Thabathaba’i berarti pendukung, pengikut, 

penganjur, berasal dari kata al-wilayah yang menunjukkan otoritas untuk 



 

mengurus, mengelola, mengendalikan sesuatu, yaitu perwalian.
124

Menurutnya 

umat Islam dilarang untuk wilayat (yang dalam hal ini berarti persahabatan yang 

sedikit banyak mempengaruhi hidup seseorang) terhadap orang-orang kafir dan 

diharuskan agar berhati-hati dan mempunyai rasa khawatir jika telah berada dalam 

situasi seperti itu.
125

 

Kendati, alasan beliau melarang umat Islam untuk bermuwalat kepada orang-

orang kafir adalah karena perbedaan kepahaman dan keyakinan, iman dan kufur 

saling bertentangan dan keduanya tidak pernah dapat di samakan. Sehingga, 

dikhawatir jika orang-orang Islam yang mengikuti dan berlindung dibawah 

naungan atau pertolongan orang kafir akan menaati perintah mereka dan 

menggantungkan hidupnya kepada orang-orang kafir semata, dan tidak kepada 

Allah.
126

Maka oleh karena itulah orang-orang Islam dilarang keras untuk 

mengikuti orang kafir.Arti orang-orang kafir dalam pembahasan ini adalah 

merujuk kepada orang-orang kafir seperti orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang 

kafir yang membenci kepada Islam, dan tidak dianjurkan untuk memusuhi orang-

orang kafir yang tidak mendatangkan ancaman kepada umat 

Islam.
127

Sebagaimana firman Allah SWT.dalam surat al-Mumtahanah ayat 8: 
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Artinya: 

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil 

terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama 

dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.” (Q.S. Al-

Mumtahanah:8) 

Adapun dengan menjadikan orang kafir sebagai teman atau pemimpin dalam 

rangka taqiyyah demi menjaga kehormatan diri,harta dan agama menurut al-

Thabathaba’i itu diperbolehkan dengan alasan hanya sebatas zahir atau luaran saja 

seperti berbasa-basi dan berkata manis di hadapan musuh dan membenci sikap 

mereka di dalam hati. Dalam hal ini al-Thabathaba’i mengatakan bahwa 

diperbolehkan untuk melakukan taqiyyah dihadapan musuh dengan menjadikan 

mereka sebagai teman atau pemimpin dalam rangka untuk menjaga kehormatan 

diri dan agama dan diharuskan untuk mengambil sikap hati-hati terhadap musuh. 

b. Taqiyyah Karena Paksaan dan Sebagai Strategi 

Pembahasan terkait taqiyyah karena paksaan dan sebagai strategi dalam tafsir 

al-Mizan dapat ditemui dalam penafsiran beliau pada Q.S. An-Nahl ayat 106. 

Menurut al-Thabathaba’i, mempraktekkan taqiyyah karena dalam keadaan 

terpaksa atau darurat adalah diperbolehkan dan dimaafkan syara’, hal ini karena 

bertepatan dengan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ammar bin Yasir dalam 

surat an-Nahl ayat 106 yang menceritakan tentang penderitaan Ammar yang 



 

disiksa oleh kaum Musyrikin Quraisy dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat 

kufur, oleh karena tidak tahan disiksa beliau melakukan apa yang diperintahkan 

kepadanya. Mempraktekkan taqiyyah boleh dilakukannya dalam setiap keadaan 

yang berkemungkinan terdapat suatu bahaya dan kesulitan. 

Beliau mengutip pandangan Imam al-Baqir dalam kitab hadits Syi’ah, yang 

dikarang oleh Imam al-Kulaini yakni al-Kafi, dalam kitab ini Imam al-Baqir 

mengatakan bahwa taqiyyah (diperbolehkan) dalam setiap ihwal, agar seseorang 

tidak jatuh ke dalam keadaan sulit atau berbahaya, dan Allah SWT. telah 

menghalalkannya untuk dia.
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 Al-Thabathaba’i mengatakan lagi bahwa 

