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Pengantar Penerbit

t*i $?,? S! 'i;1S t?;::;S 23 *:i, i'r;J b iu;t 'At

.{ gro )i j}E ,yS't j.$y3 iirr e* (r;u;Ci vV bS

t-rS i';b t't;J 'oi :AiS ,:l Os.; i t:qei,r .i1 iU .i :ti ''ai
Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, dan

dia merupakan kitab suci yang dijamin oleh Allah Ju: keaslian serra
kemurniannya.

Sebagaimana Allah Jus berfirman:

{ @6,L,4 {\5friffiit$L }
"Sesunggubnya Kamilab yang menurunkan al-Qur'an dan pasti Kami
(pula) ydng memeliharanyd.. " (QS. Al-Hij r [ 1 5]: 9)

Dan merupakan kewajiban seorang muslim adalah mengerti dan
memahami apayangada di dalam al-Qur'an.

Sebagaimana Allah Ju: berfirman:

{@2,,fri-ort'\ff }
" Maka tidak lab mereka menghay ati (mendalami) al- Qur' d.n. "
(QS. An-Nisa' [4]: 82)

Kamus AlQur'an



Dan pemahaman terhadap ayat-ayat al-eur'an tidak akan tercapai
kecuali kalau kita mengetahui ani dari ayat-ayattersebut. oleh karena
itu, pada kesempatan kali ini kami (Pustaka Khazanah Fawa'id)
menghadirkan kepada saudara-saudara sekalian sebuah buku yang
berjudul "Kamus Al-Qurt an" yang semoga dapat membantu dan
menjadi wasilah bagi saudara-saudara agar lebih mudah memahami
al-Qur'an.

Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada
semua pihak yarlg telah membantu melancarkan terbitnya dan
terdistribusikannya buku ini sehinggadapatsampai ke tangan pembaca
sekalian.

semoga Allah Ju: meridhai usaha kita dan memberkahi ilmu yang
kita dapatkan dari buku ini.

1 b4i *yJiS nT &) # W -b,et kV--

Depok, Rajab 1437 H
April 2077 M

Penerbit,

Pustaka Khazanah Fawa' id
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Mukadimah

F.rl oFrl *'l r+

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat serta salam

semoga tercurahkan kepada Nabi-Nya Muhammad :nr*ntp beserta

seluruh keluarganya.

Syaikh Abul Qasim al-Husein bin Muhammad al-Fadhlu

ar-Raghib rti,eu berkata: "Aku memohon semoga Allah memberikan

cahaya-Nya kepada kita untuk memperlihatkan kebaikan dan keburukan

dalam bentuk keduanya, serta semoga Allah memperkenalkan kepada

kita antar a yangHaq dan Bathil dengan hakikat keduanya, sehingga

kita termasuk ke dalam golongan mereka yattgselalu berusaha untuk

mendapatkan cahaya dalam diri dan keimanannya. Dan iuga semoga

kita termasuk ke dalam golongan yang digambarkan dalam firman-Nya:

{ @ |uAi yi e1;S,ai'iiei7 Y
*Dia lah yangtelab menurunkan ketenangan ke dalam bati orang-ordng

mukmin." (QS.Al-Fath [a8]: a)

Juga di dalam firman-Nya:

{ @ b qr" j:^{t3L$b fi 4tu'i)i- iY
"Mereka itulab ord.ng-orangyang dalam hatinya telah ditanamkan Allah

keimanan dan A llab telah menguatk an rnereka dengan p ertol ongan y dng

datang dari Dia." (QS. Al-Mujadilah l5S): 22)

Kamus AlQur'an



Aku telah menyebutkan di dalam ar-Risalah al-Munabbibah
akan faedah-faedah al-Qur'an bahwa sebagaimana Allah Sr;4i,y;l

telah menjadikan kenabian dengan mengutus nabi kita Muhammad
sebagai penutup para Nabi, dan menjadikan syariat Nabi-Nya sebagai

penghapus syariat-syariat sebelumnya serta sebagai pelengkap dan
penyempurna, sebagaimana yang difirmankan:

Y, p$ & .,*;; #;6# #ro &, "$ afl iAi y

{@
*Pada hari ini telab Aku sempurnakan agarnd.n-tu untukmu, dan telab
Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridbai Islam sebagai

dgdrnamu." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Dia menjadikan kitab-Nya yangditurunkan kepada Muhammad
mencakup semua yang ada di dalam kitab-kitab umat sebelumnya,
sebagaima na yang diingatkan melalui firman-Nya:

{ @2; :Kw.@;:ifrti*i}i.y
"Yang mernbacakan lembaran-lembaran ydng suci (al-Qur'an),
di dalamnya terdapat (isi) kitab-hitab yang lurus (benar)."
(QS. Al-B ayyinah 19 8l: 2-3)

Dia menjadikan diantara mukjizat kitab-Nya ini adalah bahwa
dengan jumlahny^ yang sedikit, tetapi dia mengandung makna yang
melimpah, sehingga orang berakal manapun tidak akan mampu
menghitungnya dan alat-alat dunia apapun tidak akan mampu untuk
menyempurnakannya sebagaimana yangdifirmankan oleh-Nya:

c /i i15 .e$. q iix;Iy'iirt i;" e.,$-ii,).gt i_, y

{@ *3"i^ilf.J,tii;T3:$
" D an s e andainy a p o h o n -p o b o n d i bu m i menj adi p ena dan laut an (menj ad i
tinta), ditambabkan kepadanya tujuh lautan (lo7l setelab (kering)nya,
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niscalta tiddk akan babis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allab.
Sesunguhnya Allah Mahaperkasa, Mababij aksd.nd.. "
(QS. Luqmanl3llz 27)

Dan aku telah menunjukkan di dalam kitab Adz-Dzari'ab lla
Makarimisy Syari'ah bahwa sesungguhnya al-Qur'an itu tidak akan
terlepas daricahaya bagi orang yangmelihatnya, serta iajugatidak akan

kosong dari manfaat yangdihasilkannya, sesungguhnya al-Qur' an:

\itvt3rdwJt*x * 4\.,tAt &F ,y:16
v.tw, Grwii=lr & * G3Fr rr:J)\ $ ti-,#)K

Laksana bulan purnd.rnd. yang dapat kamu libat darimana saja kamu
menolebnya,

ia menujukkan kepada kedua na.td,tnu akan cabala ydng bersinar.

Laksana matabari dan cabayanya di ufuk langit,

Ia menyelimuti sernud. negeri dari ujung barat sampai ujung timur.

Tetapi kebaikan cahaya-Nya tidak akan dipahami kecuali oleh
orang-orang yang mempunyai penglih atan yang tinggi, kebaikan
buahnya tidak akan dapat di petik kecuali oleh tangan-tangan yang
suci dan penawarnya tidak akan didapatkan kecuali oleh jiwa-jiwa yang
bersih, sebagaimanayangdijelaskan oleh Allah JG;nw. Dan Dia pun
berfirman menggambarkan orang-orang yang membaca al-Qur' an:

{@'r,P^xiJy,i r,i G} 91{i Sc @ ?t 3(a,xLy
"Dd.n (ini) sesungguhnya al-Qur'dn yang sanga.t mulia, dalam Kitab
yang terpelihara (Laub Mabfud), tidak ada yang n enyentuhnya selain

bamba-hamba yang disucikan." (QS. Al-\7aqi'ah [56]: 77 -79)

Dia Jr;r:tr;;t juga berfirman menggambarkan orang-orang yang
mendengarkan al-Qur' an:

3Kamus AlQur'an



55 rar't$ e 5U;* Cift;:rZ+; --s|i rlJr:, ait $ S )
{@#4a

"Katakanlah, "al-Qur'an adalalt petunjuk dan penyembuh bagi orang-

ordngydng beriman. Dan orang-orutngyang tidak beriman podo telinga

mereka ada sumbatan, dan (al-Qur'an) itu merupakan kegelapan bagi

mereka." (QS. Fushshilat lalz aa)

Aku juga telah menyebutkan bahwa sebagaimana rumah yang

ada gambar dan anjing tidak akan dimasuki oleh Malaikat pembawa

berkah, begitu juga hati y^ngdi dalamnyaterdapat kesombongan dan

kerakusan tidak akan dimasuki oleh ketenangan yang tinggi, karena

sesuatu yangsuci adalah untuk sesuatu yangsuci pula, dan sesuatu yang

baik untuk sesuatu yaln;gbaik pula.

Aku telah tunjukkan dalam kitab risalah itu bagaimana cara

mendapatkan perbekalan y ang mengangkat pencarinya tersebut pada

derajat pengetahuan, sampai pengetahuannya mencapai tahap akhir
dari kemampuan pengetahuan manusia untuk mengetahui hukum-
hukum dan hikmah, sehingga ia dapat menggali kerajaan langit dan

bumi yangterkandung di dalam kitab Allah, jtgaiadapat mewujudkan

akan firman-Nya, sebagaima ta yangdigambarkan melalui firman-Nya:

{@r'6ere#icffisy
*Tidak 

ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab.'
(QS. Al-An'am [6]: 33)

Allah juga telah menjadikan kita ke dalam orang-orangyang
mencari hidayah-Nya sehingga hidayah tersebut menghantarkan kita
pada kedudukan dan kemuliaan seperti ini. Dan tidak ada manusia

yang mampu memberikan hidayah kepada manusia yanglain jika Allah
tidak berkehendak memberikan hidayah kepadanya.
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Sebagaimana firman Allah 8u6:i,v.;L kepada Nabi-Nya 16r*KV:

{ @ f,e uci'i"61;.9 J,s x{ .iy\
"Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk hepada

ordngyang engbau kasibi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang
yang Dia kebendaki." (QS. Al-Qashash [28]: 56)

Aku juga telah sebutkan bahwa hal pertamayang dibutuhkan
dalam mempelajari ilmu al-Qur'an adalah mengetahui ilmu lafazh-
lafazh al-Qur'an (al-'(Jlum al-Lafzbiyyah), dan diantara ilmu lafazh
al-Qur' an adalah meneliti perbendaharaan lafazhny a (al-A lfadz al-
Mufradab) sehingga dapat menghasilkan makna-makna mufradat lafazh
al-Qur'an bagi orang yang ingin mengetahui maknanya mulai dari
metode paling dasar. Laksana ingin menghasilkan susu ia harus dimulai
dari cara paling dasar bagaimana supaya susu itu dapat keluar.

