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PENAFSIRAN FAKHR AL-DI>N AL-RA>ZI TERHADAP NAFS 

MUT{MAINNAH DALAM TAFSI>R MAFA>TIH AL-GA>IB 

 

Abstrak 

Kasus meninggal dunia akibat depresi  menjadi kasus dengan angka 

tertinggi kedua setelah penyakit jantung. Depresi merupakan gangguan emosional 

yang ditandai dengan perasaan tertekan, perasaan bersalah, kesedihan, kehilangan 

minat, dan menarik diri dari orang lain yang dapat berpengaruh pada hubungan 

interpersonal. Pencegahan dari rasa depresi tersebut adalah dengan menenangkan 

hati dari segala macam permasalahan dalam diri.  

Penelitian dengan judul “Penafsiran Fakhr al-Di>n al-Ra>zi Terhadap Nafs 
Mut{mainnah Dalam Tafsi>r Mafa>tih al-Ga>ib” merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan psikologis menggunakan analisis data dengan menganalisa isi 

dari Tafsi>r Mafa>tih al-Ga>ib tentang nafs mut{mainnah.. Fakhr al-Di>n al-Ra>zi 

adalah seorang ulama ensiklopedis. Beliau menafsirkan Al-Quran dengan 

pendekatan tafsir bi 'l-ma's|u>r dan sangat memperhatikan disiplin bahasa ketika 

menafsirkan al-Qur'an.  

Nafs mut{mainnah merupakan suatu keadaan jiwa yang merasa tenang dan 

tentram karena selalu beribadah dan mengingat Allah. Keadaan jiwa yang tenang 

atau nafs mut{mainnah mempunyai tiga karakter yaitu yakin yang tidak bercampur 

dengan keragu-raguan terhadap sesuatu yang benar, tidak merasa takut dan sedih 

terhadap hal apapun, dan sebuah ketenangan yang didapatkan dengan mengingat 

Allah.  

 

Kata Kunci : Nafs Mut{mainnah, Tafsi>r Mafa>tih al-Ga>ib, Depresi. 

 

Abstract 

The case of death due to depression is the second-highest case after heart 

disease. Depression is an emotional disorder characterized by feeling depressed, 

guilty, sad, losing interest, and avoiding other people that can affect interpersonal 

relationships. The preventive way to avoid depression is by calming the soul from 

all kinds of inner problems.  

The study entitled “Fakhr Al-Diin Ar-Razi‟s Interpretation of Nafs 

Mutma‟innah in Tafsir Mafatih Al-Gaib” is a qualitative study with a 

psychological approach. The data analysis is conducted by analyzing the content 

of Tafsir Mafatih Al-Gaib specifically about Nafs Mutmainnah. Fakhr Al-Diin Al-

Razi is an encyclopedic scholar. He intrepeted the Quran by using bilma‟tsur 

interpretation approach and also very concerned about the language discipline 

when interpreting the Quran.  
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Nafs Mutaminnah is a soul condition when it feels calm and peaceful since 

the body always worships Allah and the mind always remembers Him. The calm 

soul or Nafs Mutmainnah has three characteristics; feeling confident without any 

doubt toward the truth, do not feel afraid about everything, and the peace that is 

obtained by remembering Allah.  

Keywords : Nafs Mutmainnah, Tafsir of Mafatih Al-Gaib, Depression. 

1. PENDAHULUAN 

Jiwa sebagai sebuah dzat yang tidak terlihat menjadikan anggota tubuh 

sebagai alat dalam merespon apa yang sedang dialami oleh jiwanya. Beragam 

respon tersebut yang akan memberikan sifat dari jiwa. Dewasa ini, banyak beredar 

berita seseorang yang rela mengakhiri hidupnya karena merasa beban dalam 

hidupnya sangat berat. Mereka hanya terpaku pada masalah yang dihadapi tanpa 

memikirkan jalan keluarnya, sehingga ketika telah mencapai puncak 

permasalahan banyak dari mereka akan  menggunakan solusi instan dengan 

mengakhiri hidupnya. Kasus tersebut yang dinamakan dengan depresi. Depresi 

merupakan gangguan emosional yang ditandai dengan perasaan tertekan, perasaan 

bersalah, kesedihan, kehilangan minat, dan menarik diri dari orang lain yang dapat 