melakukan taqiyyah dalam kondisi terpaksa atau ikrah tidak menjadikan 

seseorang itu penakut dan tidak mempunyai nilai keberanian, bahkan beliau 

menjelaskan bahwa taqiyyah dilakukan apabila terdapat suatu ancaman dan 

bahaya yang memungkinkan untuk terjadi seperti seseorang yang minum air yang 

telah diketahui terdapat racun di dalamnya atau melemparkan diri ke muka sebuah 

Meriam yang ditembak.
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Adapun menurut al-Thabathaba’i lagi, menjadikan taqiyyah sebagai strategi 

itu diperbolehkan demi menjaga kehormatan diri dan agama.Beliau mengatakan 

bahwa kaum Syi’ah mempraktekkan taqiyyah ketika dalam keadaan bahaya 

dengan menyembunyikan agama mereka dan merahasiakan praktek-praktek dan 

upacara-upacara keagamaan yang khas terhadap musuh-musuh mereka.
130

Al-
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Qur’an dan al-Hadits disamping dengan pemikiran akal sehat telah sepakat bahwa 

mempraktekkan taqiyyah adalah dibolehkan dan diwajibkan untuk melakukan 

taqiyyah, dengan tujuan untuk menjaga kehidupan dan agama dari musuh-musuh. 

Berdasarkan pada petikan surat an-Nahl ayat 106 yang bermaksud “...bukanlah 

dia yang dipaksa sementara hatinya tenteram dikarenakan iman...”.
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Beliau mengatakan, dengan melakukan taqiyyah tidak menjadikan orang-

orang Muslim itu tidak mempunyai sifat berani atau tidak mempunyai iman yang 

tinggi untuk mempertahankan kesucian Islam.Namun, dengan melakukan 

taqiyyah adalah sebagai taktik dan strategi dalam mempertahankan kehormatan 

diri dan agama daripada berlakunya kebinasaan musuh-musuh Islam.
132

 Beliau 

juga mengatakan bahwa taqiyyah boleh dilakukan bila-bila masa saja tanpa ada 

had waktu selagimana merasakan diri dalam keadaan terancam. 

2. Pandangan Sa’id Hawwa 

Melihat penafsiran Sa’id Hawwa terhadap ayat-ayat tentang taqiyyah pada 

bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa beliau memandang taqiyyah itu sebagai 

upaya untuk menjaga kehormatan diri, harta dan agama daripada kejahatan 

musuh. Menurut analisa yang penulis temui dalam penafsiran Sa’id Hawwa 

tentang ayat-ayat taqiyyah adalah: 

                                                             
131 Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathaba’i, Tafsir Al-Mizan, jilid 5,Op. cit., h. 

301. 
132Allamah M.H. Thabathaba’i, Islam Syi’ah; Asal-Usul dan Perkembangannya, terj. 

Djohan Effendi, Op.cit., h. 261. 



 

a. Keterkaitan Taqiyyah Terhadap Larangan Menjadikan Orang Kafir 

Sebagai Pemimpin dengan Kepentingan Umat Islam Dalam Menjaga 

Keimanan 

Pembahasan terkait dengan keterkaitan taqiyyah terhadap larangan 

menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan kepentingan umat islam dalam 

menjaga keimanan dalam tafsir al-Asas Fi Al-Tafsir dapat ditemui dalam 

penafsiran beliau pada Q.S. Ali Imran ayat 28. 

Menurut pendapat Sa’id Hawwa mengambil atau tundukkepada orang-orang 

kafir itu adalah dilarang oleh agama.Yakni, orang-orang Islam yang memihak 

kepada orang-orang kafir, baik menjadikan mereka sebagai sahabat, keluarga atau 

mengutamakan kemaslahatan sesama mereka dalam hal-hal yang tidak 

mendatangkan kebaikan buat umat Islam.
133

Bagaimanapun, menurut beliau lagi, 

Islam tidak melarang untuk menjalinkan hubungan baik dengan orang-orang kafir, 

baik dengan teman atau kedua orang tua yang berbeda akidah dengan kita, selagi 

mana mereka tidak berada dalam posisi melawan Islam, maka diharuskan untuk 

menjalinkan hubungan baik dengan mereka.
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Sa’id Hawwa mengatakan lagi bahwa tanah air orang-orang Muslim adalah di 

mana ia menetap, sehingga beliau mengatakan sebagai daar al-Islam. Jika orang-

orang Islam berada di negeri dar al-kufr atau dar al-harb, dan mereka bebas untuk 