Men get ahui p erb en dahar aan laf.azh al-Qur' an bukan hany a
bermanfaat dalam ilmu al-Qurt an saja, tetapi iajugabermanfaat dalam
semua ilmu syariat, karenalaf.azh al-Qur'an adalah sumber dan inti
kalam arab. Lafazh al-Qur'an adalah penengah dan kemuliaannya,
lafazhal-Qur' an jugamenjadi pijakan para ulama fikih dan orang-orang
bijak dalam menentukan hukum-hukum dan hikmahnya,sebagaimana
lafazh al-Qur'an juga menjadi pijakan para ahli syair dan sastra dalam
susunan dan baitnya.

Adapun faedah-faedah selain yang disebutkan diatas, juga selain
lafazh-lafazh cabang dan kata jadian, maka itu laksana kulit dan biji
jika diibaratkan pada buah-buahan yangbaik, atau laksana ampas dan
jerami jika di ibaratkan pada buah padi. Aku telah beristikharah kepada
Allah JGj:nv.;L dalam menyusun kitab ini dengan mufradat lafazh-lafazh
al-Qur'an sesuai dengan abjad hurufnya. Maka kami dahulukan
huruf alrtkemudian huruf ba sesuai dengan susunan abjad huruf
aslinya bukan sesuai huruf zaidab (tambahan), kemudian kami juga
tunjukkan kesamaan arrtara lafazh al-Musta'ar danlafazh al-Musytaqqat
sesuai dengan adanyakemungkinan untuk penjabaran dalam kitab ini.

Kamus AlQur'an



Kami juga sebutkan aturan-aturan yangmenunjukkan akan tercapainya

kes e ra gam arL arLtar a laf azh dalam b uku y arLgkami susun in i, khusus nya

dalam bab ini. Dalam perujukan 
^Payangtertulis 

di dalam buku ini kami

sudah melalui berbagai ujian dalam mempercepat terwujudnya amal

baik ini, serta untuk berlombaJomba sebagaima na yangdiperintahkan

oleh firman-Nya:

{@4ja}EtL(jl1y
"Berlombalombalab kamu untuk, mendapatkan a.mpunan dari

Rabbmu." (QS. Al-Hadid l57l:2t)

Dan Allah telah memudahkan jalan kebaikan ini. Dan saya ikutkan

bersamaan dengan buku ini insya Allah-semoga Allah memPercePat

penyelesaiannya-dengan kitab lain yang dapat menghasilkanlafazh-

lalazh yang mempunyai satu arti serta bagian-bagian lainnya yang

masih samar.

Oleh karena itu kita dapat mengetahui kekhususan setiap berita

melalui lafazh-laf.azh yang sepadan dengannya. Contohnya sesekali

kita sebutkan kata {Ult (hati) terkadang menyebutkannya dengan kata

33iir (hati) dan dilain kali disebut dengan kalimat '.,4\ (dada.)

Hal ini seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Jrr:r'n;;1

diakhir sebuah kisah:

{@ <,ili/i*3'^Yti-LLp
"Sungguh, pada ydng demikian itu benar-benar terdapat tanda'tanda

(hebesaran A llah) bagi orang- ordng y ang beriman. "

(QS. An-N ahl lt6): 7e)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@l;u:{;)AY
*Kepada ordng yang berpi&1r. " (QS. Yunus ll0l 2a)
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Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@S;t;'#Y
*Bagi orang-ordngydng mengetahur." (QS. At-Taubah t9l: 11)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@5#;/ey
" Kepada ordng- ord.ng y ang rnengetabui. (QS. Al-An'im t6l: 9 8)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

"Bagi orang-ordngyang berakali" (QS. Al-Fajr [89]: 5)

Dan di ayatlain disebutkan dengan kalimat:

{@ #:iiJ.tiy
* Bagi ord.ng- ord.ng y dng lnernp urry ai penglibatan (mata b at i). "
(QS. Ali 'Imran [3]: 13)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@;.,r}

{@ &iJhy
*Bagi orangyang berakal." (QS. Thaha l20l: 5a)

Dan kalimat-kalimat lainnya yang termasuk ke dalam orang-
orang y^ng membenarkan kebenaran dan membatalkan kebatilan
karena semua masih dalam satu arti. Maka kita dapat mengartikan
bahwasannya kalim at bi-jr al-Harndu littab (segala puji bagi
Allah) dapat ditafsirkan dengan b53t asy-syukru tillab (bersyukur
kepada Allah), begitu juga dengan kalimat * ;j j rrrn, artinya
dengan kalimat * U.i yrng berarti tidak ada keraguan di dalamnya.
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Dan al-Qur'an telah menafsirkannya demikian sehingga menjadi

sempurnalah penjelasan. Semoga Allah menjadikan taufiq kita sebagai

pelopor, dan menjadikan ketakwaan kita sebagai pengendali.

Semoga Allah memberikan manfaat terhadap aPayangtelah kami

usahakan dan menjadikannya sebagai penolong dalam menghasilkan

perbekalan sebagaim 
^na 

y ang diperintahkan di dalam firman-Nya.

{ @ V;,:i,1i';, 5P \;"iity
"Baualab bekal, karena sesungubnya sebaik'baik bekal adalab takwA."

(QS. A1-B aqarah l2l: 197)

a">:€.6
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Biografi
Ar-Rag h i b Al-Ashfa ha n i'fut\H,

Beliau adalah Abul Qasim Al-Husein bin Muhammad bin
Al-Fadhl Al-Ashfahani yang lebih dikenal dengan nama Ar-Raghib
Al-Ashfahani.

Beliau berasal dari kota Ashfahan dan tinggal di kota Baghdad,

Irak. Belum diketahui secara pasti kapan beliau lahir dan terdapat
perbedaan pendapat mengenai tahun waf.atnya (antara tahun 425 H,
450 H dan 502 H).

Banyak kitab yangtelah beliau miliki, di antara kitab karangan

beliau adalah:

Tahqiqul Bayan fi Ta'wilil Qrr'an, Ar-Risalah Al-Munabbihah
'ala Fawaidil Qur'an, Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an, Muhadharatul
Udaba wa Muhawaratusy Syu'ara wal Bulagha, Tafshilun Nasy'ataini
wa Tahshilus Sa'adataini.

Sumber:
www.wikipedia.org
www.ahlulhadeeth.com
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Bab Huruf Alif

6 (Bapak): Ayah. Setiap orang y^ngmenjadi sebab terwujud,
memperbaiki atau kemunculan sesuatu dinamai Bapak. Oleh karenanya

Nabi Muhammad -p**,atV dipanggil sebagai Abu al-mu'minln (bapak

orang-orang mukmin).

Allah ;w telah berfirman:

{ @ W#;:b A;Au<.\r-A\,!5r;iy
*Nabi itu lebib utarnd bagi orang-ord.ng mukmin dibandingkan diri
rnereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu rnerehd."
(QS. Al-Ahzab l33l: 6)

Dalam sebagian qiraat ada tambahan: i.iI ,Srt,yangartinyaadalah
dan dia adalah bapak bagi mereka. Terdapat sebuah riwayat yang
menjelaskan bahwa Nabi Muhammad -x*,aiya berkata kepada Ali:

t-

((Ii"il ,*Vi *;;iluiy
"Saya dan kamu merupakan dua orang bapak bagi umat ini."l

1 RubulMa'anikaranganAl-Alusi. Q2/31)

Kamus Al-Qur'an 11
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Dan hal ini tersirat dalam sabdanya:

(*' t'il rq;'' iy" W v;;s *Frr
"setiap sebab dan nasab akan terputus pada hari kiamat nanti, terkecuali
sebabku dan nasabku"2

Ada orang y^ngdipanggil +p'jqf @apak para tamu), disebabkan

karena seringnya ia dalam mengunjungi para shahabatnya. Ada
y^ngdipanggil 

"!Vi 
(bapak perang), yaitu orang yangmemiliki

semangat yangberkobar. Dan juga adayangdipanggil V-.tbi\ @apak
perawannya), yaitu orang yang memecahkan keperawanan gadis

tersebut.

Paman apabila disandingkan dengan ayah, bisa dipanggil c,,si
(kedua orang tua). Begitu pun ibu apabila disandingkan dengan aya,h,

dan kakek apabila dengan ayah. Allah jw berfirman menceritakan

kisah Nabi Ya'qub:

kt3'b ;+i\, 6silit;';1lS :i(;1',5 $6 a x'c'a:3A v \
{@ ta'-.i$e:eV

"Apa yang hamu sembab sEeninggalku? Mereka menjauab, kami akan
menyembab Tubanmu dan Tuban nenek lrToydngtnu yaitu lbrabim,
Ismail dan Ishak." (QS. Al-Baqarahl2): I33)

Padahal Ismail bukanlah ayah ataupun kakek bagi mereka, akan

tetapi beliau adalah paman mereka. Guru seseorang juga dikatakan
sebagai ;\:i (bapaknya), sebagaimana keterangan sebelumnya. Maka

makna kata \5\if dalam firman Allah ;w

"Kami mendapati nenek rnoydng kami rnengd.nut sudtu d.gd.rna.."

(QS. Az-Zuhruf la3lz 22)

2 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Mu'iamuL Kabir nomor (2633),
(2635\ dari hadits'Umar ri..i,\&j nomor (1162l) dari hadits Ibnu 'Abbis 6iOr.;. Al-Albani berkata
d; drlirn kitabnya as-SilsilaEash-shahibib (2036): "Hadits ini shahih menumt berbagai jalurnya."