berpengaruh pada hubungan interpersonal. Seseorang yang depresi maka aktifitas 

fisiknya menurun, berpikir sangat lamban dan diikuti oleh perubahan suasana 

hati.
1
 

WHO (World Health Organization) memprediksi kasus meninggal dunia 

akibat depresi akan menjadi kasus dengan angka tertinggi kedua setelah penyakit 

jantung. Sebanyak 800 ribu jiwa per tahun meninggal dunia akibat bunuh diri, 

                                                             
1
 Wandansari Sulistyorini, Muslim Sabarisman,  “Depresi Suatu Tinjauan Psikologis”, 

Sosio Informa Vol. 3 No. 02, 2017, 163.   
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yang artinya tindakan bunuh diri telah merenggut 1 korban jiwa setiap 40 detik. 

Kepala koordinator komunitas Into the Light Indonesia, Benny Prawira Siauw 

mengungkapkan, hingga tahun 2012, diketahui ada 9.106 orang di Indonesia yang 

meninggal dunia akibat bunuh diri. Sebelumnya, pada periode 1990-2016, 

jumlahnya sebanyak 8.580 jiwa. Jumlah kematian akibat bunuh diri di Indonesia 

diprediksi merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Benny menjelaskan, 

remaja  akan tetap berisiko mengalami kesepian meskipun mereka memiliki 

teman. Hal tersebut disebabkan karena apabila kebutuhan sosialnya belum 

terpenuhi, remaja bisa tetap merasa kesepian. Permasalahan lain yang memicu 

tindakan bunuh diri  pada seseorang adalah perisakan atau bullying. Benny 

menilai, masyarakat masih menganggap bullying sebagai hal yang biasa. Korban 

pelecehan seksual di masa kanak-kanak, bisa berdampak hingga ke masa kuliah, 

korban pun akan terus merasakan luka batin dan emosional. Kondisi ini berisiko 

menimbulkan pemikiran untuk bunuh diri.
2
 

Fakhr al-Di>n al-Ra>zi adalah seorang ulama ensiklopedis. Beliau menafsirkan 

Al-quran dengan pendekatan tafsir bi 'l-ma's|u>r dan sangat memperhatikan disiplin 

bahasa.
3
 Beliau memaparkan dalam kitab tafsirnya mengenai surat Al-Fajr ayat 27 

: 

4يبََءيَّتَُهب النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّة
 

“wahai jiwa yang tenang” 

                                                             
2 Wisnubrata, “Depresi dan Bunuh Diri di Indonesia Diprediksi Meningkat, Mengapa?, 

https://lifestyle.kompas.com/read/2019/10/22/194548020/depresi-dan-bunuh-diri-di-indonesia-

diprediksi-meningkat-mengapa?page=all#page2  (diakses pada 10 Maret 2020, pukul 14.10). 
3 Adnin Armas, Fakhr al-Din al-Razi: Biografi Ulama Ensiklopedis, (Bogor: Nala 

Publishing House, 2020), hlm. 52. 

4
 Lihat Q.S. Al-Fajr / 89: 27. 

https://lifestyle.kompas.com/read/2019/10/22/194548020/depresi-dan-bunuh-diri-di-indonesia-diprediksi-meningkat-mengapa?page=all#page2
https://lifestyle.kompas.com/read/2019/10/22/194548020/depresi-dan-bunuh-diri-di-indonesia-diprediksi-meningkat-mengapa?page=all#page2
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Nafs mut{mainnah merupakan suatu keadaan jiwa yang merasa tenang dan tentram 

disebabkan karena selalu beribadah dan mengingat Allah. Menurut al-Ra>zi 

keadaan jiwa yang tenang memiliki tiga kriteria yang mengenalkannya.
5
 Al-Ra>zi 

dengan keilmuannya yang beragam, menafsirkan Al-Qur‟an sesuai dengan 

kemampuan yang Ia miliki. Hal tersebut membuat sebuah penafsiran Al-Qur‟an 

yang nantinya akan membuahkan hasil yang cerdas dan mudah diterima. Oleh 

karena itu, penulis tertarik meneliti penafsiran dari kata nafs mut{mainnah dalam 

