
BAB III

TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG AL-NŪR

DAN AL-ZHULUMĀT

A. TafsirAyat-AyatTentang Al-Nur

Penggunaan kata al-nur dalam al-Qur’an tersebar di berbagai surah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam batasan masalah, penggunaan kata al-

nur terulang sebanyak 43 kali. Namun disini penulis hanya membatasi pada

3 ayat sahaja karena keterbatasan waktu penulis.

1. Surah Al-Baqarah ayat 17
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Artinya: “Perbandingan hal mereka (golongan yang munafik itu) samalah
seperti orang yang menyalakan api; apabila api itu menerangi
sekelilingnya, (tiba-tiba) Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka,
dan dibiarkannya mereka Dalam gelap-gelita, tidak dapat melihat (sesuatu
pun).”

Sebagai penjelasannya dapat dikatakan bahwa Allah Swt.

menyerupakan perbuatan mereka yang membeli kesesatan dengan keimanan

dan nasib mereka menjadi buta setelah melihat orang yang menyalakan api.

Akan tetapi, setelah suasana di sekitarnya terang dan beroleh manfaat dari

sinarnya, yaitu dapat melihat semua yang ada di kanan dan kirinya, telah

menyesuaikan dirinya; di saat dalam keadaan demikian, tiba-tiba api

1Q. S. Al-Baqarah : 17.



tersebut padam. Maka, ia berada dalam kegelapan yang pekat, tidak dapat

melihat, dan tidak beroleh petunjuk. Selain itu keadaannya kini menjadi tuli

tidak dapat mendengar, bisu tidak dapat berbicara lagi, buta seandainya

keadaannya terang kerana tidak dapat melihat. Karena itu, dia tidak dapat

kembali kepada keadaan sebelumnya.Demikian pula keadaan orang-orang

munafik itu yang mengganti jalan petunjuk (nūr) dengan kesesatan

(zhulumāt) dan lebih memilih kesesatan daripada hidayah.2

Ayat ini merupakan matsal atau perumpamaan yang mengandungi

pengertian yang menunjukkan bahwa pada awalnya mereka beriman,

kemudian kafir, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Swt. dalam ayat-

ayat lainnya.3

Ar-Razi menafsirkan, tasybih atau perumpamaan dalam ayat ini

sangat benar, karena mereka pada mulanya memperoleh al-nūr berkat

keimanan mereka; kemudian pada akhirnya karena kemunafikan mereka,

maka batallah hal tersebut dan terjerumuslah mereka ke dalam kebimbangan

yang besar, mengingat tiada kebimbangan yang lebih besar daripada

kebimbangan dalam agama.4

Munasabah kedua kata al-nūr dan zhulumāt dalam ayat ini juga

dianalisis oleh Ibnu Jarir dengan mengatakan, bahwa mereka (orang-orang

munafik) itu beroleh penerangan dari kalimat iman yang mereka tampakkan

(yakni di dunia), kemudian hal selanjutnya yang menimpa mereka adalah

2Al-Imam Abul Fida Ismai’l Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Tim
Editor, Juz 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 269.

3Ibid. hlm. 269.
4Ibid. hlm. 269.



kegelapan-kegelapan (yakni kelak di hari akhirat). Ibnu Jarir mengatakan

bahwa bahwa dalam perumpamaan dianggap sah menggambarkan suatu

jamaah seperti satu orang.5

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna

ayat ini bahwa cahaya (nūr) merupakan perumpamaan bagi iman mereka

yang dahulu sering mereka bicarakan, sedangkan kegelapan (zhulumāt)

merupakan perumpamaan bagi kesesatan dan kekufuran mereka yang

dahulu mereka perbincangkan. Mereka adalah suatu kaum yang pada

mulanya berada dalam jalan petunjuk, kemudian hidayah dicabut dari

mereka dan beradalah mereka dalam keadaan membangkang dan tidak

mahu beriman lagi.

Sa’id meriwayatkan dari Qatadah sehubungan munasabah kedua

ayat ini, bahwa orang munafik yang mengucapkan kalimah tauhid (tidak ada

Tuhan selain Allah) memperoleh cahaya (nūr) alam kehidupan di dunia.

Untuk itu, mereka dapat menikah dengan kaum muslim melalui kalimah

tersebut dan berperang bersama kaum muslim, dapat waris-mewaris dengan

mereka, dan darah serta hartanya terlindungi. Tetapi di saat ia mati, kalimah

tersebut ia cabut karena di dalam hatinya tidak ada pangkalnya, pada amal

perbuatannya pun tidak ada hakikat kenyataan kemudian berakhirlah

mereka dalam kegelapan ditinggalkan Allah (yakni diazab oleh Allah) bila

mereka mati.6

5Ibid.hlm. 271.
6Ibid. hlm. 275.



