
BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAKNA AN-NŪR DAN

AL-ZHULUMĀT DALAM AL-QUR’AN

Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mu’jam Al-Mufahras li Al-

Fazhil Qur’an, kata al-nūr yang ditemukan dalam al-Qur’an sebanyak 43

kali,1 sedangkan kata al-zhulumāt berjumlah sebanyak 23

kali.2Sementarakalimatal-nūrdanal-zhulumātyang

selaluberiringandalamsatu surah terdapatpada 9 surah dalam 11 tempat.

Sekilasdisini, penulisakanmemunculkanpengertianmaknaal-

nûrdanal-zhulumātmenurutbeberapaahlidariberbagaisumber, sebagai

media komperatifbagipenulismenjelaskanartikedua kata

tersebutsertahikmahmunasabahnyamenurutkacamataparamufassir.

A. Al-Nūr

1.Pengertian Al-Nūr

a. SecaraBahasa

Al-NūradalahsuatuistilahQur’ani yang

merupakanwujudtandinganterhadapkeesaan Allah. Kata al-nūradalah

term bahasaarab, ,النور ditinjaudarisegibahasaadalah الضیاءyaknicahaya,

terang, atausinar, jama’nya3.انوار و نیرانMenurut al-Raghib al-

1Muhammad Fu’ad Abdul Baqy, Op.Cit., hlm. 816.
2Ibid. hlm. 538-539.
3 Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Tahqiq ‘Abdullah ‘Ali Kabir, Muhammad Ahmad

Hasbullah, Hasyim Muhammad asy-Syazali,Jilid 6, (Kairo: Dar Ma’arif, 1991),hlm. 4571.



IshfahanidalamMu’jamMufradatAlfazh al-Quran menyatakanal-

nūradalahcahayapetunjuk yang

mencerahkanpandangandanterbagikepadaduabagianyaituduniawidanukhr

awi.

Adapunduniadisinidiartikandenganakalsementaraakhiratdimaksudkanden

gancahaya al-Qur’an.4

Kata al-nūryang berasaldariakar kata nara-yanuru, yang

jugamenurunkan kata nar(api), tidakberbedaartinyadengan kata dhaw’

(cahaya).Para mufassirumumnyamembedakanartikedua kata

tersebutberdasarkankuatataulemahnyacahaya yang dipancarkan. Kata

dhaw’ menunjukpadacahaya yang kuatseperticahayamatahari, sedangkan

kata nūrmenunjukpadacahaya yang lembutataulemahseperticahayabulan,

sebagaimana yang dirakamkandalam Q.S.Yunus (10):5.5








6

“Dia lah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-
benderang) dan bulan bercahaya, dan Dia lah yang menentukan
perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat
peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan
tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan
dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan

4 Raghib al-Ishfahani, Mu’jam Mufradat Alfazh al-Qur’an, Tahqiq Nadim Mar’asli,
(Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 412.

5Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid 3, (Singapura: PustakaNasional, 2007), hlm. 84.
6 Q.S. Yunus : 5.



ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesarannya) satu persatu bagi kaum yang
mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikanNya).”

Al-Biqai’ menjelaskan makna kata al-nūr diatas sebagai kata yang

mempunyai makna yang mencakup cahaya banyak ataupun sedikit

namun tidak terkait dengan sumber panas yang menyala. Berbedadengan

kata dhaw’ yang bermaknacahayabanyakdankuat yang

bersumberdaripanasmenyala.Olehkeranaitu, kata al-

nūrlebihtepatbermaknasuatusinarterang yang lembut, nyaman,

danmenyenangkan.7Denganmaknainilahmakadipahamibahwakata al-

nūryang terdapatdalamayat-ayatseperti,
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“Allah memimpin orang-orang yang beriman yang
mengeluarkanmerekadarikegelapan (al-zhulumat) kepadacahaya”.