al-Qur'an menurut mufassir Fakhr al-Di>n al-Ra>zi. Adapun judul dari skripsi ini 

adalah : PENAFSIRAN FAKHR AL-DI>N AL-RA>ZI TERHADAP NAFS 

MUT{MAINNAH DALAM TAFSI>R MAFA>TIH AL-GA>IB. Besar harapan 

penelitian ini akan menambah wawasan dan manfaat baik yang bersifat ilmiah 

maupun akademik khususnya di bidang kajian tafsir serta masyarakat pada 

umumnya. 

Al-Ghazali menyebutkan dalam Al-Qur‟an dijelaskan ada tiga macam 

bentuk perilaku jiwa (nafs) yaitu : 

Nafs Al-Ammarah sebagai jiwa yang tercela atau jiwa yang selalu mengajak 

untuk berbuat buruk memiliki kecenderungan badaniyah yang berujung terhadap 

keinginan untuk mendapatkan kesenangan (syahwat) dan materi semata. Nafs Al-

Lawwa>mah adalah nafsu yang telah mempunyai rasa insyaf dan penyesalan 

sesudah melakukan perbuatan buruk. Nafs mut{mainnah adalah yang telah diberi 

                                                             
5
 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32, (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981), hlm. 178. 
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kesempurnaan kalbu, sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat tercela dan tumbuh 

sifat-sifat baik.
6
 

 Beberapa penulis telah membahas nafs mut{mainnah dalam beragam 

pandangan termasuk Dyah Muthmainnah Safitri
7
 yang membahas dengan studi 

komparasi dua mufassir (Muhammad Abduh dan Buya Hamka). Begitu juga 

skripsi yang ditulis oleh Sanar
8
 telah membahas surat Al-Fajr ayat 27-30 

menggunakan suatu kajian tafsir tahlili yakni dari tiga mufassir (Al-Maraghi, Al-

Alusi, Buya Hamka, hasbi ash-shidqi). Sebuah jurnal dari Abd Jalaluddin yang 

berjudul “Ketenangan Jiwa Menurut Fakhr Al-Di>n Al-Ra>zi dalam Tafsi>r Mafa>tih 

Al-Ga>ib”. Pembahasan jurnal ini mencakup semua surat dan ayat dalam Al-

Qur‟an yang membahas tentang ketenangan jiwa berdasar penafsiran dari Fakhr 

Al-Di>n Al-Ra>zi dalam kitab tafsi>r Mafa>tih Al-Ga>ib.
9
 Sejauh ini, penulis belum 

menemukan yang membahas secara khusus tentang nafs mut{mainnah dalam surat 

Al-Fajr ayat 27 dalam kitab Tafsir Mafa>tih Al-Ga>yb. 

2. METODE  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan 

merupakan penelitian kepustakaan (library research).
10

 Metode yang digunakan 

                                                             
6 Paisol Burlian, “Konsep Al-Nafs Dalam Kajian Tasawuf Al-Gazali”, Teologia Vol. 24 

No. 2, 2013, 153. 
7
 Dyah Muthmainnah Safitri, Skripsi  : “Makna Nafs Muthmainnah Dalam Surah Al-Fajr 

Ayat 27”, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019). 
8 Sanar, Skripsi: “Al-nafs Al-Muthmainnah Dalam QS. Al-Fajr 28-30”, (Makasar : 

Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2013). 
9 Abd Jalaluddin, “Ketenangan Jiwa Menurut Fakhr Al-Di>n Al-Ra>zi dalam Tafsi>r 

Mafa>tih Al-Ga>ib”, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur‟an dan Tafsir 3,1 (Juni 2018): 36. 
10 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, 

Seni, Agama dan Humaniora, (Yogyakarta Paradigma, 2012) cet ke 1, hlm. 126 
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adalah metode analisis isi (content analisis) yang merupakan penelitian yang 

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi.  