Secara dasarnya munasabah kedua kata nūr dan zhulumāt yang

bisa kita simpulkan disini adalah orang-orang munafik itu enggan

memanfaatkan nūr (api dan cahayanya) dengan mensia-siakannya, sehingga

cahaya yang seharusnya menerangi jalan mereka dipadamkan oleh Allah

Swt. walau api sendirinya tidak padam sehingga mereka menderita akibat

panasnya api.7

Mereka bukan hanya dalam satu kegelapan saja tetapi dalam

kegelapan-kegelapan (zhulumāt) yakni kegelapan yang bertumpuk satu

dengan yang lainnya antaranya kegelapan malam, kegelapan awan hitam,

dan kegelapan padamnya cahaya. Mereka tidak jauh bedanya dengan orang-

orang kafir dengan kegelapan kesesatan, kegelapan murka Allah di dunia,

dan kegelapan siksaNya di akhirat kelak.8

Kedua katanūr dan zhulumāt disini juga mempunyai munasabah

dengan ayat sesudahnya yang mana orang-orang munafik itu mengharapkan

turunnya hujan, tetapi mereka takut oleh mendung kegelapan (zhulumāt),

takut suara guruh dan cahaya kilat. Padahal tiap-tiap hujan lebat sebagai

penutup kemarau panjang, mestilah diiringi oleh kegelapan (zhulumāt),

guruh kilat dan petir. Kebenaran ilahi akan tertegak di alam, kebenaran

(nūr) itu adalah laksana hujan (nūr).9

2. Surah al-Maidah ayat 15





7M.Quraish Shihab, Op.Cit., hlm. 136.
8Ibid.hlm. 136.
9Hamka, Op.Cit., Jilid 1, hlm. 135.
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Artinya: “Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah telah
datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab
yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya.
Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang
menjelaskan”.

Di dalam seruan Ilahi kepada Ahli Kitab ini, terdapat catatan

bahwa mereka diseru kepada Islam, diseru untuk beriman kepada Rasul,

untuk membela dan membantunya, sebagaimana telah disebutkan dalam

perjanjian dengan mereka terdahulu. Juga terdapat catatan kesaksian

Allah atas mereka bahwa Nabi yang ummi ini juga merupakan utusan

Allah kepada mereka sebagaimana ia juga Rasul bagi bangsa Arab, dan

bagi semua manusia. Sehingga, tidak ada peluang untuk menginkari

risalah yang dibawanya dari sisi Allah. Juga tidak ada celah bagi mereka

untuk mendakwakan bahwa risalah beliau terbatas pada bangsa Arab

saja, tidak mencakup Ahli Kitab.

Maka dia adalah Rasul yang diutus kepada Ahli Kitab. Tugasnya

terhadap mereka ialah menjelaskan, menerangkan, dan menyingkapkan

perbuatan mereka yang menyembunyikan hakikat-hakikat yang

terkandung dalam kitab Allah yang ada pada mereka, baik mereka orang

Yahudi maupun orang Nasrani. Kaum Nasrani telah menyembunyikan

prinsip utama agama ini, yaitu Tauhid. Kaum Yahudi banyak

menyembunyikan hukum-hukum syariat, seperti keharaman berzina dan

keharaman riba secara total. Juga sebagaimana mereka secara

10Q.S Al-Maidah : 15.



keseluruhan baik Yahudi maupun Nasrani menyembunyi berita

pengutusan Nabi yang ummi, “Yang mereka dapati namanya tertulis di

dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka”.

Al-Quran menjelaskan kepada mereka tentang karakter agama yang

dibawa oleh Rasullah SAW., menjelaskan tugasnya terhadap kehidupan

manusia, dan menjelaskan bagaimana pengaruh yang ditimbulkannya

dalam kehidupan manusia,

“Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah telah datang
kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab yang kamu
sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya. Sungguh, telah
datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menjelaskan.
Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang
mengikuti keridaanNya ke jalan keselamatan, dan dengan Kitab itu pula
Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan
izinNya , dan menunjukkan ke jalan yang lurus.”(al-Maidah: 15-16)

Tidak ada yang lebih cermat, tepat, dan mengenai di dalam

menyifati karakter kitab ini (Al-Qur’an) dan karakter manhaj ini (Islam)

selain daripada menyifatinya sebagai nūr ‘cahaya’.