9

“SesungguhnyatelahdatangkepadamucahayadariTuhanmudankitab
yang menjelaskan”.

b. SecaraTerminologi

Lafazal-nūrberbentuktunggalsedangkanal-

zhulumātberbentukjamakkarenaadaindikasibahwacahayakeimananadalah

satuhakikatdansubstansinyasedangkankekufuranberanekaragam.10

7Ahmad Mahir al-Baqari, Dirasat Qur’aniyyah fi al-Lughah wa an-Nahw, (Al-
Iskandariyyah: Dar al-Ma’arif, 1984), hlm. 81-87.

8 Q.S. Al-Baqarah : 257
9 Q.S. Al-Maidah : 5



Ja’far as-Shadiqsalahseorang imam

besarsyiahmengartikannūrdenganmaknaRasulullah

Saw.danahlikeluarganya,11sementarazhulumātadalahsyaitan yang

menjerumuskankedalamkesesatan. Di pihak yang sama, as-Sayyid

Muhammad Hussein at-Thaba’thabaimengartikannūradalahsesuatu yang

tampakdengansendirinya, danjuga yang lainnyabersifat sensual

menjaditampak. Kemudianartiiniberkembang,

yaitusetiapinderadipandangsebagaial-nūrataumempunyai,al-

nūrdandenganhal-hal sensual

dapatterlihatdanakhirnyaterusberkembangmencakup non sensual,

termasuklahakalkeranadapatmenyingkaphal yang abstrak.12

Dalammenyikapipengertiankedua kata ini,

salahseorangmufassirkontemporer yang tidakasinglagizamanini,  Prof.

Dr. Wahbahaz-Zuhailimengatakanbahwaal-nūradalah kata bendatunggal

(isimmufrad) keranacahayakebenaranhanyasatu.

Beliaumenyebutnyadengan agama itu “haqq”  (benar),

karenakebenarandzatnyahanyasatudanjalannya yang

lurushanyasatu.13Penjabarandanpengupasanmaknaal-

nūrdapatberupakeikhlasan, ibadah, sistem, konsepsi, sainsteknologi,

10 Ibnu Katsir ad-Dimasyqy, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1998), hlm. 524.

11Muhammad Thaba’thabai, Tafsir al-Mizan, (Beirut: Muassasah al-‘Alamy, 1983), hlm.
346.

12Ibid. hlm. 347.
13Wahbahaz-Zuhaili, Tafsir al-Munir, juz 5-6, (Beirut: Daar al-Fikr, 1411 H, 1991 M),

hlm. 133-134.



stabilitas, musyawarah, kasihsayang, toleransi, keadilandan lain-lain

lagi.Puncaknyaadalahkebahagiaanakhirat, “jannah”yaitu (syurga).14

QuraishShihabdalamkaryaTafsir Al-Misbahmengartikanal-

nūradalahsesuatu yang menjelaskanataumenghilangkankegelapansesuatu

yang sifatnyagelapatautidakjelas.

2. Pembagian Al-Nūr

a. Nabi Muhammad SAW.









Artinya:“Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu
Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu
sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah
datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan.

IbnuKatsirdansebagianbesarmufassirmengatakanNūr (cahaya) yang

dimaksudkanpadaayatdiatasialahNabi Muhammad SAW.15

b. Keimanan












14Ibid.
15Alu Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman, Tafsir Ibnu Katsir, terj: Tim

Pustaka Imam Syafi’i, Jilid 3, ( Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), hlm. 53.
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Artinya: “Allah Pemberi cahaya kepada langit dan bumi.
perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak
tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca dan
kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang
dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun
yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah
baratnya, yang minyaknya saja Hampir-hampir menerangi, walaupun
tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah
membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah
memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.”

Ibnu Katsir menyebutkan  berarti cahaya

iman, yakni iman seorang hamba dan amalnya. Ia tidak terlepas dari lima

cahaya iman, yaitu, perkataannya adalah cahaya, amalnya adalah cahaya,

amalnya adalah cahaya, tempat masuknya adalah cahaya, tempat keluarnya

adalah cahaya, tempat kembalinya adalah cahaya pada hari kiamat, yakni

Surga.17

c. SifatatauNama Allah (Allah pembericahaya)
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Artinya:“atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang
diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan;
gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila Dia mengeluarkan tangannya,
tiadalah dia dapat melihatnya, dan barangsiapa yang tiada diberi cahaya
petunjuk oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun”.