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan interpretative dengan 

menggunakan Tafsir Mafa>tih Al-Ga>ib dan pendekatan psikologi untuk 

menerjemahkan maksud dari sebuah objek.  Kemudian untuk menjawab rumusan 

masalah dalam penulisan ini digunakan metode deskriptif analitis, display data, 

dan kemudian mendeskripsikan data. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Biografi Fakhr al-Di>n al-Ra>zi 

Nama lengkapnya adalah Muh{ammad bin „Umar Ibn H{usayn Ibn H{asan Ibn 

„Ali> Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> Abu> ‘Abdulla>h al-Qurashi> al-Taymi> al-Bakri> al-

T{abasta>ni>. Pada bulan Ramadhan 544 H/ Januari tahun 1150 di Kota kecil Rayy 

(kota yang terletak di wilayah selatan Iran dan sebelah timur laut Teheran) beliau 

dilahirkan
11

 dan wafat pada tahun 606 H di Harat.
12

  

3.2. Profil Tafsi>r Mafa>tih{ al-Ga>ib 

Al-Ra>zi dengan tafsirnya memiliki model pemikiran dan penafsiran 

kontekstual yang menjadikan keberadaan Tafsi>r Mafa>tih{ al-Ga>ib sebagai sebuah 

kekayaan keilmuan Islam. Al-Ra>zi menafsirkan per-ayat dalam Alquran sesuai 

dengan urutan mushaf (mus{h{a>f us|ma>ni>) yang biasa disebut dengan metode tahlili. 

                                                             
11 Adnin Armas, Fakhr al-Di>n al-Razi>: Biografi Ulama Ensiklopedis , (Nala Publishing 

House, 2020), hlm. 8 

12 Fahd bin Abdurrahman ar-Rumi, Dirasat fi „Ulum al-Qur‟an, Terj. Amirul Hasan dan 

Muhammad Halabi, „Ulumul Qur‟an Studi Kompleksitas al-Qur‟an, (Titian Ilahi Pres, 

Yogyakarta, 1997), hlm. 212. 
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Metode penafsiran untuk Tafsi>r Mafa>tih{ al-Ga>ib adalah tafsir bi al-ma’qu>l tafsi>r 

bi al-Ra’y.
13

  

3.3. Penafsiran Makna Nafs Mut{mainnah dalam surat Al-Fajr ayat 27 

Tafs>ir Mafa>tih al-Ga>ib karya Fakhr Al-Di>n al-Ra>zi 

 يَأَيَّتَُهب النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ 

      “wahai jiwa yang tenang” 

Ketahuilah bahwasanya Allah mensifati keadaan (tenang) ini adalah sebuah 

ketentraman di dunia dan di akhirat, ketentraman karena mengingat Allah dan 

beribadah kepada-Nya.
14

 

Al-Razi memaparkan penafsiran ayat ini ke dalam tiga persoalan yang 

pertama mengenai maksud dari “wahai jiwa yang tenang” Kalimat tersebut 

memiliki makna memuliakan.
15

 Seperti halnya sebuah ungkapan dalam kata 

mutiara arab yang memiliki arti “jika kamu tidak malu, maka berbuatlah 

sesukamu”.
16

 Persoalan kedua, Al-Razi memaparkan tiga kriteria dari nafs 

mut{mainnah yakni, yakin pada sesuatu yang benar dan tidak bercampur dengan 

keraguan
17

, jiwa yang aman dan tidak menimbulkan perasaan takut dan sedih
18

, 

serta ketenangan yang didapatkan dengan mengingat Allah (dzikir).
19

 Persoalan 

ketiga, pemaparan tentang pengertian nafs (jiwa) menurut Al-Razi. 

                                                             
13 al-„Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir terj. Ahmad Akrom, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 1994), hlm. 41. 
14 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32 (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981), hlm. 177 

15 Ibid. 
 إِذَا لَْم تَْستَْحيِ فَبْصنَْع َمب ِشئْتَ  16
17 Ibid. 
18 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32, hlm. 178. 
19

 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32, hlm. 178. 
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3.4. Analisis Penafsiran Fakhr Al-Di>n Al-Ra>zi Terhadap Nafs mut{mainnah 

dalam Tafsi>r Mafa>ti>h Al-Ga>ib 

Salah satu kebutuhan jiwa adalah terciptanya ketenangan. Rasa tenang ini 

yang benar- benar menjadi dambaan namun kebanyakan dari mereka salah dalam 

menempuh tujuannya tersebut. Orang yang mengalami depresi dan kemudian 

memilih untuk bunuh diri adalah sebuah contoh seseorang yang berusaha lari dari 

masalah bukan menyelesaikan masalah.  