Ini adalah suatu hakikat yang didapati seorang mukmin di dalam

hatinya, keberadaannya, kehidupannya, dan pandangannya. Juga di

dalam pengukuran dan penilaiannya terhadap sesuatu, peristiwa, dan

manusia. Semuanya ia dapati hanya semata-mata dengan mendapati

hakikat iman di dalam hatinya. Nūr, sebagai cahaya yang menyinari

eksistensinya, sehingga menjadi halus, ringan, dan cekatan. Juga

menyinari segala sesuatu yang ada di hadapannya sehingga menjadi jelas,

terang, dan lurus.



Pada waktu yang bersamaan, sebagian besar ahli tafsir berkata

bahwa yang dimaksudkan nūrdisini ialah Nabi Muhammad SAW.

Sendiri dan yang dimaksud dengan kitab yang nyata ialah Al-Qur’an.

Keduanya berjalin berkelindan. Ini sangat bersesuaian sebagaimana yang

dituturkan Isteri baginda Siti Aisyah bahwa akhlak Nabi ialah Al-Qur’an.

Kehidupan beliau adalah nūr, atau sinar yang memancar, yang dapat

dijadikan pedoman hidup untuk ditiru dan diteladan, sedang yang beliau

tuntunkan kepada ummat ialah Al-Qur’an yang baginda terima sebagai

wahyu dari Ilahi.

3. Az-Zumar ayat 22
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Artinya: “ Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh
Allah untuk (menerima) agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari
Tuhannya (sama dengan orang yang hatinya membatu)? Maka celakalah
mereka yang hatinya membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu di
dalam kesesatan yang nyata.”

Ibnu Katsir menafsirkan yang dimaksudkan nūr pada ayat diatas

adalah petunjuk yaitu petunjuk untuk sentiasa mengingati Allah, yang

mana kebalikan dari maknanya itu adalah kealpaan, tidak khusyu’, tidak

tenteram, dan tidak faham mengingatNya.12

Pada masa yang bersamaan, Sayyid Quthb menafsirkan ayat ini

merupakan sebuah gambaran hakikat kalbu yang dapat menerima Islam,

11Q. S. Az-Zumar : 22.
12AluSyaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman, TafsirIbnuKatsir, terj: Tim

Pustaka Imam Syafi’i, Jilid 8, ( Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), hlm. 142.



keadaan kalbu bersama Allah, kondisi keterbukaan, kelapangan,

kepekaan, keceriaan, keterangan, dan kilauannya. Ayat ini juga

mendeskripsikan hakikat kalbu lainnya yang keras, kasar, mati, lekang,

pepat, dan gelap. Barangsiapa yang kalbunya dibukakan Allah untuk

menerima Islam dan yang dianugerahi cahayaNya, ia benar-benar sama

dengan kalbu yang keras sehingga tidak mau mengingat Allah.

Menurutnya lagi, ayat ini adalah sebuah ilustrasi kondisi di mana

kaum mukminin menerima Al-Qur’an yang sesuai dan tiada perbedaan

karakteristiknya, arahannya, spiritnya, dan tabiatnya. Kitab ini serupa

mutu ayatnya. Kitab ini diulang-ulang bagiannya, kisahnya,

pengarahannya, dan panoramanya. Tidaklah kalbu berdenyut kecuali

tatkala digerakkan oleh jemari ar-Rahman kepada petunjuk, tanggapan,

dan cahaya. Allah mengetahui hakikat kalbu mana yang mesti dibalas

dengan hidayah atau kesesatan.13

B. TafsirAyat-AyatTentangAl – Zhulumāt

Penggunaan kata al-zhulumāt dalam al-Qur’an tersebar di berbagai

surah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam batasan masalah, penggunaan

kata al-zhulumāt terulang sebanyak 23 kali. Namun disini penulis hanya

membatasi pada 3 ayat sahaja karena keterbatasan waktu penulis.

1. Surah Al-Baqarah Ayat 19






13SayyidQuthb, Fi Zhilalil Qur’an, terj: As’adYasin, dkk.,Jilid 19, ( Jakarta: GemaInsani
Press, 2004), hlm. 114.
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Artinya: ”atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari
langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya
dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir,sebab takut akan mati
dan Allah meliputi orang-orang yang kafir”.