melaksanakan ibadah dengan sempurna, maka itu juga disebut sebagai dar al-

Islam dan mereka wajib untuk terus tetap di sana. Adapun jika orang-orang 
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Muslim berada di negeri dar al-Kufr, sehingga mereka tidak mampu untuk 

melaksanakan ibadah dengan sempurna dikarenakan mendominasinya kekafiran 

dan bid’ah di tempat mereka sehingga menyebabkan kekhawatiran akan 

berlakunya perkara-perkara yang bisa mendatangkan ancaman kepada diri, 

keluarga dan agama, maka diharuskan bagi orang-orang Muslim yang menetap di 

negeri dar al-Kufr untuk berhijrah ke negeri dar al-Islam jika mereka merasa 

tidak mampu untuk menghadapinya.
135

 Sebagaimana yang disebut dalam surat an-

Nisa ayat 97-99: 

                         

               

                    

                 

Artinya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam 

Keadaan Menganiaya diri sendiri (kepada mereka) Malaikat 

bertanya : "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". mereka 

menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri 

(Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, 

sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?".orang-orang itu 

tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk 

tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau 

wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan 

tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), Mereka itu, Mudah-

mudahan Allah memaafkannya.dan adalah Allah Maha Pemaaf 

lagi Maha Pengampun.” (Q.S. An-Nisa: 97-99) 
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Dari pendapat kedua mufassir di atas penulis menyimpulkan bahwasanya 

bersahabat, bermuwalat atau mengangkat orang kafir sebagai pemimpin adalah 

dilarang oleh agama. Hal ini karena dikhawatiri jika menjadikan orang kafir 

sebagai sahabat dekat atau pemimpin akan menyebabkan orang-orang Muslim 

akan membuka rahasia-rahasia khusus yang terkait dengan urusan agama kaum 

Muslim, dan bagi mereka yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau 

ketua dikhawatiri akan menyebabkan orang-orang Muslim akan mematuhi arahan-

arahan mereka sehingga segala hukum dan tuntutan agama diabaikan. 

Adapun mengambil orang kafir sebagai teman dalam hal yang tidak ada 

bersangkut paut dengan persoalan agama dan dapat memberi manfaat kepada 

umat Islam seperti seperti ilmu kedokteran, perindustrian, dan pertanian adalah 

diharuskan dan dibenarkan dalam agama.Selagi mana mereka tidak mendatangkan 

bahaya kepada umat Islam dan tidak untuk menghancurkan Islam, Maka 

diharuskan untuk terus berbuat baik kepada mereka dan memberi jaminan 

keamanan kepada mereka jika mereka adalah dari orang kafir Dzimmi ataupun 

Mu’ahad (orang kafir yang membuat perjanjian dengan negeri Islam). 

b. Taqiyyah Karena Paksaan dan Sebagai Strategi 

Menurut Sa’id Hawwa, mempraktekkan taqiyyah dalam keadaan terpaksa 

hanyalah merupakan pilihan terakhir selepas diharuskan berhijrah dari negeri dar 

al-kufr. Adapun syarat yang diharuskan untuk mempraktekkan taqiyyah menurut 

beliau agak ketat, hanya golongan yang benar-benar tidak berkemampuan untuk 

berhijrah seperti anak-anak kecil, wanita, orang-orang tua yang udzur, orang-



 

orang yang catat anggota tubuh dan orang yang berada di dalam tahanan musuh 

yang nyawanya dalam keadaan terancam  sahaja yang dibenarkan untuk 

mempraktekkan taqiyyah jika mereka berada di negeri dar al-kufr. Adapun bagi 

orang-orang yang mampu seperti orang laki-laki yang sihat tubuh badan, maka 

diharuskan baginya berhijrah ke tempat yang aman untuk melaksanakan ibadah 

dengan sempurna.
136

Adapun sebab diharuskan untuk berhijrah dari tempat dar al-

kufr ke negeridar al-Islam adalah untuk memelihara keyakinan umat Islam dari 

dipengaruhi oleh kesesatan dan kekafiran orang-orang kafir.Sebagaimana firman 

Allah SWT.dalam surat al-Baqarah ayat 195: 

           

Artinya: 

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan...” (Q.S. Al-Baqarah: 195) 