{ @ Yi uY6:av1{u\

12 Huruf Alif



Diarahkan pada artian "guru-guru kita yangtelah mendidik dan
mengajarkan ilmu pada kita". Hal ini berdasarkan firman-Nya )w:

{ @'i-ai 6EG ffK Gic" alr$-e,\
"Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telab menaati para pemimpin dan
para pembesar kami, lalu mereka n-renyesatkan karni dari jalan (yorg
benar).'" (QS. Al-Ahzab 133):67)

Ada yang mengatakan bahwa maksud dari kata ,r)$V dalam
firman-Nya

{@$)STHJY
"Bersyukurlab kepada-Ku dan kepada kedua ordng tudmu."
(QS. Luqman [31]: 1a)

Adalah ayahyangmembuatnya terlahir dan guru yang mengaj arinya.
Sedangkan maksud dari firman-Nya jw:

{ @ d,a$i9 i'Kriy
"Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di dntdra kd,mu."
(QS. Al-Ahzab [33]: a0)

Adalah menafikan adanya kelahiran dan memberikan cataran
bahwa anak angkat tidak sama hukumnya dengan anak kandung.

Bentuk jamak dari kata .i"ir adalah XuT dan'.!i sepeni h alnya t:fr a*,
'ai? Sedangkan bentuk dasar kata 3f adalah j;;,h^ny^saja terkadang
difungsikan seperti la{azh [-i5, seperti dalam ucapan seorang penyair:

uqiqf t;qi,il
Sesunggubnya ayabnya dan ayah dari ayabnya
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Dapat dikatakan, i;ill,L;,i (tay^menjadi bapak bagi suatu kaum),

gii (b"p.k mereka),'4;U.1)i3 (si fulan sering mendatangi dan

memperhatikan binatang peliharaannya sePerti ia sering mendatangi

dan memperhatikan ayahnya ). Ketika digunakan untuk memanggil

maka kat^,llditambahi huruf 5, sehinggaorangarab biasanya berkata

9;jr; (wahai ayahku). Sedangkan ucaPan mereka yarlgberupa,sstqq,

hanya sebuah ungkapan untuk menceritakan suara anak keci[ ketika

berkata [ti (ayah).

,,2

Jl -.*iliki makna lr;;lr (Penolakan keras) : Setiap yangdinamakan

fiipasti memiliki makna penolakan, akan tetapi tidak semua penolakan

dapat dikatakan !\5f.

Allah ju, berfirman:

{ @ i',3';iJiyrn-llsy
"Tetapi Allab menolaknya, malab berkehendak TnenyeTnPumaban

cabaya-Nyr. " (QS. At-Taubah l9): 32),

"sedang batinya menolak." (QS. At-Taubah [9]: 8),

"Kecuali lblis; dia menolaA.* (QS. Thaha 120): 116)

{@ 64t=ir}

{@ ;4fi;.!1t;}

{@ i'<,\5,i1}
"Ia menolak dan menlombongkan diri.' (QS. Al-Baqarah l\:3a)

Dan juga berfirman

14 Huruf Alif



Terdapat sebuah riwayat hadits yangberbunyi:

((.,f ;it i\irc'#>
Setiap dari kalian akan masuk Surga, kecuali orang yangmenolak.3

Diantaran ya itgaadalah ucapan *#lt,F b'& U l;r(seseorang
y?ngenggan dan menolak untuk benanggungjawab atas kesalahannya),

CE';At e#i ft amu menghi ndari/ menolak kerugian y ang merusak),

i.T r;X- (kambing jantan yang mengamuV menolak untuk dikendalikan),

',glp (kambing betina yangmengamuk) ketika kamu membawanya
dari tempat minum yang memiliki bau air kencing. Penyakit yang
mencegahnya dari minum air.

q+
r;l lnaaang nrmput): Allah ju, berfirman:

{@(!"'^-$iy
"Ddn buab-buaban sertd rerunxputdr." (QS. 'Abasa t8O]: 31)

3"Jt ,drl.h tempat yangtelah siap untuk dijadikan tempat
menggembala dan mengambil rumput. Diantaranya adalah ucapa
orang arab ti(J ,$, yakni mempersiapkan_t![!; 'qW(l (tempat .rn,rrk
menggembala). Kemudian ucapan *S j1t-4l,yakni dia mempersiapkan
segala keperluannya ketik a dia hendak pulang ke tanah air atau
kampungnya. Begitu pula ucapan )t;J-,5,yakni ketika ia mempersiapkan
perlengk apannya. Sedangkan kata i(1 dari kalimat ,3d;j, yang
maksudnya adalah waktu yar,g dipersiapkan untuk melakukarTnya
atau kedatarlgannya.

3 Hadits ini dikeluarkan oleh Ath-Thabrani didala-m kitab Al-Ausatb nomor (3149). Namun dalam
haditsnya terdapatkata:1:, menggantikan kata ji-. juga dikeluarkan oleh Ibnu 'Adi di dalam kitab
Al-Kamil (6/18) dari hadits dengan t*^.t,''73;\ 3;i1
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9.1
*rl (Abadi/Selama-lamanya): Allah ju, berfirman:

{@?$qec#y
"Mereka kekal di dalamnya selama'la*ony)." (QS. An-Nisa' lal:57)

3;1t adrlah sebuah kata untuk mengungkapkan iangka waktu yarLg

sangat lama dan terus berlangsung serta tidak dapat dibagi-bagi seperti

dap,at dibagi baginya zaman. Maksud dari ungkaPan tersebut adalah

kita dapat mengatak anl( $Y1(waktu ini), akan tetapi kita tidak dapat

*.r,gri"k 
^ntirl(abadi 

ini).Laf.azh j;'.ir tidak dapat dirubah ke bentuk

taxnilryab (kata yang mengandung arti dua) maupun bentuk jamak

(kata yangmengandung arti 3 atau lebih), karena tidak dapat diterima

oleh akal sehat kita apabila terjadi keabadian yanglain, sehingga satu

benda memiliki 2 buah keabadian. Akan tetapi dapat dikatakan 3\:i

(bentuk jamak), yaitu ketika lalazhtersebut dikhususkan pada sebagian

cakupannya, sebagaimana mengkhususkan isim jins pada sebagian

cakupan jenisnya, kemudian merubahnya pada bentuk tatsniyyab

atau jamak.

Hal ini didasarkan pada ucapan sebagian orang yaitu f.,l; t:tii li
(sesungguhnya keabadian dapat dilahirkan/diciptakan), meskipun

ucapan ini bukan berasal dari mulut orang.yanp benar-benar asli arab'

Kemudian ada juga yangmengatak arL';b,'ii,'4i (semuany aberarti

kekal), yarLgtujuannya hanyalah untuk menguatkan ucaPan. i&iJl{15

(sesuatu itu menjadi kekal), yakni ucaPan yangdiungkapkan terhadap

sesuatu yangterap ada dalam jrr_rsk. *rktu yang sangat lama. ii{t,
yang artinyasapi betina liar. !f;'if, artinya adalah hewan-hewan liar.

Ai i*, 
^iirry, 

.rrrt, it., *.rrjrJi [ar sehingga ia menjadi sepeni lfjr-1h.** 
I i ar) .,!>ii'^4'rik, arriny as i fulan menj adi liar . Laf azh i:i (b e ntuk

kata kerja) juga memiliki ani menjadi liar. Dan terkadang jugalaf-azh

ti dlanikan sebagai amarah.
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--1
.i+ I (Melarikan diri): Allah iw berfirman:

{ @ ."}"iii,li,:r JylA tYp
*(ngatkb) hetih,a dia lari, ke kapal yangpenuh rnuatan."
(QS. Ash-Sheffet p7l: u0)

Apabila ada seorarg hamba sahaya yang melarikan diri maka

dikatakan,li; i:Stiql &U iit &i Dan bentuk j amak dari $1\ 3.,L (hamba

sahaya y^n;-.lrrikrn diri) adalah ,i\ii. Sedangkan bli 6u, artinya
adalah laki-laki itu bersembunyi, maknanya mirip dengan kata jui-;ir
(bersembunyi).

Dan ada juga perkataan seorang penyair:

qyf i4r eu(l c,6;i s
Telah diikatkan ikatan-ikatan tali dari kulit dan juga pohon rami

Ada yang mengatakan bahwa ,!;Jr disin r artinya adalah tanaman
sejenis ganja atau pohon rami.

I
, lr! (r"ta) : AIIah jw berfirman:lJt2' '

{@ #+iii;Y
"DAn dari unta sEasd.ng." (QS. Al-An'am 16l: Ma)

Kata 4)r aig"nakan untuk sekumpulan unta yang banyak.
Danlafazh ini tidak memiliki bentuk tunggal.

Firman Allah JE ,

{ @ {r|-ai^ +ii JLL;l-ti1}
"Maka tidakkah mereka memperbatikan untd, bagaimana diciptakan?"
(QS. Al-Ghasyiyah [88]: 17),
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Adayangmengatakan bahwa maksud darikata$;fi ai sana adalah

awan. Apabila hal ini memang benar, maka berdasarkan penyenrpaan

keadaan awan dengan keadaan unta. Ungkapan fi l!:SV;i.irrr; b*) Jii,
artinya adalah membatasi diri dari air. Yakni menyenrpakan dengan

i..jl (r'rnta) dalam kesabarannya jauh dariair.Begitu pun dengan kalimat

-$-\)\ c ,ylt ,fr:s, yaitu diucapkan apabila ada seorang suami yar,g
s.rdrh .rrggm mendekati istrinya. Sedangkan ani dari trg Jl: adalah

lakilaki itu memiliki banyak unta. Jiti'i,id3, maksudny a adalah fulan
tidak bisa tetap ( tidak bisa diam) diatas punggung unta apabila sedang

menaikiny 
^. 53 &T k, artinyaadalah orang yangmampu mengurus

untanya dengan baik. X.'i il,t, artinya adalah sekumpulan unta yang
sangat banyak. Kata ijr;,:Jl digunakan untuk menunjukkan bungkus
atau kemasan yang terbuat dari kayu. Danyangterakhir, ani dari kata

JaUi yr"g ada pada firman allah iw:

"Ddn Dia mengirimkan kepada

bondong." (QS.Al-Fil [105]: 3)

J,'iW #i:!r'Y
burung yang berbondong-

Adalah menyebar, sehingga maksudny a yaitu burung-burung yang

menyebar bagaikan kelompok-kelompok unta. Dan bentuk tunggalnya

adalah $f.