Ayat ini merupakan gambaran lain yang dibuat Allah yang

menggambarkan keadaan orang-orang munafik. Mereka adalam kaum yang

lahiriahnya kadangkala menampakkan Islam, dan kadang-kadang di lain

waktu mereka ragu terhadapnya. Hati mereka yang berada dalam keraguan,

kekufuran, dan kebimbangan itu diserupakan dengan sayyib (hujan),

demikianlah menurut Ibnu Mas’ud. Sementara menurut ad-Dahhak sayyib

bermakna awan.15

Menurut Ibnu Katsir dalam keadaan gelap gulita (zhulumāt)

maksudnya keraguan, kekufuran, dan kemunafikan. Sedangkan maksud dari

suara guruh ialah selalu berada dalam ketakutan yang sangat ngeri,

sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman lainnya;16








17

14Q. S. Al-Baqarah : 19.
15AbulFidaIsma’il Ad-Dimasyqi, TafsirIbnuKasir, terj.Bahrun Abu Bakar, dkk.,

(Bandung: SinarBaruAlgensindo, 2000), Juz 1, hlm. 277.
16Ibid.
17Q. S. Al-Munafiqun : 4.



Artinya:“dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka
menjadikan kamu kagum. dan jika mereka berkata kamu mendengarkan
Perkataan mereka. mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar,
mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada
mereka. mereka Itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap
mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka
sampai dipalingkan (dari kebenaran)?”

Ibnu Abbas mengatakan pada awalnya orang-orang munafik itu

mengetahui perkara yang hak dan membicarakannya, hal ini dimengerti

melalui percakapan mereka berada dalam jalan yang lurus. Tetapi manakala

mereka berbalik dari iman menjadi kafir, mereka berhenti, maksudnya ragu-

ragu dan kebingungan.18

Keadaan orang-orang munafik kelak di hari kiamat, yaitu disaat

manusia diberi nur sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Di antara

mereka ada orang yang diberi nur yang dapat menerangi perjalanan yang

jaraknya berpos-pos buatnya, bahkan lebih dari itu atau kurang dari itu. Di

antara mereka ada yang nurnya kadangkala padam dan kadangkala

bercahaya. Di antara mereka ada yang dapat berjalan di atas sirat di suatu

waktu, sedangkan di waktu lainnya dia berhenti. Di antara mereka ada yang

nurnya padam (tidak menyala) sama sekali, mereka adalah orang-orang

munafik militan yang digambarkan oleh firmanNya;19








18Op.Cit.
19Ibid.
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Artinya:”pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan
perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah Kami
supaya Kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu". dikatakan
(kepada mereka): "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri
cahaya (untukmu)". lalu diadakan di antara mereka dinding yang
mempunyai pintu. di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya
dari situ ada siksa.”

2. An-Naml ayat 63
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Artinya: “atausiapakah yang memimpinkamudalamkegelapan di
datarandanlautandansiapapulakah yang
mendatangkananginsebagaikabargembirasebelum (kedatangan) rahmat-
Nya? Apakahdisamping Allah adaTuhan yang lain? MahaTinggi Allah
terhadapapa yang merekapersekutukandenganNya”.

IbnuKatsirmenafsirkandenganapa yang

diciptakanNyaberupapetunjuk-petunjuk yang ada di langitdan di bumi,

sebagaimanafirmanNyapada surah an-Nahlayat 16,


22

Artinya: “dan Dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan
dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk”.

Inisemuamenurutnyalagimerupakantanda-

tandapetunjukkeesaandankeagungan Allah sebagaiRabb yang

sentiasamemberikanperlindungandankerahmatanbagiseluruhmakhlukNya,

20Q. S. Al-Hadid : 13.
21Q. S. An-Naml : 63.
22Q. S. An-Nahl : 16.



DialahsebagaitempatbagihambaNyaberharaptanpaputusasa,

berdoamemohondilepaskandaribencana.23

SayyidQuthb pula

menafsirkanayatiniberbicaratentangmanusiayakni orang-orang terdahulu di

dalamperjalananmerekamelewatijalur di daratandan di

lautan.Pertualanganmerekadalamkondisisulitdansusahnamunterdapatpadany

asebuahrahasia-rahasiauntukmencapaidestinasitujuannya. Ironisnya,

gerangansiapakah yang menunjukimereka, yang

membekalimerekadengankekuatanuntukmenganalisiskeadaan,

kemampuanuntukmenggunakantanda-tandabintang, kompas, danalat-

alatlainnya.Sosokapakah yang menuangkandalam dada merekarahasia-

rahasiaalam, yang

berkemampuanmenghubungkanmerekadenganfitrahmerekadanfitrahalamse

mesta, kemudiansiapakah yang

membuatmerekamampumengetahuidenganakaldanhatimerekalalumemanfaat

kanseglapengetahuandenganmenghimpunpercobaanindradanilham.24

Makaayatinimenurutnyalagiadalahsebuahsentuhanpertanyaantentangpenci

ptaanmanusia, kebangkitanmerekakembaliuntukkeduakalinya,

anugerahrezekidarilangitdanbumidisertaidenganancamandanhardikan.25

3. Al-An’amayat 39

23AluSyaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman, TafsirIbnuKatsir, terj: Tim
Pustaka Imam Syafi’i, Jilid 7, ( Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), hlm. 35.