16Q. S. An-Nur : 35.
17AluSyaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman, Op.Cit.,Jilid 6, hlm. 301.
18Q. S. An-Nur : 40.



As-Suddi, ar-Rabi’, dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa

barangsiapa yang tidak diberi cahaya (nūr) petunjuk  oleh Allah, maka ia

pasti binasa, jahil, terhalang, hancur, dan kafir. Tiadalah seseorang itu

mendapatkan cahaya (nūr) petunjuk melainkan Allah sebagai pemberi

cahaya mengizinkannya. Mafhum mukhallafah dari ayat ini disebutkan

dalam firmanNya yang lain dalam Surah al-A’raaf ayat 186;19




20

Artinya:”Barangsiapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada
orang yang akan memberi petunjuk dan Allah membiarkan mereka
terombang-ambing dalam kesesatan”.

d. Cahayasiang








Artinya:”Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan
bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir
mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka”.

Qurthubi menyebutkan para ulama tafsir berselisih tentang makna

gelap(zhulumāt) dan terang (nūr) padaayat di atas.

Namundemikianmenurutnyalagi, Qatadah, As-Suddi,

dansebagianbesarmufassirinmenyebutkanbahwagelap(zhulumāt) dan

terang (nūr) padaayat di atasadalahmalam(zhulumāt) dan siang (nūr).21

19Op.Cit.,hlm. 313.
20Q. S. Al-A’raaf : 186.
21Alu Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman, Op.Cit., Jilid 3, hlm. 190.



B.AL-ZHULUMĀT

1.PengertianAl-Zhulumāt

A. SecaraBahasa

Sementaraal-zhulumātmerupakan kata jama’

dariظلمyangberartikegelapan, kebathilan, ataukesesatan.22Term

inimempunyaiberanekajenis yang beragam yang

manadarisemuanyaitubersifatbathilpadahakikatnya.

Term

inisekiranyaditerjemahkankedalambahasaInggrissebagaimakna“wrong

doer”atau“evil doer”, demikian pula

denganbentuknominalnyazhulumatsenantiasaditerjemahkandenganberbaga

icaradanmaknaseperti “wrong”, “evil”, dan “tyranny”. Akar kata

zhulumāttersebutmemainkanperanan yang sangatpentingdalam al-

Qur’an.Iamerupakansalahsatumakna yang bernilai paling negatife,

dankitabolehmenjumpainyadalamberbagaibentuk.23

Menurutsebagianahlilughah, term al-zhulumātinibermakna

“beradapadakedudukan yang keliru”.Secarasingkatpengertian yang

diterimaumumdari kata al-

zhulumātadalahberbuatketidakadilansecaramelampauibatasdanmelakukans

esuatu yang bukanhaknya, konsepnyaperbuatan yang

22 Ibnu Manzhur, Op. Cit.,hlm. 2756.
23 Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qur’an, Terj. Mansuruddin Djoely,

Etika Beragama dalam Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 265.



mengarahpadaperbuatanjahat yang

membuathatiseseoranggelapdanjauhdarikebenaran.24

2. SecaraTerminologi

Sedangkanmaknazhulumatdisebutnyasebagaikebatilan yang

terbagimenjadibanyakkelompok, yang semuanyasesat.Al-

Zhulumātselainmemilikikeberagamanjiwa,

jugamewujuddalamberbagaiungkapansepertikebodohan, kehinaan,

keterbelakangan, kesewenangan-wenangan, monopoli, oligopoli, anarki,

instabilitas, sikaphidupmaterialistik, antiagamadan lain-

lainnya.Puncaknyaadalahkesempatanhidup di akhirat, yaitu “nar”

(apineraka).