$i orr,36tf (Datang): yakni datang dengan mudah.
Diantaran y a adalah=ucapan &- 2u\ $i, yaitu ungkapan y ang digunakan
untuk menunjukan aliran air yang berjalan normal. Orang asing
juga disamakan dalam hal ini, yakni karena ia datang dengan mudah
tanpa diundang, sehingga ia dikatakan sebaga, &16. Kata i$;jl juga

bisa digunakan untuk kedatangan secara fisik atau datang dengan

perintahnya dan pengaturannya. Juga digunakan untuk menunjukan
datangnya kebaikan, keburukan, baik secara nyata atau tidak nyata.

{@
mereka
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Sepeni dalam firman Allah iu::

{ @ L'ai g 6 ;;\ 4t1i'&i ;l}
*Jika siksaan Allah sampai kepadamu, dtAu. bari Kiamat sampai
kepadamu." (QS. Al-An'am [6]: a0)

Dan firman-Nya jw:

{@ ii5:r,y

{@ ql',i;2f,'k6Y$Y
"Sungguh, Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara
yang mereka tidak md.nxpu melaanannya." (QS. An-Naml l27l:37)

{@ ;'i5t,1}
"Ketetapan Allah pasti datazg." (QS. An-Nahl [16]: 1)

Dan firman-Nya:

{@ *vioA/$ti-:u}
"Maka Allah mengbancurkan rumah-rumah mereka mulai dari
pondasinya. " (QS. An-Nahl 11.61: 26)

Yakni dengan perintah dan pengaturan dari-Ny a, danjugafirman-Nya

"DAn datanglah Rabbmu." (QS. Al-Fajr 189):22)

Dan juga seperti dalam ucapan seorang penyair:

qE d/ i$At 6#i
Kamu mendatangi keluburan budi langsung dari pintunya

Dan firman-Nya
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Dan firman-Nya jw:

{ @ JtL iK' i y',51r:i i}'Y. { iy
"Dan mereka tidak melaksanakan sbalat, melainkan dengan rrtalas."
(QS. At-Taubah l9l: 54),

Yakni mereka tidak melaksanakannya. Dan firman-Nya:

{@1-4iic);y
"Ddn pdra perernpud.n yang melakukan perbuatan keji.'
(QS. An-Nisa' [4]: 15),

Dalam qiroat Abdullah dibaca 
' 
(iirl.lJrgtrs). nerdasarkan ayat di

atas, maka penggunaan kata $S;lt yarlgartinyamelakukan keburukan
sama persis dengan penggunaan kata L7*1ldalam firman Allah:

{@6Jq,*ay
"Sungguh, engkau telab membawa sesudtu ydng sd.ngdl mungkar."
(QS. Maryamllgl:27)

Dalam pengucap arlflya,kita boleh mengatak arL',.dl aau'i$ (saya

mendatangi/melakukannya). Sebuah pertemuan apabila telah terpenuhi
dan intinya telah tercapai maka dikatakan sebagai it\.Danrealisasinya
adalah ketika datang sesuatu y?ng memang seharusnya datang, maka
ketika itu ia layak disebut 'i$l.Berdasarkan pengertian seperti ini,
maka- kaaYjl merupakan bentuk 3'-,-Ll (kata dasar) y?ry memiliki
arti je6 (subjek atau pelaku). Kemudian kalimat ,ujt i# ,|ri t*
artinyaini adalah tanah yangmemiliki banyak penghasilan. Kata g'Li
(yrrg dilaksanakan/ditepati) dalam firman Allah iu::

{@rtY,\
"Pasti ditEati." (QS. Maryam [19]: 51)
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Merupakan objek dari kata keria tSL S.brgian ulama ada yang

berkata bahwa artinya adalah$i (yang melaksanakan/tepat), sehingga

menj adika nny aseb agai obj ek y atgmemiliki artian subj ek. Yan g benar

bukanlah seperti itrr, akan tetapi dikrtrk.r, ;1* l4 (saya melakukan

sesuatu) danl''jrp-rsf (sry, didatangi oleh sesuatu). Dan juga dikatakan

tS l3g\tl::f:1 '^!#\ (saya mendatanginya dengan ini).

Allah jw berfirman:

{@w.r6\y
"Mereka telab diberi (buah'buaban) yang serupr. " (QS. Al-Baqarahl2): 25)

Dan berfirman:

{@v{us;*.#y$y
"Sunggub, Karni pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara

ydng mereka tidak rnd,rnpu melauannya." (QS. An-Naml 127):37)

Dan berfirman:

{@WK#'7'p.
"DAn Kami telab memberikan kepada mereka kerajaan (kekuasaan)

yangbesar." (QS.An-Nisa' [a]: 5a)

Setiap tempat yang menjelaskan tentang al-Qur'an dengan

menggunakanlafazh\iisT ftami memberikan) terasa lebih mengena dari

p ada y angm e n g gu n a kan laf azh gi;i (me re k a di b e ri) . Kare n a laf azh r; 3\

terkadang diucapkan terhadap orang yangtidak menerima, sedangkan

Iafazh puII diucapkan terhadap orang yang menerima.

Kemudian firman Allah :

{@ "#s';e.}'cy

"Berilah aku potongan-potongan besi!"." (QS. Al-Kahfi [18]: 95),
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Yakni berilah aku. Kata,l$;it disini diartikan lUi;jr (memberi).
Imam Hamzah membaca ayat ini dengan cara di washal. Dalam
al-Qur' an pemberian shadaqah dikhususkan dengan menggunakan
kata i$jr, seperti pada firman-Nya:

{@* 
"3ibt;'';l$iVGY" M e re k a me I ak s an a k an s b al at, m enunaih an z akat. " (Q S. Al-H aj j 122): 4 7),

{@"';1ti i6(, riAi tt3b y
" Me I a k s ana kan s h al at dan m enun aikan z akar. " (Q S. Al-Anb iya' l2Ll:7 3),

{@ q"i;*t-v-:W6'H31$y
*Tidak balal bagi kamu mengambil kembali sesud.tu yang telab kamu
berikan bepada mere ba. " (QS. Al-Baqarah l2l: 229)

Dan

{@idi<;'L<",1 _fly
"DAn dia tidak diberi kekayaanydngbanyak." (QS. Al-Baqarahl2l:2a7)

tri
& I ataLl 6ti".jr, Yaitu perabot nlmah tangga yangjumlahnya
banyak. Asal kata nya adalah dari .if, yakni banyak dan melimpah.
Dan ungkapan ini mencakup seluruh harta benda apabila berjumlah
banyak, maka dikatakan sebagai &Ef. Krt, ini tidak memiliki bentuk
tunggal seperti halnya kata itzit (harra ben{a). Sedangkan bentuk
jamal<nyaadalah,!rsi.earseb.ri-hungkapan,+6fq,yanganinyaadalah

wanita-wa nita yangberdaging banyak (gemuk). Yakni mereka terlihat
seakan-akan membawa banyak perabot rumah. Sedangkan kalimat
$d3 6,i"15, artinya adalah fulan mendapatkan banyak perabot rumah.
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91,
;l (fefak) : Jejak sesuatu adalah adanya bekas yalg menuniukan

i.rr,rrrg keberadaan sesuatu tersebut. Dikatakan ji (meninggalkan

jejak) dan ji (memberi pengaruh). Bentuk jamak dari kata ii (ejak)

adalahjti'ft.

Allah ta' ala berfirman:

{@6ii,e}Gdi6?Y
"Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak mereka."

(QS. Al-H adtd lstl: zt),

{@ &$i4$sti'\
" DAn (ebib ban y ak) p eninggalan-peninggalan (peradaban)ny a di burni. "
(QS. Ghafir laQ:21)

Dan berfirman:

{@ii6t\;;\}by
"Makaperbatikanlab bekas-bekas rahmat Allah,' (QS. Ar-Rnm [30]: 50)

Berdasarkan hal ini, maka jalan (langkah) yang dijadikan petunjuk
untuk orang yang akan datang dinamakan sebagai j\5i seperti pada

firman Allah ta'ala:

{@{'r4trt'-*g\
"Lalu mereka tergesd.-gesa mengikuti jejak (nenek moyang) rrlerekd."

(QS. Ash-Shaffat P7l: 70)

Dan firman-Nya :

{@ "i& xiti,
"Itu mereka sedang menyusul dku." (QS. Thaha [20]: 8a)
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Dan di antaranyaadalah ucapan Jry dj; (unta itu gemuk), yakni
dengan banyaknya pengaruh lemak. je)l,ij5l, artinya adalah saya

memasangpada sepatu unta sebuah tanda yang bisa meninggalkan
jejak di tanah agar dapat dijadikan petunjuk keberadaannya.
Sedangkan potongan besi yar.g digunakan untuk membuat tanda
tersebut dinamaka n ';';it. Kalimat '#t a$1, maksudny a adalah saya

meriwayatkan ilmu, ijlti'rubVl $L Aslinya adalah dari kalimat

4i e;$ (saya mengikuti jejaknya)

{@ir -}rtqiy
" AtAu p eninggalan dari p engetahuan (orang- orang dab u lu). "
(QS. Al-Ahqaf [a6]: a)

Ada yan g memb acan y a dengan laf azh ij, y aitupen get ahu an y ang
diriwayatk an atatditulis, sehingga ia meninggalkan bekas. iU I aninya
adalah kemuliaan seseorang y^ng diceritakan.