24SayyidQuthb, Fi Zhilalil Qur’an, terj: As’adYasin, dkk.,Jilid 16, ( Jakarta: GemaInsani
Press, 2004), hlm. 340.

25Ibid, hlm. 341.
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Arti: “dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah
pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita. barangsiapa yang dikehendaki
Allah kesesatannya, niscaya disesatkan-Nya, dan barangsiapa yang
dikehendaki Allah untuk diberi-Nya petunjuk, niscaya Dia menjadikanNya
berada di atas jalan yang lurus”.

Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah diibaratkan dengan

orang yang pekak, bisu, dan berada dalam kegelapan. Ini merupakan sebuah

perumpamaan mereka dalam kebodohan dan keminiman ilmu pengetahuan,

serta tidak adanya pemahaman sebagaimana orang yang tuli, yaitu tidak

dapat mendengar, dan bisu, yaitu tidak dapat berbicara. Bersamaan dengan

itu, ia pun berada dalam kegelapan, tidak dapat melihat, lalu bagaimana

mungkin orang seperti itu akan mendapatkan petunjuk menuju jalan atau

dapat keluar dari keadaannya.27

Ayat ini juga membicarakan sebuah pengulangan terhadap hakikat

yang telah dijelaskan dalam gelombang orang yang tidak mendapatkan

petunjuk dan orang yang mendapatkannya. Yaitu, sebuah jawaban orang-

orang yang mendengar dan kematian orang-orang yang tidak menjawab.

Namun diberikan dalam bentuk dan kejadian yang lain. Orang-orang yang

mendustakan ayat-ayat Allah yang berada dalam lembaran semesta ini, dan

ayat-ayatNya yang lain yang tercatat dalam lembaran Al-Qur’an ini,

sebenarnya mendustakannya karena alat penerimaan mereka telah rusak.

26Q. S. Al-An’am: 39.
27AluSyaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman,Op.Cit.,Jilid 3,  hlm. 212.



Keadaan mereka yang seperti itu bukan dilihat dari kondisi fisik

materinya. Karena jika dilihat secara fisik, mereka tetap memiliki mata,

telinga, dan mulut. Namun, daya tangkap mereka itulah yang telah rusak.

Sehingga, indra-indra mereka itu seakan tidak berfungsi menyampaikan apa

yang ditangkap di dalam otak. Akibatnya mereka tidak bisa menerima

hidayah atau petunjuk.

Di belakang semua itu terdapat kehendak Allah. Yaitu

kehendakNya yang mutlak. Dengan kehendakNya, Dia berhak memutuskan

bahwa makhluk yang dinamakan manusia ini memiliki kesiapan ganda,

untuk mendapatkan petunjuk atau tenggelam dalam kesesatan, berdasarkan

pilihan dan perenungan mereka sendiri, bukan karena pemaksaan Allah.

Seperti itulah Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan

memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang

lurus. Yaitu, dengan kehendakNya itu, yang membantu orang yang berusaha

meraih petunjukNya, dan menyesatkan orang yang sengaja ingkar terhadap

petunjukNya. Kehendak Allah tidak pernah menzalimi siapa pun dari

hambaNya.28

Kecenderungan manusia untuk mencari petunjuk, atau

kecenderungannya untuk mengikuti kesesatan, keduanya timbul dari fitrah

penciptaan manusia yang telah difitrahkan oleh Allah dengan kehendakNya.

Kecenderungan ini dan itu pada dasarnya diciptakan sesuai dengan

kehendak Allah. Hasil yang terjadi akibat dari memilih dari memilih

28Sayyid Quthb, Op.Cit.,Fi Zhilalil Qur’an, Jilid 7, hlm. 112.



kecenderungan ini dan itu, berupa memilih petunjuk atau kesesatan, itu juga

ditimbulkan oleh Allah sesuai dengan kehendakNya. Kehendak Allah

berperan mutlak. Perhitungan dan balasan itu dilakukan atas kecenderungan

manusia, yang dimilikinya, meskipun kesiapan untuk memiliki

kecenderungan ganda itu pada dasarnya diciptakan berdasar kehendak

Allah.29

29Ibid.


