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َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الِذي اْستَـْوَقَد نَارًا فـََلما َأَضاَءْت َما 
َحْوَلُه َذَهَب اللُه بُِنوِرِهْم َوتـَرََكُهْم ِفي ظُُلَماٍت َال 

يـُْبِصُرونَ 

Perumpamaan mereka adalah seperti orang 

yang menyalakan api, maka setelah api itu 

menerangi sekelilingnya Allah hilangkan 

cahaya (yang menyinari) mereka, dan 

membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak 

dapat melihat

ُصم ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َال يـَْرِجُعونَ 
Mereka tuli, bisu dan buta, maka 

tidaklah mereka akan kembali (ke jalan 

yang benar), 

َأْو َكَصيٍب ِمَن السَماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق 
َيْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي َآَذاِنِهْم ِمَن الصَواِعِق َحَذَر 

اْلَمْوِت َواللُه ُمِحيٌط بِاْلَكاِفرِينَ 

Orang yang ada penyakitnya dalam hati, 
jika didalam Islam ada yang 
menguntungkan maka mereka pura-pura 
teguh berpegang dengan Islam, namun 
jika dirasa ada yang merugikan mereka 
tawaquf . Jika Allah berkehendak akan 
dihilangkan pendengaran dan 
penglihatan mereka yang dhohir, 
sebagaimana telah hilang pendengaran 
dan penglihatan yang batin. dan Allah 
Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Al 
Qodiir adalah salah satu Asmaul Husna.

ini adalah perumpaan lain yang 
disebutkan terkait orang munafik, yang 
sebelumnya dimisalkan dengan orang 
yang menyalakan api. Perumpaan dalam 
ayat ini menggambarkan kegelapan hati 
mereka, ketika berinteraksi dengan Al 
Qur'an. guruh merupakan gambaran dari 
ancaman yang terdapat dalam Al Qur'an, 
sedangkan kilat menggambarkan janji 
didalam Al Qur'an.orang-orang munafik 
menutup pendengarannya dari suara 
kebenaran Al Qur'an. dan Allah 
mengetahui kelakuan mereka semuanya, 
yang nantinya akan memberikan siksa 
yang pedih kepada mereka. 

َيَكاُد اْلبَـْرُق َيْخَطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلَما َأَضاَء َلُهْم 
َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا َوَلْو َشاَء اللُه 

َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم ِإن اللَه َعَلى ُكل َشْيٍء 
َقِديرٌ 

Hampir-hampir kilat itu menyambar 

penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu 

menyinari mereka, mereka berjalan di 

bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa 

mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah 

menghendaki, niscaya Dia melenyapkan 

pendengaran dan penglihatan mereka. 

Sesungguhnya Allah berkuasa atas 

segala sesuatu

mereka itulah yang mengganti keimanan 
dengan kekufuran. Mereka menderita 
kerugian dalam transaksi keimanannya 
ini dan mereka mendapatkan kesesatan.

orang munafik dengan menampakkan 
kalimat keimanan, maka mereka 
terselamatkan harta dan jiwanya, mereka 
bisa menikahi wanita mukminin, 
mendapatkan ghonimah dan keuntungan-
keuntungan lain, itulah seperti cahaya 
yang mereka nyalakan, namun setelah 
mereka mati, kembalikan kegelapan yang 
menyelimuti kehidupan mereka di alam 
barzakh dan hari kiamat.

mereka tuli dari mendegar kebenaran, 
bisu mengatakan kebenaran, dan buta 
dari melihat kebenaran, yang 
menyebabkan mereka tidak akan kembali 
dari kesesatannya menuju petunjuk.

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

ُأوَلِئَك الِذيَن اْشتَـَرُوا الضَالَلَة بِاْلُهَدى َفَما رَِبَحْت 
ِتَجارَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ 

Mereka itulah orang yang membeli 

kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah 

beruntung perniagaan mereka dan tidaklah 

mereka mendapat petunjuk. 