Kata j5"Jt juga digunakan untuk arti keutamaan, sehingga 36yr
artinya adalah mengutamakan orang lain. Diantaranya adalah ucapan
'ij\ (sayamendahulukannya atas diri saya sendiri), dan firman Allah jw:

{@ rt;"fi&a,}+jB
nDan mereka rnengutdrnakan (Mubajirin), atas dirinya sendiri."
(QS. Al-Hasyr [59]: 9)

Dia berfirman

{@(4dii Ii"t'o"6;itcy
"Demi Allah, sunggub Allab telah melebibkan engkau di atas kami."
(QS. Ynsuf 112):97)

Dan berfirman:

"sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilib kehidupan dunia."
(QS. Al-A'laya(: rc)

{ @ (ti',*ii'b'}:},Iy
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Di dalam sebuah hadits disebutkan:

|ii*x;fu
"sepeninggalanku, akan terj a di atsarab (sikap egois-'"d;. "+

Maksudnya sebagian dari kalian mendominasi (egois) dan hqil
diutamakan dirinya atas yang lainnya. Kata iE$)l artinya adalah

menguasai sendiri atas sesuatu tanPa ada orang lain. Maka ucaPan orang

,rab Oy-L '^ilibyhanyalah sebuah kata kiasan yang artinya adalah

fulan'telah meninggal dunia, serta mengingatkan bahwa dia adalah

saru-sarunya orang y^rLgdipilih Allah iw dari sekian makhluk-Iyr,
sebagai bentuk pemuliaan kepada dirinya. Kemudian kalimat 3\ F.,
artinya adalah seseorang yang mendominasi atas teman-temaflfLya.

Al-Lihyani mencerit.kJr' #i ,S> tV v UilS v V\ iiL (|adikanlah dia

sebagai petunjuk dan jejak, ietta p.trrnjuk yang diutamakan)'

I : A[ah ju, berfirman:

{ @ H t+ u ri}-' i;v #'P\ aviY
"(Pobon-pobon) yang berbuab pahit, pobon Atsl dan sedikit pohon Sidr."

(QS. Saba' [34]: 16)

$f adalah sebuah pohon y angberdiri tegak. iSiAW artiny aadalah

pohJn yang benar-b.rr kokoh. tS S,k artinyaia meniadi kokoh seperti

ini. Kemudian dalam sebuah sabda Nabi 'it6ri.^k terdapat kalimat:

ivgi;'p
Yang artiny aadalah: " Buk an ordng y ung memiliki h arta s erta tidak, p ula

menyirnpann)d.\

Al-Haitsami berkata didalam kitabnya Majrna'uz Zawaid (7 /283): "Hadits ini diriwayatkan

oleh Ath-Thabrani didalam Al-Mu'jam al-Aisatb dan Ll-Mu'jam ash'shagir ' Di dalam sanadnya

i.rarpr, Ahmad bin 'Abdul 'Aziz Al-\flasithy dan aku tidak mengenalnya. Sementara perawi

vens lainnva tsioat."
iil?;il;';ili"ih]ilik"l,r".kr1oleh Bukhari nomor (2737), Muslim nomor (15/1632) dari hadits
'Umar bin Al-Khattab i-dirl,.i
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Maka lafazh $-Br digunakan-untuk arti tersebut. Lafazh $kst
juga digunakan dalam kalimar'^:Sil,L4, yangmana kalimat ,..r.br,
diucapkan apabila kamu mengghibahinya (menggunjingnya).

g 3,,

FI (oora): ,-;jr dan i6rlr merupakan nama untuk perbuatan-perbuatan
yau(g menjadikan ditundanya perolehan pahala. sedangkan bentuk
jamaknya adalah i\5T. Kata it5l yang memiliki arti tunda (lambat),
terdapat pada perkataan seorang penyair:

tk:,$,it-iYl +Kl[ * ,;'_tS1\#a)\*
Kecantikan berjalan dengan cEat mengikut dari belakang

Apabila ord,ngydng berjalan lambat berdusta diwaktu malam

Dan pada firman Allah ju:;

{@dq'e-|p?JLW.y
* 
P ada k e du any a t erdap at do s a b e s ar dan beberap a m anfa at b agi m anus ia. "

(QS. Al-Baqarah l2l: 219),

maksudnya adalah mengkonsumsi kedua hal tersebut dapat
mengakibatkan tertundanya mendapat banyak kebaika 

".'J1*s 
(bia

telah melakukan p.erbuatan dosa) -bentuk m as b dar- nya (kat a'dasarnya)
adalah u3! dan titii-dan isirnfail-nya (bentuk subieknya) adalah'!j
(ryaka dia adalah orang yang berdosa) - 3i dan iii. Sedangkan kata
pt5_aninya adalah dia keluar dari dosanya, ieperti halnya ucapan orang
arab ,3.fi, yakni keluar dari kesusahan dan kesempitannya.

Kemudian penamaan 3fjt (berbohong) dengan kata pijt,
dikarenakan berbohong menrpakan salah satu dari sejumlah perbuatan
dosa. Sebagaimana manusia dinamai dengan kata hewan, dikarenakan
ia merupakan bagian dari makhluk hidup.
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Sedangkan maksud dari firman Allah ju;

{@';itu\x;Y
" Bangkitlab ke s ombo ngdnny d unt uk berbuat dos d. "
(QS. A1-B aqarahlzl: 206)

yaitu bahwa kemuliaan mendorong dia untuk melakukan

perbuatan dosa.

Firman-Nya:

{ @ cG\';t;,ry" S-46y
"DAn barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat

bukuman yang berat " (QS. Al-Furqan 125): 68)'

yakni azab.Ia dinamai dengan t-1\5f, karena memang perbuatan

dosalah yarlgmenyebabkan terjadinya azab. Demikian itu seperti

halnya menamakan tumbuhan dan minyak dengan kata c;.i5 (embun),

dikarenakan keduanya berasal dari embun, yakni dalam ucaPan seorang

penyair:

Yr"#:'t,0t3;1!J1 F
Tumbuhan dan minyak naik turun di punggungnyd

Ada yang mengatakan bahwa arti dari \:6i6J; adalah bahwa hal

tersebut -.tdotorgnya untuk melakukan perbuatan dosa. Karena

melakukan perbuatan-perbuat an yaing kecil dapat memotivasi orang

unruk mela[ukan ymg besar. Berdasarkan adanya dua buah bentuk

penafsiran seperti ini, maka firman Allah iw :

{@w;;tr;y
*Maka mereka kelak akan tersesd.t." (QS. Maryam [19]: 59)
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Juga diartikan dengan dua cara diatas.

';1 aninya adalah y ang menanggung dosa.

Allah jw berfirman:

" Hat iny a kotor Berdo sa)." (QS. Al-Baqarah l2): 283)

Lawan dari kata pjr adalatr jir ftebaikan).

Nabi'i,4r*,r{g bersabda:

$bo
"Kebajikan adalah perbuatan yangapabila dilakukan, maka hati akan
merasa tentram. Sedangkan dosa adalah perbuatan yang menimbulkan
kegelisahan di dadamu."6

Perkataan ini adalah penjelasan mengenai hukum ftonsekuensi)
dari kebaikan dan dosa, bukan penafsirannya. Dan firman Allah ta'ala:

{@A#Y
"Yang melampaui batas dan banyak dosa." (QS. Al-Qalam t68l: 12)

Yakni pI (orang yangberdosa). Firman-Nya:

{@ esiiG;'{jese#y
"Berlomba dalam berbuat dosa, permusuban." (QS. Al-Maidah l5l: 62)

' f114l,t hasan lighairihi: Dikeluarkan oleh Ahmad nomor (18035) di dalamnya terdapat kata
,1;1ll menggantikan kata 3ji.i. Hadits ini di shahihkan oleh al-Albani di dalam kka| Sbabih
ArTargbib ua Tarbib. Nomor (1734).

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Muslim nomor (14/2553) dari hadits Nawas bin Sam'an r4!.lp;
dengan lafazh hadits:

u"EI !I; '& :ti,,;rt ti-b j,ilyu'#y,; ,i,I' p 1\
"Kebaihan adakb akhlak yang baik sedanghan perbuatan dosa adalab apa yang dapat mrnyesakkan
dadamu dan kamu tidak mau apabila perbuatinmu itu dilihar oleh minusia.;

{@ ,^#"C;y

3n u -yb ,J*;JEI $tdlwr \;il
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Ada yang mengatakan bahwa kata Ol;if di sini isyarat terhadap

firman-Nya:

{ €}6;-Ki ?,A4*' 5i 3; q K4 i ;;y
"Barang siapa tidak memutuskan dengan d.pd ya.ng diturunk'an Allab,

maka mereka itulab ord.ng'ordngkafi.r." (QS. Al-Maidah [5]: aa)

Sedangkan krta ibdl merupakan isyarat terhadap firman-Nya:

{ @'br:rfi #,A{*r'K\ $ t4 14 i si\
"Barang siapa tidak memutuskan perkara rnenurut lpd. ya.ng diturunkan

Allah, maka mereka itulah orrmg-orangzalim." (QS. Al-Maidah [5]: a5)

Dari sini maka dapat dikatakan bahwa kata p,)lf lebih umum dari

pada kata jlriIl.
..9

gl {rvfenjadi asin sekali):

Allah jw berfirman:

{@U&'sL$a:;'i;}
"Yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit."

(QS. Al-Furqan l25l: s3)

yakni yangsangat asin dan sangat panas. Diambil dari ucapan

orang arabrrEJld"f (api yang membara),W\ (menyalanya), &ii-ri
(sangat *.*brt) dan r\ffJl 6"1 (ti."g hari yang sangat panas). Ya' juj

dan ma' juj juga berasal dari kata tersebut, yakni mereka disamakan

dengan i: ,ra;ltiEJl (api yangmembakar) dan *.::J,Xt tU_l Gir yat 
E

b.ro-b.k), k.r*, terus menenrsnya gangguan dari mereka. Dan ii
pi.)f (burung unta pejantan berlari dengan cepat), yakni disamakan

dengan kecepatan merambatnya api.
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90 i
-Zl llnbrlrn): iJr dan i;.tir adalah imbalan atau pahalayang
didapatkan karena melakukan suaru pekerjaan baik yang bersifat
duniawi maupun ukhrawi.