Berbicara tentang jiwa, esensinya akan mengarah kepada sesuatu yang tidak 

dapat dilihat secara kasat mata dan sesuatu yang tidak bisa digambarkan 

bentuknya seperti apa. Sama halnya seperti angin yang berhembus tidak dapat 

digambarkan bentuknya tapi dapat dirasakan keberadaannya. Berikut adalah 

pengertian nafs (jiwa) menurut Razi dalam surat Al-fajr ayat 27 : 

Table 1. Pengertian nafs (jiwa) 

NO Definisi Nafs (jiwa) Korelasi dalam Al-Qur‟an 

1. Jiwa bukanlah struktur lahiriah 

yang bisa dilihat 

Q.S. As-Sajdah : 17 

Q.S. Al-Ma>idah : 116 

2. Jiwa itu satu namun memiliki 

banyak sifat 

Q.S. Asy-Syams :7 

Q.S. Al-Ma>idah : 116 

Q.S. Yu>suf  : 53 

Q.S. Al-Qiya>mah : 21 
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3. Semua bagian tubuh adalah 

alat untuk jiwa.  

Q.S. Asy-Syams :7 

 

 

a) Jiwa bukanlah struktur lahiriah yang bisa dilihat 

Al-Ra>zi mengungkapkan bahwa jiwa diartikan sebagai dzat pembentuk yang tidak 

dapat dilihat namun dapat terlihat saat menghasilkan sebuah perilaku. Seperti 

halnya angin yang tidak terlihat namun sangat dirasakan keberadaannya ketika 

sebuah pohon yang tumbang oleh angin, maka pohon tumbang  adalah bukti dari 

adanya tiupan angin. 

b) Jiwa itu satu namun memiliki banyak sifat 

Jiwa yang berjumlah satu bisa menghasilkan perbuatan baik maupun buruk karena 

jiwa ini memiliki banyak sifat. Perilaku yang muncul menggambarkan sifat dari 

jiwa. Jika jiwa selalu diarahkan kepada hal yang  baik  maka sifat dan perilaku 

yang muncul  juga baik. Jiwa yang menghasilkan perilaku baik merupakan jiwa 

yang sehat, jiwa yang tidak sedang dirundung oleh tumpukan dosa. Jiwa yang 

sakit mudah sekali dirundung masalah dan jauh dari ajaran Allah. Jiwa yang 

menghasilkan perilaku buruk namun timbul rasa penyesalan setelah 

melakukannya adalah jiwa yang belum memiliki kendali yang kuat, acap kali 

terpengaruh dengan ajakan kejelekan. Perilaku yang ditunjukkan seseorang 

merupakan cerminan dari keadaan jiwanya saat itu. 

c) Semua bagian tubuh adalah alat untuk jiwa.   



 
 

10 
 

Jiwa sebagai suatu dzat yang tidak terlihat menjadikan sebuah tindakan sebagai 

perwujudan sifat dari jiwa tersebut sehingga perilaku seseorang menggambarkan 

suasana jiwanya. semua tindakan memerlukan alat untuk bisa mewujudkan respon 

dari suasana jiwanya. 

Ketenangan hidup adalah dambaan setiap manusia, tidak ada yang 

menginginkan sebuah masalah dalam hidupnya. Semakin canggihnya media sosial 

berpengaruh pada gaya hidup manusia, sehingga banyak dari mereka yang rela 

bergaya diluar kemampuan dan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan 

pengakuan di kanal laman internet. Hal tersebut menyebabkan hidup mereka tidak 

tenang karena berusaha menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan kenyataan 

hidup. Bahkan ada yang sampai masuk ke dalam penjara karena terlilit hutang. 

Materi tidak menjamin seseorang bahagia jika hanya untuk memenuhi kebutuhan 

raga dan melupakan kebutuhan jiwa. 