Zhulumātadalahsebuah kata jamak yang

membawaartiberanekajeniskegelapan.25

2.  PembagianAl-Zhulumāt

a.  Kegelapanrahim, plasenta, danperut








26

Artinya: Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia
jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan

24 Nurcholish Madjid, Pesan-pesan Takwa; Kumpulan Khutbah Jum’at di Paramadina,
(Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 130-131.

25 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, jilid
7, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 549.

26Q. S. Az-Zumar : 6.



ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam
perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. yang berbuat
demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan.
tidak ada Tuhan selain dia; Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?.

Ibnu Katsir menyebutkan Zhulumāttsalās yang dimaksudkan pada

ayat di atas ialah kegelapan rahim, kegelapan plasenta (ari-ari) yang

berbentuk seperti penutup dan penjaga bayi bagi anak, serta kegelapan

perut.27

b.  Dusta
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Artinya:”dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami
adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita, barangsiapa yang
dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkanNya dan
barangsiapa yang dikehendaki Allah untuk diberi-Nya petunjuk, niscaya
Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus”.

Dusta (kadzib) secara sederhana ialah memberitakan sesuatu yang

bertentangan dengan realiti atau mengingkari sesuatu.29 Ibnu Katsir

menyebutkan sifat orang yang berdusta itu membuat jauhnya dirinya dari

kebenaran serta menutupnya dari mendapatkan jalan keluar yakni dia

berada dalam kegelapan.30

c.  Kesesatan

27AluSyaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman, Op.Cit.,Jilid 8, hlm. 132.
28Q. S. Al-An’am : 39.
29Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Fazh al-Qur’an al-Karim, (Kairo: Dar al-Nashr

li al-Thiba’ah, 1968), Cet. 2, hlm. 160.
30AluSyaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman, Op.Cit.,Jilid 3, hlm. 212.
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Artinya:”Alif, laam raa. ini adalah kitab yang Kami turunkan
kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada
cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan
Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”.

Kesesatan juga merupakan salah satu di antara pembagian

Zhulumāt,32kesesatansecarasederhanabisakitapahamidengantidakmenemuk

anjalankeluar. Secarafitrahnya,

manusiatidakmenemukanfitrahkeberadaandirinya di atasmukabumiini,

bahkantidakakanada yang dapatmenemukanjawabannya. Hal

inikarenapersoalaninihanyabisadiketahuidandipahamimelaluipetunjukwah

yuyakni al-Qur’an.Padaayat di atas, Allah mewahyukankepadaNabi

Muhammad al-Qur’an

sebagaituntunankepadajalanmenujuNyayaknidarikegelapan (zhulumāt)

kepadapetunjuknya (nūr)

bagimengeluarkanmerekayaknimanusiadarikesesatanpersoalankehidupan.

d.  Kekufuran

Di antarabanyakpembagianzhulumāt,

kekufuranmerupakanpembagian yang paling

identikmaknanyadanbanyakdisebutkan di dalam al-Qur’an.Hal

inibolehditemukanpadabanyak surah dantempat.Di

31Q. S. Al-Ibrahim : 1.
32AluSyaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman, Op.Cit.,Jilid 5, hlm. 47.



sinipenulishanyamengemukakancontoh-

contohayatnyasahajatanpapenafsirankarenapembahasantentangnyaterdapat

padabab-babberikutnya. Di antaracontohayatpembagianzhulumāt yang

berindentikkekufuranialah,
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Artinya:”Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).
dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang
mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran).
mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
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Artinya:”dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang
mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu
pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita (kekufuran)
kepada cahaya (iman) yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan
menunjuki mereka ke jalan yang lurus”.





33Q. S. Al-Baqarah : 257.
34 Q. S. Al-Maidah : 16.
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Artinya:”Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat
yang terang (Al-Quran) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan
(kekufuran) kepada cahaya (iman). Dan sesungguhnya Allah benar-benar
Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu”.

35 Q. S. Al-Hadid : 9.