Seperti dalam firman Allah ;u::

{@r11 :f'.tyaJlt*
"Imbalanku tidak, lain hanyalab dari Allab." (QS. Yunus llOl:72),

{ @',ry*r(; *Yi o- IlbVlti,z ;A ;4r;'\
"Ddn Kami berikan kepadarrya balasannya di dunia; dan sesungguhrryo
dia di akbirat, termasuk orangydng sbalih." (QS. AI-'Ankab ftl29lt 27),

Dan

{ @ t}Jt|'".ii'% r;-{i 34{i y
"Ddn sungguh, pabala akbirat itu lebih baik bagi orang-orang yang
beriman." (QS. Yusuf ll2): 57)

Kata i}. 
"ir 

biasanya digunakan untuk imbalan yang bersifat
duniawi. Dan bentuk jamak dari kata;,j'it adalah 'r;1.

Seperti dalam firman-Nya:

{@'.i;# (i}'Y"5y
"DAn berilab mereka maskauin yang pdntas." (QS. An-Nisa' l4l: 25),

Yang mana j;i aisini merupakan kina yah dari mahar
(mas kawin). Kata p'ir dan i;i'.ir ini digunakan untuk imbalan
pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu akad atau yang semisalnya.
Dan kedualafazh tersebut hanya digunakan untuk hal bersifat
kemanfaatan, bukan kerugian.

Seperti dalam firman-Nya:

{@ ui*€;"#y
M e re k a m e mp er o I eb p ab a I a di s is i R abb m ere k a. " (Q S. A1-B aqara h l2): 262)
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Dan firman-Nya jw:

{@";,lu'tAY
*Maka pabalanya dari Allab." (QS. Asy-Syura $21: a0)

Sedangka n L\v)\ $alasan) digunakan untuk balasan dari suatu

pekerjaan, baik yang didasari suatu akad maupun tidak. Dan juga

digunakan untuk balasan yaflg bersifat kemanfaatan atau kerugian,

seperti dalam firman Allah:

{@ bj;'^Lwqi+;'y
"Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaranrtya Berupa)
Surga dan (pakaian) sutera." (QS. Al-Insan l76l: L2)

Dan firman-Nya:

{@rurrfi#Y
"Maka balasannya ialab Neraka Jahana-." (QS. An-Nisa' $l:93)

g1i'4+U;l*'l.i;;1, yakni Zaid memberikan sesuatu kepada Amr
dengan tib.rrh imbalan. \u;:3-Lri, yakni Amr memberikan imbalan
(upah) kepada Zard atas suatu pekerjaan. Allah ju: berfirman:

{@ t+"{3a--1'iu?Y
"Dengan ketentuan babua engkau bekerjapadaku selama delapan tabotn."

(QS. Al-Qashash 128): 27)

Begitu pun dengan kata keriq,) (saling memberi upah). Sedangkan

perbedaan antara keduanya l;\ dan -,1\) adalah, kata;il digunakan

apabila ada pekerj aan yalg dilakukan oleh salah satu dari dua orang.

Adapun;fr digunakan apabila kedua orang tersebut sama-sama

melakukan pekerjaan. Maka kedua lafazhtersebut mengacu pada makna

yangsama, meskipun beda penggunaannya. Boleh kita mengatakan

'iutiA (semoga Allah memberinya balasan-"d) dan boleh iuga'^ht';;1
(semoga Allah memberinya balasan'"d)
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Kata {itr $ekerja / karyawan) mengikuti bentuk wazan 1ff,
akan tetapi memiliki makna seperti wazanjgtl atau iq\$. Sedangkan
j6ry,)l adalahmeminta sesuatu dengan imbalan. Kemudian digunakan
untuk artian meminta melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan,
se b agaima na laf azh.ir;i;'i r y angdi gunakan untuk arri; meminj am
jawaban, seperti pada firman Allah :

{ @ fu'v i Lg aifr y''? <.yZ-;iy
"Jadikanlah dia sebagai peherja (podo kita), sesungguhnya orang yang
paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang
yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-QashashlzS)z 26)

q .;
,bl lUrrr;, Yaitu masa yangtelah ditetapkan terhadap sesuatu.

Allah jw berfirman:

"Yang rnana saja dari kedua utaktu yang ditentuhan itu yang aku
sempumakan." (QS. Al-Qashash [28]: 28)

Biasanya ada yangmengatak 
^" J:. l,+{i (hutangnya ditangg"hkan).

',il+i S, yakni saya telah -.-be.inya jangka waktu. Masa yang
telah ditetapkan untuk kehidupan manusia juga dinamakan sebagai

ajal. Sehin gga ada yang mengatak 
^"'^J+i85, 

yaitu ungkapan untuk
menunjukan telah dekatnya kematian. Sedangkan arti aslinya adalah

telah terpenuhinya apl (masa hidup). Dan firman Allah jw:

"Ddn seharang waktu yang telab
datang." (QS. Al-An'am 16l: I28)

x2

{@'6 34"51u,6-r;ss\
Engkau tentukan buat kami telab

, aAn ))-- tz,/'1,o2 7zl ,

t q(9t cl*39t-3lLj\,F

{@"frfrY}1liy
"Agar kamu sampai kepada kurun utaktu yang ditentukAn."
(QS. Ghafir [40]: 67) dan
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Yakni maksudnya adalah batas kematian. Ada jugayang mengatakan

bahwa maksudnya adalah batas usia. Padahal pada hakikatnya kedua

pendapat tersebut sama. Kemudian firman-Nya:

{@ fi4J:-iTr':<tr\-#*Y
"Kemud,ian Dia menetapkan ajal (kematianmu), dan batas uaktu

tertentu yangbartya dikeiabui oleh'Nya." (QS' Al-An'am 16l:2)

Maksud dari ajal yangperrama adalah masa menetaP di dunia,

sedangkan ajalyangkedua adalah masa menetaP di akhirat. Ada yarlg

b.rp.rrdrpat bahw a yangpertama adalah masa menetaP di dunia,

,.drrgkrn yang kedua adalah masa afltarakematian sampai dibangkitkan

kembali, dan ini adalah pendapat dari AI-Hasan. Ada juga y^rLg

berpendapat bahwa yangpertama adalah masa untuk tidur, sedangkan

y^ngkedua adalah masa untuk kematian, yakni maksudnya adalah

sebagai isyarah pada firman-NYa:

{@"r,i"v1 J-#lJ.Vq;
*Allab Tnemegdng nyd.wd. (seseorang)pada saat kematianrrya dan n'yaau

(seseorang)yirgilai* mati ketikia* tidur." (QS. Az-Zwar l39l: a2)

Dan ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan

bahwa maksud dari kedu anya adalah ajal untuk kematian' Sehingga

diantara manusia ada yang ajalnya datang secara mendadak, sePerti

terkena sabetan pedang, terbakar, tenggelam, dan setiap hal yangtidak

menyenangkan lainnya yangmengakibatkan putusnya kehidupan

(kematian). D.t diantara mereka iuga adayang sehat dan terlindungi

,r-pri kematian mendatangi mereka. Dua kelompok ini adalah yarLg

diisyaratkan dalam sabda Nabi :s;'r*t^k,

( ( i# 1'ri:" # I ;S-:.lt'&'iu.j:i n,
"Orang yangterkena salah sasaran panah musibah, tidak akan terkena

salah sasaran panah kematian."
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Adaorangyang mengatakan bahwa manusia memiliki dua bentuk
a1al. D iantara merek a ada y ang menin gga I p ada usia muda serta dalam
keadaan sehat, dan ada jugayang-.rr.rpri batasan, yangmana Allah
lrd^k pernah menciptakan dalam hukum alam ini o.rrrg yangdapat
hi.dup melebihi batasan tersebut. Inilah yang diisyaratkan Jil..rr-ii.*r1
Allah ;u::

{ @ ;r{t Si5{y'"i;r1rJ.Y;ic; r4-jy
"DAn di antara kamu ada yang dianfatkan dan (ada puta) di antara

lamu ydng dikembalikan sampai usia sdngat tua (p,;pzan)." 
'

(QS. Al-Hajjl22l: s)

Dan ini pula yang dimaksud seorang penyair dalam ucapannya:

.......'^i; * ,U e;ti* Y+qr3r .-.i:
Aku melibat kematian membabi buta mematikan siapa saja

ordngyang mengenainya

Dan ucapan penyair lain:

Barangsiapa yang tidak meninggal pddd usia muda serta dalam
keadaan sebat, maka ia ahan meninggal dalam keadaan tua

. Ka.,,a J*'ir (y^ng.ditangguhkan) merupakan lawan dari J.uJt
(y^ng disegerakan). Ji'jt merupakan jinayah (tindak kriminal)-yang
ditakutkan di masa mendatang. Setiap ajal pasti suatu tindakan
kriminal, akan tetapi tidak semua tindak kriminal disebut ajal. Ada
sebuah ucapan *i lK ,l;s(saya melakukan hal tersebut uniuknya).
Allah jw berfirman:

lr.a o t- Zvo. o t. o7 o -t y' \:-j a.b."C- q-i 
d t,-o

*oleh 
karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil."

(QS. Al-Maidah lsl:32)

{ @ **-'L q. tF Ci z-,,)Yr,Y: ry
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Yakni artinya adalah oleh karena itu. Ada yang membaca ayat tersebut

(..lli d.l &), yakni dengan hamzah yangdibaca kasrah, sehingga_ a rtinya,

adalih karena tindak kriminal tersebut. Kita dapat mengatakan .1-;i

-dengan dibaca sukun-ketika membenarkan berita yangkita dengar.

Kemudian tercapainya ajal dalam firman Allah:

{ @ (}K;6'ei{';rLi ;q\ "iii, r'rF }
"Dan apabila kamu menceraihan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir)
' iddahny a, maka tahanl ab mereka." (QS. Al-Baqarah l2l: 23 l)

Maksudny a adalah masa y angtelah ditetapkan antar a talak den gan

habisnya masa'iddah. Dan firman Allah :

{@ 'r$5:'<i''tdi{iy
"Lalu sampai'iddahnya, maka jangan kamu balangi mereka."