Adapun dengan mempraktekkan taqiyyah sebagai suatu bentuk strategi 

menurut pandangan Sa’id Hawwa adalah dibenarkan apabila kondisi umat Islam 

benar-benar dalam keadaan lemah dan tidak mampu untuk melawan musuh-

musuh Islam. Sebagian Ahli fikih membolehkan untuk memberikan hartanya 

kepada musuh Islam dan berbuat baik kepada mereka dengan jaminan akan 

kembalinya kekuatan umat Islam. Dalam hal ini menurut Sa’id Hawwa adalah 

bersifat sementara dan pemimpin Islam harus segera membenahi dan menutup 

segala kelemahan dalam negeri dar al-Islam sehingga mampu untuk mendirikan 
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negara Islam yang disegani oleh musuh-musuh Islam dan mampu untuk 

melindungi umat-umat Islam yang berada di negeri dar al-Kufr.
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Dari pemaparan kedua mufassir di atas penulis menyimpulkan bahwa 

taqiyyah dalam kondisi ikrah atau paksaan adalah dibenarkan dalam agama dan 

hanya bagi orang-orang Muslim yang benar-benar dalam kondisi darurat 

dibenarkan untuk mempraktekkan taqiyyah demi memelihara diri, harta, dan 

agama dari terus dihina dan disiksa. Namun, amatlah diutamakan untuk tetap 

mempertahankan agama dan tidak perlu gentar dan takut dalam menghadapi 

celaan dan hinaan orang-orang kafir selagi mana mereka tidak mendatangkan 

bahaya kepada umat Islam dan diwajibkan untuk berhijrah dari tempat tersebut. 

Adapun menjadikan taqiyyah sebagai strategi dalam rangka dapat memberi 

manfaat kepada umat Islam dan menjadikan kondisi umat Islam menjadi kuat 

menurut penulis adalah dibolehkan. Hanya saja dalam kita mempraktekkan 

taqiyyah itu hanya sebagai bermuka-muka dengan orang kafir dan hanya sebatas 

lahiriah atau perbuatan, tidak disertakan dengan hati dan batin. Adapun taqiyyah 

dibenarkan agar dapat mencegah kejahatan mereka dan untuk memelihara 

kehormatan diri dan agama dari tangan-tangan oran kafir, Sementara menunggu 

kebangkitan umat Islam untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah 

SWT. 
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B. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Al-Thabathaba’i dan Sa’id Hawwa 

tentang Taqiyyah 

Dari beberapa data yang penulis peroleh dan penulis pahami, disini penulis 

dapat menemukan bahwa ada di sisi-sisi persamaan dan perbedaan di dalam 

menafsirkan taqiyyah menurut al-Thabathaba’i dan Sa’id Hawwa. Di antara 

persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut: 

Persamaan Pandangan Tentang 

Taqiyyah Menurut al-Thabathaba’i 

dan Sa’id Hawwa 

Perbedaan Pandangan Tentang 

Taqiyyah Menurut al-Thabathaba’i 

dan Sa’id Hawwa 

1. Dalam menjelaskan taqiyyah 

mempunyai arti yang sama yakni 

memelihara diri, harta, dan 

kehormatan agama dari perkara-

perkara yang mendatangkan bahaya 

pada dirinya. 

2. Dalam menjelaskan taqiyyah sama-

sama mengambil sumber lain yakni 

nas dan qiyas untuk memperkuatkan 

pendapatnya. 

3. Menjelaskan tentang taqiyyah 

dengan menguraikan asbab al-

Nuzulnya, Nahwu sharaf dan juga 

Taqiyyah Menurut al-Thabathaba’i: 

1. Menjelaskan taqiyyah dengan bahasa 

yang luas dan tidak spesifik. 

2. Menjelaskan taqiyyah dengan 

berulang-ulang dengan 

mengungkapkan kata-kata betapa 

taqiyyah sememangnya dibolehkan 

taqiyyah berdasarkan nas dan ijmak 

ulama. 

3. Dalam menjelaskan taqiyyah, beliau 

mengatakan bahwa taqiyyah itu 

dihalalkan dalam agama dan telah 

disebut jelas dalam al-Qur’an 



 

aspek balaghahnya. 

