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ABSTRAK 

 Aceng Muslim Abu Bakar. Penggunaan Teori Nasikh Mansûkh di 

dalam Tafsir Al-Munir Karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. 

Abū Abd al-Mu’ti Muhammad ibn Umar ibn al-‘Arabi al-Jawi al-Bantani 

al-Tanari, atau lebih populer  dengan nama Muhammad Nawawi al-Bantani atau 

Syaikh Nawawi adalah seorang mufassir nusantara. Syaikh Nawawi sepakat 

bahwa secara universal kaum muslimin telah sepakat tentang adanya nasikh  

dalam hukum-hukum Allah Swt. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ayat-ayat mana saja yang termasuk Nasikh Mansûkh oleh Syaikh 

Nawawi dalam kitab Tafsirnya. 

 Penulis ingin memverifikasi kebenaran adanya naskh dengan melacak 

pada kitab tafsir klasik Al-Munir berkaitan dengan penggunaan teori nasikh 

mansukh dalam tafsir Al-Munir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data 

primer yaitu Tafsir Al-Munir dengan menggunakan metode analisis-deskriptif 

yakni dengan mengumpulkan data berupa klasifikasi ayat naskh menurut beberapa 

ulama seperti al-Zarkasyi yang terdapat 13 ayat naskh dalam alquran, al-Suyuti 

yang terdapat 21 ayat naskh, kemudian al-Zarqani yang menilai terdapat 7 ayat 

naskh dan al-Dahlawi yang menilai hanya 5 ayat naskh dalam alquran. Kemudian 

ayat-ayat tersebut dianalisis berdasarkan penafsiran Syaikh Nawawi untuk 

mengetahui klasifikasi ayat-ayat naskh menurut Syaikh Nawawi. 

Hasil dari penelitian ini penulis menemukan dalam tafsirannya terdapat 12 

ayat yang dinilai sebagai ayat Mansûkh (ayat yang telah dihapus hukumnya) 

menurut Syaikh Nawawi yaitu surat (QS. An-Nisa [4]: 11) dihapus oleh (QS. Al-

Baqarah [2]: 180), (QS. Al-Baqarah [2]: 185) dihapus oleh (QS. Al-Baqarah[2]: 

184), (QS. Al-Baqarah [2]: 234) di hapus oleh (QS. Al-Baqarah [2]: 240),(QS. Al-

Anfal[8]: 75) dan (QS. Al-Ahzab[33]: 6) dihapus oleh (QS. An-Nisa[4]: 33), (QS. 

An-Nuur[24]: 2) dihapus oleh (QS. An-Nisa[4]: 15, (QS. Al-Maidah[5]: 49) 

dihapus oleh (QS. Al-Maidah[5]: 42, (QS. Al-Anfal[8]:66) dihapus oleh (QS. Al-

Anfal[8]: 65), (QS. AlAhzab[33]: 51) dihapus oleh (QS.Al Ahzab[33]: 52), (QS. 

Al-Mujadilah[58]: 13) dihapus oleh (QS. Al-Mujadilah[58]: 12), (QS. Al-

Muzammil[73]: 20) dihapus oleh (QS. Al-Muzammil[73: 2),(QS. 

Muhammad[47]: 4) dihapus oleh (QS. At-Taubah[9]: 5), (QS. At-Taubah[9]: 29) 

dihapus oleh (QS. Al Baqarah[2]: 109).  
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