(QS. A1-B aqarahl2l: 232)

Adalah isyarat tentang habisnya masa'iddah, sehingga setelah itu

{ @'k})\ O'{i' \1+- K-$'&r,r }
"Maka tidak ada dosa bagimu mengenai d,pa. yang mereka lakuk'an

terbadap diri merek ." (QS. Al-baqarahl2): na)

Sti , Kata'it dapat digunakan dalam dua bentuk. Yang gertama untuk

peniadaan. Dan yangkedua untuk penetaPan. Kata ';\ yang khusus

digunakan untuk makna peniadaan adalah kata yang menghabiskan

semua jenisnya (-* Stjji;l). Sehingga kata tersebut mencakup orang

y^ng sedikit maupun banyak, baik secara berkelompok atauPun

berpencar. Seperti ucapan : 3;irtflt gV, aninya adalahtidak ada seorang

pun di dalam rumah, yakni baik hanya satu orang, dua orang atauPun

lebih, baik berkumpul maupun berpencar. Berdasarkan hal tersebut,

maka kata';l yangmemiliki arti seperti ini tidak dapat digunakan

untuk penetapan.
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Karena menafikan dua hal yang saling berlawanan itu bisa terjadi,

sedangkan menetapkankan keduanya (dua hal yangberlawanan) secara

bersamaan merupakan hal y^ngtidak mungkin terjadi. Andaikata ada

yangberkata: 3rt3rt"ntg (di dalam rumah ada satu orang), maka ucaPan

tersebut menunjukan adanya satu orang individu di dalam rumah,

beserta tidak menutup kemungkinan ada lebih dari satu orang di dalam

sana, baik berkumpul maupun berpencar. Hal sePerti ini nampak

bisa terjadi dan tidak dianggap mustahil. Oleh karena ucaPan seperti

di atas dapat mencakup orang yanglebih dari satu, maka kita boleh

*.rrg.trk, n: (i-J1lV Ol nt. (tidak ada seorang Pun yang berbudi luhur).

Sepeni halnya firman Allah;w:

{@ir-1;;S;K.;Y
"Maka tidak seordng pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami
untuk, menghukumny a)." (Q S. Al-Haqqah 169l: a7)

Sedangkan kata ahad yang memiliki makna PenetaPan ada tiga

bentuk. Pertama, kataabadyang berarti satu dan digandengkan dengan

puluhan, seperti ft'Gi (sebelas) dan o)i*J l;i (dua puluh satu).

Kedua, kataahad yangdigunakan untuk arti Pertama dan ditempatkan
pada posisi mudhaf atau mudhaf ilaih.

Sepeni firman Allah ;w:

{@
*Salab seordng di antara kamu, ahan bertugas menyediakan minuman
khamar bagi tuannya." (QS. Yusuf lll: a\

Dan ucapan orang r.rb,j'ir i;(hariminggu), yakni hari pertama.

Karena selanjutnya adalah #.!)li; (hari senin yang merupakan hari
kedua). Ketiga, kata abad y^ng digunakan sebagai sifat yang mutlak
(yakni memiliki arti Esa), yangmana tidak boleh digunakan kecuali

untuk mensifati Allah.

Vu,];&Ka6y
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Yaitu pada firman-Nya:

{@ Cr{ifii$}
"Katakanlah (Mubammad), Dialah Allab, Yang Maha Esa.o
(QS. Al-Ikhlash ltr2l: 1)

Asal katanya adalah dari i;. Akan tetapi laf.azh'*l terkadang
digunakan pada selain Allah, seperti dalam ucapan seorang yangjenius:

)?, GW t' $b)l ,5t ,* E jWr Jr:'s: J*r'it<
Seakan-akan kakiku bara panas ydng ada pada siang

yang mulai bilang dari kami

Dari orang y d.ng rnem il iki kemul iaan terb adap ordng
ydng rdrnab seorang diri

.lt I : Yakni mengambil sesuatu dan mengumpulkannya. Pengambilan

tersebut terkadang dengan , r^ J3t:9t (menangkap).

Sepeni pada firman Allah:

{@ i')-b-C#: t3Li J$y'iV ;1 8ii61y
"Aku memobon perlindungan kepada Allab dari menaban (seseorang),

kecuali ordngyang kami temukan harta kami padanya."
(QS. Yusuf ll2l:79)

Dan terkadang dengan cara paksaan, seperti pada firman-Nya:

{ @ 'i'i;{i'd,*:,rc*y
*Tiddk 

rnengd.ntuk dan tidak tidur. Milik-Nya. " (QS. Al-Baqarahl2l: 255)

Dan pada ucapan ;At'*ti (dia terkena sakit panas).
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Allah jw berfirman:

{@i4\w15i'fr3y
"Kemudian su.Ara ydng rnenguntur menimpa ord.n8'ora.ng zalim itu."
(QS. Hud ltrl:67)

{ @ iirt*,; rrl iK'ii\ : ;6 Y
*Maka Allah menghukurnnyd dengan azab di akhirat dan siksaan di

dunia." (QS. An-Nazi'at 179):25)

Dan berfirman:

{@ tA\ a$yc\"attiK5Y
"DAn begitulah siksa Rabbmu apabila Dia menyiksa (penduduk) negeri'

negeri." (QS. Hud U 1l: 102)

Tawanan dapat dikatakan sebagai \;V a^"!+!. r.r"udian lafazh

iq t-."ggrr,rkrr, / mengambit) ;dai;h bentuk iui! dati kata'iL1,

yangmana ia membutuhkan dua objek dan berfungsi seperti halnya

lafazh j{ (menj adikan).

Sebagaimana dalam firman Allah:

{@".qi{fir'"A\b:';irq
,,Janganlah kamu menjadikan ord.ng Yabudi dan Nasbrani sebagai

terndn setia(mu)." (QS.Al-Maidah [5]: 51)

{@;c.tf-}i" -,-biliq
,,DAn ord.ng-ord.ng yhng mengambil pelindung selain Dia (berkata)."

(QS. Az-Zumar [39]: 3)

, *4\^ , n ,r,"1lt ,

t(9[*p+'b Y
,, Lalu kamu j adikan mereka buab ei ek az. " (QS. Al-Mu' minun [2 3 ] : 1 1 0),
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{@7r $ c #*l;art;i nq-& c;\
"Engkaukah yang mengatakan kepada ordng-ord,nge jadikanlah aku dan
ibuku sebagai dua tuban selain Allab?' (QS. Al-Maidah [5]: 116)

Dan firman-Nya:

{ @ +r'4,';"t!\'ii\ i>$ 15 Y
"Ddn kalau Allab mengbuhum manusia karena kezalimannyd."
(QS. An-Nahl [16]: 61),

P en ggun a an lafazh i ilfg secara khusus p ada ay at ini adalah untuk
mengingatkan terhadap pengembalian kembali dan balasan atas nikmat
yang telah mereka ambil, karena mereka tidak membalas nikmat-
nikmat tersebut dengan syukur kepada AIIah.

Ada ucapan '#q iX (fulan telah diculik). dt UfBf fuerangkap
dari jin). gN qf;3q,lX (fulan meniru perbuatan fulan dan meniru
prilakuny 

^).','Li Fr, yakni kinayah untuk penyakit mata, yangartinya
menjadi laki-laki yangterkena sakit mata. iir,lirdan irjr adalghtanah
yangdiambil seseorang untuk dirinya sendiri. e:d,yriiiii it\ 5;5rj;i
(mereka pergi bersama orang-orang yang mengikuti jejak mereka).

c;
tl (Saudara): Bentuk lafazhaslinya adalah ';l.Xaituorang yang
iliEmilki kelahiran sama dengan orang lain baik dari dua sisi (ayah
dan ibu), atau dari salah satunya, ataupun dari persusuan. Lafazh ini
terkadang juga digunakan terhadap orang yang memilki kesamaan
dengan orang lain dalam hal suku, agama, pekerjaan, pergaulan,
persahabatan atau hubungan lainnya.

Firman Allah jw:

{ @ re?Vi}61 i'S i$ ii'K iY
"Janganlab kamu seperti ordng-orang kafir ydng mengatakan kepada
saudara-saudaranya." (QS. Ali 'Imran [3]: 156)
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yakni kepada orang-orangyar:Ig memiliki kesamaan dengan

mereka dalam hal kekufuran.

Diaberrirman: 
{.,?a ra$Gy -

" sesungguhnyd ord.ng-ordng mukmin itu bersaudara"'

(QS. Al-Huiurat [49]: 10)

{@q6i'ruY.Jbauy
"Apakah ad.a di d.ntd.rd kamu yang sulea memakan daging saudaranya

yang sudab mati?," (QS. Al-Huiurat$9): L2)

Dan firman-Nya:

{@'i;L^i'ry
"Jika dia (yong meninggal) rnernPunydi beberapa sd'ri'dard"'

(QS. An-Nisa' [4]: 11)

Yakni saudara laki-laki dan saudara PeremPuan. Sedangkan maksud

dari firman-Nya

{@'4';":?PiYqY
"Mereka rnerd,sd bersaudara, duduk berbadap'badapan di atas dipan-

dipan." (QS. Al-Hiir ltfl: a7)

adalah mengingatkan bahwa tidak adany ape rselisihan diantara mereka.

&ii (saudara perempuan) merupakan bentuk lnud.nnats (yrtg
berienis p.r.*prr*; drri k"t"' {'lr (sr"drt-d. D'l Penambahan 

huruf

Ta< dir*, 
"drirh 

sebagai ganti-dari huruf yangdibuang (yaitu lVau).