4. Dalam menjelaskan tentang taqiyyah, 

harus dilakukan hanya dengan lisan 

atau zhahir saja, bukan disertakan 

dengan kerelaan hati, niat maupun 

batin. 

5. Pada bab bermuwalat atau 

menjadikan orang kafir sebagai 

sahabat atau sebagai pemimpin, 

keduanya mengatakan larangan 

untuk menjadikan orang kafir sebagai 

sahabat dekat atau pemimpin karena 

dikhawatiri akan menyebabkan 

rahasia dan kesucian Islam akan 

ternoda dan umat Islam akan 

terpengaruh dengan gaya hidup 

mereka. 

6. Mempraktekkan taqiyyah dalam 

keadaan tertekan atau paksaan itu 

dibenarkan apabila kondisi umat 

Islam benar-benar dalam keadaan 

darurat dan tidak mampu untuk 

melawan musuh, dan dibenarkan 

maupun hadits Nabi SAW. 

mengenaikebolehan untuk 

mempraktekkan taqiyyah apabila 

dalam kondisi tertekan atau darurat. 

4. Menjelaskan taqiyyah boleh 

dilakukan bila-bila masa dan di 

mana-mana tempat dan tiada had 

waktu yang ditetapkan untuk 

melakukan taqiyyah. 

5. Menjelaskan taqiyyah dapat 

dijadikan sebagai strategi dan taktik 

apabila berhadapan dengan musuh 

yang kuat zalim. 

Taqiyyah Menurut Sa’id Hawwa 

1. Memberi penjelasan tentang 

perbedaan pahaman mengenai 

taqiyyah antara Sunni, Syi’ah, dan 

Khawarij. 

2. Menjelaskan tentang taqiyyah dengan 

memaparkan hukum-hukum dari para 

ulama fikih dan ulama dari golongan 

Sunni dan Syi’ah. 

3. Menjelaskan taqiyyah merupakan 



 

untuk memberikan harta dan berbuat 

baik kepada mereka demi untuk 

menyelamatkan kehormatan diri, 

harta, dan agama agar dapat 

menghindari siksaan dan kematian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rukhshah yang diberikan kepada 

orang yang benar-benar dalam 

kondisi darurat dan lebih 

mengutamakan memperlihatkan 

keimanan daripada melakukan 

taqiyyah. 

4. Taqiyyah yang dijelaskan beliau 

terbagi kepada dua bagian: Pertama, 

orang Muslim yang berada di tempat 

yang tidak mungkin baginya untuk 

menampakkan agamanya, maka 

wajib berhijrah ke tempat yang aman 

untuk mengamalkan perintah agama. 

Adapun bagi orang-orang yang 

lemah dan mempunyai keudzuran 

seperti golongan anak-anak, 

perempuan, orang tua,  orang yang 

berada di dalam tahanan musuh dan 

orang yang kekurangan anggota 

badan diperbolehkan untuk tetap 

berada di sana dan mempraktekkan 

taqiyyah untuk menyelamatkan 

nyawa mereka. Kedua, tidak wajib 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk berhijrah jika hijrahnya untuk 

perkara keduniaan dan jika musuh-

musuh mereka tidak mendatangkan 

ancaman kepada mereka, maka 

diharuskan untuk tetap di sana dan 

mengamalkan agama dengan 

sempurna. 

5. Menjelaskan bahwa jika orang 

Muslim berada di negeri dar al-Kufr 

ketika mana kondisi negara Islam 

dalam keadaan melemah, maka 

diperbolehkan untuk bertaqiyyah 

kepada musuh-musuh mereka 

sementara menunggu negara Islam 

kembali kuat. 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan telaah terhadap uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, 

langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil akhir penelitian sebagai jawaban 

dari rumusan masalah yang telah penulis sebutkan pada bab awal penelitian ini. 

Dari analisa terhadap penelitian ini, maka penulis simpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

Pertama, Al-Thabathaba’i berpendapat bahwa taqiyyah adalah merupakan 

suatu amalan yang dihalalkan dalam agama dan taqiyyah tetap berlaku sehingga 

hari kiamat berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan al-hadith dari para Imam Ahl al-

Bayt. Seseorang yang diperbolehkan untuk melakukan taqiyyah adalah apabila 

dalam kondisi tertekan dan di dalam ancaman musuh sehingga terancam nyawa, 

Maka diperbolehkan untuk melakukan taqiyyah selama mana seseorang itu 

merasakan diri, harta dan agamanya dalam keadaan tidak aman, dan 

diperbolehkan untuk bertaqiyyah dengan musuh hanya sebatas lahiriah dan luaran, 

tidak disertakan dengan niat. 