Table 2. Karakter Nafs mut{mainnah 

NO Karakter Korelasi  

1 Yakin yang tidak bercampur 

dengan keragu-raguan terhadap 

sesuatu yang benar. 

Q.S. Al-Baqarah: 260 

2 Jiwa yang tentram, tidak merasa 

takut dan sedih. 

Q.S. Fus{s{ilat :30 

3 Sebuah ketenangan yang 

didapatkan dengan mengingat 

Allah. 

Q.S. Al-Ra’d: 28 

 



 
 

11 
 

a) Yakin yang Tidak Bercampur dengan Keragu-raguan Terhadap Sesuatu 

yang Benar. 

Rasa aman yang dirasakan oleh nafs muthmainnah merupakan hasil 

perwujudan dari rasa percaya kepada Sang Pencipta. Seseorang harus 

memiliki sebuah keyakinan (iman) yang tidak bercampur dengan keragu-

raguan. Iman akan membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan 

positif. Abu> Bakar Jabi>r Al-Jaza>iri, menuturkan bahwa iman adalah 

membenarkan dan meyakini Allah sebagai Tuhan yang memiliki dan yang 

disembah. 
20

 

b) Jiwa  yang Aman dan Tidak Menimbulkan Perasaan Takut dan Sedih. 

Keadaan ini didapatkan pada hari kebangkitan dan ketika mereka 

mendapatkan surga.
21

 Hal ini berkaitan dengan rasa iman dalam dirinya yang 

telah tertanam. Jika keyakinan akan Sang Pencipta telah tertanam maka 

penyakit-penyakit jiwa tidak akan muncul. Begitupun sebaliknya, rasa 

khawatir yang muncul akan menimbulkan sifat-sifat jelek yang dengan 

mudah mengendalikan suasana hati yang menghasilkan perbuatan dosa.  

c) Ketenangan yang Didapatkan dengan Mengingat Allah.  

Telah disebutkan dalam Al-Qur‟an bahwa hanya dengan mengingat Allah hati 

akan menjadi tenang. Ketenangan hati ini yang akan dirasakan di dunia dan di 

akhirat kelak. Hati yang merasa tenang ketika di dunia adalah dia yang selalu 

mengingat Allah dalam setiap keadaan dan menyerahkan segala urusan hanya 

kepada-Nya. 

                                                             
20 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Aqidatu Mu‟min, Maktabah Kulliyah al-Azhariyah, 1978, 

hlm. 31. 
21

 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32, hlm. 177. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penafsiran nafs mut{mainnah dalam surat Al-Fajr kepada Tafsi>r Mafa>ti>h 

Al-Ga>ib karya Fakhr Al-Di>n Al-Ra>zi bahwa Nafs mut{mainnah adalah suatu 

keadaan jiwa yang merasa tenang dan tentram karena selalu beribadah dan 

mengingat Allah. Nafs ini selalu melibatkan Allah dalam setiap urusannya. 

Ketenangan yang dirasakan didapat karena selalu mengingat Allah, mengingat 

janji Allah untuk hamba-Nya yang berbuat baik serta mengingat siksaan bagi 

hamba-Nya yang berbuat dosa dan kesalahan.  Nafs mut{mainnah dalam tafsir ini 

memiliki tiga karakter yakni : Yakin yang tidak bercampur dengan keragu-raguan 

terhadap sesuatu yang benar, tidak merasa takut dan sedih terhadap hal apapun, 

dan sebuah ketenangan yang didapatkan dengan mengingat Allah. 

Peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Nafs mut{mainnah yang diteliti dalam tafsir ini hanya sebatas isi penafsiran 

dari mufassir Al-Ra>zi. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lanjutan yang 

membahas tentang dampak nafs mut{mainnah dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Perlu adanya kajian dari mufassir lain yang membahas tentang nafs 

mut{mainnah. 

3. Mengingat nafs mut{mainnah erat kaitannya dengan permasalahan psikis 

seseorang, maka perlu adanya kajian yang membandingkan pandangan 

Psikolog dan mufassir agar dapat memberikan informasi dari sudut pandang 

kedua hal yang berbeda tersebut. 
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