Sedangkan menurut Sa’id Hawwa, taqiyyah itu merupakan rukhshah dalam 

agama bagi seseorang atau sesebuah kelompok minoritas yang berada di dalam 

kekuasaan orang-orang kafir yang membenci kepada Islam. Hanya saja Sa’id 

Hawwa terlihat lebih ketat dalam mengenakan syarat untuk mempraktekkan 



 

taqiyyah dan diwajibkan untuk berhijrah dari tempat yang tidak boleh bagi umat 

Islam untuk mengamalkan agamanya dengan sempurna. Bagi orang Muslim yang 

berhalangan atau terdapat keudzuran maka diperbolehkan bagi mereka untuk tetap 

berada di tempat tersebut dan bertaqiyyah dengan musuh demi menyelamatkan 

kehormatan diri, harta, dan agama. 

Kedua, terdapat persamaan dan perbedaan antara al-Thabathaba’i dan Sa’id 

Hawwa tentang taqiyyah adalah sebagai berikut: 

1. Persamaan dari kedua mufassir tersebut tentang taqiyyah yaitu keduanya 

berpendapat bahwa taqiyyah hanya dilakukan dengan lisan, bukan 

disertakan dengan niat, taqiyyah benar-benar boleh dipraktekkan ketika 

dalam kedaan darurat dan tertekan. 

2. Adapun perbedaan-perbedaan antara kedua mufassir ini adalah menurut al-

Thabathaba’i bahwa taqiyyah boleh dilakukan dalam setiap ihwal atau 

keadaan selagi mana kondisi seseorang Muslim tersebut dalam keadaan 

tertekan atau dalam keadaan terpaksa demi menjaga kehormatan diri, 

harta dan agama dari ancaman musuh. Sedangkan Sa’id Hawwa 

mengatakan bahwa taqiyyah hanya sebagai rukhshah atau temporal. 

Yakni,  hanya berlaku ketika dalam kondisi yang benar-benar terpaksa 

dan tidak perlu takut untuk menampakkan agama di hadapan musuh jika 

mereka tidak mendatangkan ancaman dan bahaya kepada umat Islam.  

Perbedaan yang lain dapat dilihat dari aspek syarat. Yakni, syarat yang 

dikenakan oleh Sa’id Hawwa untuk seseorang melakukan taqiyyah lebih 



 

ketat berbanding al-Thabathaba’i yang disyaratkan kepada seseorang 

yang dalam keadaan darurat maka diperbolehkan taqiyyah, berbeda 

dengan Sa’id Hawwa yang hanya membolehkan taqiyyah hanya kepada 

golongan yang lemah seperti golongan wanita, orang tua, anak-anak, 

orang yang dalam keudzuran seperti sakit dan cacat, serta orang yang 

dalam tahanan musuh. 

B. Saran 

Penulis mengakui dan menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata 

sempurna. Banyak hal yang nantinya perlu dibenahi, tidak hanya dari tulisan saja, 

tetapi juga berkenaan kontens. Oleh karena itu, penulis berharap kedepannya 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang taqiyyah dengan melakukan 

praktek lapangan sebagai jalan guna mengetahui realitas praktek taqiyyah dalam 

konteks sekarang oleh aliran-aliran Syi’ah yang berada di sekitar Nusantara 

khususnya.  

Penulis berharap peneliti selanjutnya agar membuat karya yang lebih baik 

dari karya ini, melalui kajian tafsir yang lebih banyak dan pemikiran yang lebih 

luas. Kritik bagi penulis merupakan bentuk evaluasi atau post mortem kedepannya 

agarnya kekurangan-kekurangan pada penelitian ini dapat diperbaiki dan dapat 

memberi manfaat bersama demi berkembangnya khazanah pemikiran Islam. 

Barakallahu fi ulumina. 

Wallahu a’lam bi al-sawwab 
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