Firman Allah:

{@'uFt;"-Y
"W'ahai saudara perempud,n Harun (Moryo*)." (QS' Maryam 119):25)
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Yakni maksudnya adalah saudara perempuannya dalam berbuat
kebaikan, bukan dalam nasab. Demikian ini seperti halnya ucapan
orang Arab: o,.;uJ[lr.$Vahai saudara Tamim). Kemudian firman-Nya,

{@ l66Y
"Saudara kaum 'Ad.'(QS. A1-Ahqaf.laQ: 21)

Penyebutarrnya sebagai saudara adalah untuk mengingatkan terhadap
kasih sayangnya kepada mereka, y^ng seperti kasih sayang seorang
saudara kepada saudaranya. Hal tersebut juga berlaku pada firman-Nya:

{@fi6i;rJysr
oDan 

kepada kaum Samud (Kami utus) saudara rnerekd."
(QS. A1-A'raf l7l:73)

{@k;i6rrtbq
"Dd.n kqada kaum Ad (Kami utu) Hud, saudara rnerekd."
(QS. Al-A'raf l7):65) dan

{@"#1;<'iJ$Y
"DAn kepada penduduk Madyan, Karni (utus) Syuaib."
(QS. Al-A'ref [7]: 8s)

Kemudian kata &it dalam firman-Nya:

{@ W r;4a*tx(i-*-j63y
"Dd.n tidaklab Kami perlibatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali
(mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang sebelumnya)."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: a8)

Maksudny a adalah mukjizat sebelumnya. Dinamakan demikian
karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal keabsahan, kejelasan

dan kebenaran.
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Sedangkan pada firman-Nya:

{@HiA&;slsk
"setiap kali suatu urnat masuk, dia melaknat saudaranyl."
(QS. A1-A'rdf l7l:38)
Merupakan isyarat kepada para penolong mereka yang disebutkan

dalam firman-Nya:

{@ l'hsli'Jfu{Y
" Pelindung-p elindungny a adalab setd.n." (QS. AI-B aqarah l2)z 257)

$u, artinyaadalah saya bertindak sebagaimana tindakan saudara

terhadap saudaranya. Dan terkadang dari kata saudara, diambil makna

selalu menemani, sehingg a ada yingmengatakan {t5Jt {;i 1r.t"t"
menemai hewannya).

'A: Yakni lawan dari kata fi"jr @.rtama). Sedangka n jA(y*.g
Irirr) *.*pakan lawan dari kata i?91 (satu). Kata i;rYliliJl digunakan

untuk mengungkapkan arti kebangkitan yangkedua. Sebagaimana kata

\3 1J I j I iJ I di gunakan untuk men gun gkapkan keb an gkit an y angpertama,

seperti pada ayat:

{ @ ZC;i\ $'GE't:t\ 5Y-,Y

"Dd.n sesunguhnyd, negeri akbirat itulah kebidupan yang sebenArnyd."

(QS. Al-'Ankabut l29l: 6a)

Dan terkadang katajliJl ddak disebutkan, seperti pada firman-Nya:

{@ 5ai<Y,t1\a\atria$Y
"Itulab ordng-orang ydng tidak memperoleb (sesuatu) di akbirat kecuali

Neraka." (QS. Hud [11]: 16)
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Kata jlill terkadang disifati oleh kata i;'!l dan terkadang
diidhafahkan (disandarkan) padanya, seperti pada firman Allah:

{ @'o fr . t;i-T*it$i 3\iiriy
"Sedanglean negeri akhirat itu, sungguh lebib baik bagi ordng-orangyang
bertakua." (QS. Al-An'am 16l: 32) dan

{@l;r;VrcK;;sits'l,'y
"Dan pabala di akhirat pasti lebib besar, sekiranya mereka mengetahui."
(QS. An-Nahl [16]: a1)

Sedangkan perkiraan dari idhafahnya adalah yflt sq3|}l3 (rumah
kehidupan akhirat).

Lrtazh$adalah bentuk modifikasi dari kaaTyang mengandung

alif lam. Pemodifikasian seperti ini lidak ada duanya dalam ucapan

orang arab. Karena kalimat lS :yj;-li (kata kerja yangmenunjukkan
lebih), adakalanya dengan disertai oleh penyebutan kata,lt,baik secara

terlihat maupun perkiraan. Sehingga kata afala di sana tidak dapat

dirubah ke bentuk tatsniyryab (dua individu), jamak maupun muanndts
(berjenis perempuan). Dan adakalanya dengan membuangkata 6,
sehingga ia dapar dimasuki alif lam dan dapat dirubah ke bentuk
tatsnlryah atau jamak. Sedangkanlafazh fimemiliki keistimewaan di
atas saudara-saudaranya, karena ia diperbolehkan untuk tidak disenai

;ratanpaharus dimasuki alif lam.

Katafut (diakhirka n/ditangguhkan) merupakan lawan dari kata

t+x (ai- aiu,kan/ disegerakan).

Allah jw berfirman:

{@ is;;rv,Y
"Apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannyd."
(QS. Al-Qiyamah l7sl: 13)
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{@;uY:4ici:x'YY
"AtAs dosamu yang lalu dan yang akan datang." (QS. Al-Fath [48]: 2),

{ @ }t'ii ea fi;s ;L"ffit3\.3
"sesunguhnya Allab mena.nggubkan mereka sampai bari yang pada

uaktu-iiu mata (mereka) terbelalak." (QS. Ibrahim ll4l:42) dan

{@ *,F:{{(A-G,Y
"Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan (kembali ke dunia) ualaupun

sebentar." (QS. Ibrahim fial: aa).

*.u,4, yakni saya menjualnya dengan temPo (pembayaran)

y^n{ aii^ngguhkan, ,.b"gri-an-a firman Allah:1t,r' :;iJll{ '{{ly
k.*,rdirn .rlrpm orang "r.b';'lrrirrfii.f, 

maksudnya adalah semoga

Allah menjauhkan orang yengterlambat membayar utangnya dari

keutamaan dan dari mendapatkan kebaikan.

(Perbuatan yang sangat mungkar):

Allah ju, berfirman:

{@ ti'LW'*rAY
* Sunggub, kamu telab membau a sesucttu y ang sangd.t mungkar. "
(QS. Maryam [19]: 89),

yakni perbuatan mungkar yang menimbulkan kegaduhan.

Diantara penggunaanlalazh ini adalah seperti ucaPan orang Arab
ttt;'aStgt 

,2'r1, y^ng artinya unta itu mengulangi teriaka nnY-? dengan

keras. {;1f, artinyaadalah kebisingan atau kegaduhan. Kata 3i adayang

mengatakan bahwa asalnya dari kata $t yang arrinya cinta, atau dari

kalimat i:U.lf 93i yangartinyaunta yang mengeluarkan suara teriakan

yang keras.

c
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il:ri: Adalah menyerahkan atau menunaikan suaru hal dengan benar
dan menyempurnakanflya,seperti menyerahkan pajak, membayar
jizyah dan menunaikan amanah.

Allah jw berfirman:

{@ffi'#sta$r;5y
"Hendaklab yang dipercayai itu menunaikan dmd,nd.tnya (utangnya)."
(QS. Al-Baqarah l2): 283),

{ @ \i^fr ttl, *:{"li \;':i J "ilt- ai(:y\
" Sunggub, A I lah meny urultmu meny ampaikan amanat kep aday ang berhak
menerimanyd." (QS. An-Nisa' [4]: 58)

Dan berfirman:

{@ #,u,*Y{r$\
"Dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)."
(QS. Al-Baqarah l2l: 178)

Asal kata ldrjt adalah dari iri'ir (rlrt). Apabila dikatakan tK J;;s,t3si,
maka artinya kamu menggunakan 4latyangdapat membantumu
melakukan itu. Dan kalimat 9d3 lF,+Sbysama dengan kalimat 3i,'.,,#;\
y^ngartinya saya menolong fulan.

9tl

f )l : Adalah bapak umat manusia. Ada yang berpendapat bahwa
ia dinamakan AJam karena jasadnya terbuat dari 

-kulit 
bumi. Ada

yangberpendapat karena warnakulitnya coklat. Sebab ucapan i,i k
biasanya ditujukan terhadap laki-laki yangberkulit coklat. Ada yang
mengatakan bahwa ia dinamai demikian karena mengandung unsur
yangberbeda-beda dan potensi yangberagam, sebagaimana Allah jw
berfirman:
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{@ r.fi:-l-,tY
,,yang bercampur ydng Kami bendak mengujinya (dengan perintah dan

larangan)." (QS. Al-Insan 176lz 2)

Dan perkatrr, iy^lf,,itu)t3 ,&, artinyaadalah saya membaurkan

frrl.r d.rrgrn kel.rarfaku. Dan ada pula mengatakan bahwa ia dinamai

demikian karena ,.r"h yrrrg ditiupkan ke dalam jasadnya adalah ruh

y^rLgbaik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

{@q}v*#ty
"DAn Aku telah meniupkan rob (ciptaan)'Ku ke dalamnya'"

(QS. Al-Hijr [1s]: 2e dan'

Dan dia diberikan akal, kefahaman serta kepeduliarL yang

membuatnya istimewa di atas makhluk yang lain, sebagaimana Allah ;u:
berfirman:

{ @ i*;i ciL -# * {" ;{;-%;Y
,,Ddn Kami lebibkan mereka di atas banyak makhluk, yang Kami

npro,po" d.engan kelebihan yang selnprrno." (QS. Al-Isra' 117)z 70)

Pemahaman seperti ini berdasarkan ucapan orang Alr!
ir:rlt 4J ,ruY'ii; irS:ir artinya lauk adalah sesuatu yang menghiasi

iliddil t.rii"[g, [,i]rt grt rkrr, tt.t'jadi baik dengan adanya lauk'

Dan disebutkan dalam hadits:

\:<i; i,,y- i\ "A'i\i 
W\. 3F I

,,Andaikata kamu melihatnya (melihat calon wanita ya\g hendak

.119L"" pinang), maka yangdemikian itu akan lebih menguatkan ikatan

perkawinan."T

Maksudnya adalah disatukan hati dan menjadi baik'

7 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi nomor (1087), Ibnu-Majah,nomor (1865), Ahmad

di dalam -.r.r,rd'yriio;"i tisirE dari.halits Al-Nl"glritrl, bin Syu;lah i;;!g",' Dan hadits ini

Jlr["f,iiif.." oleh al-Rlbani didalr- kkab Sbabih Al-Jami'tomor (859)
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at,
0i I : Telinga merupakan salah satu anggota tubuh. Karena bentuk
Iingkarannya, seperti pegangan panci danyangsemacamnya disamakan

dengan telinga, sehingga dinamakar -rrjjt $li (telinga panci). Kata .ifir
terkadang digunakan pada orangyang banyak mendengarkan dan
ucapanny a y ang didengar.

Allah ju, berfirman:

{ @ "H;6l'"3 3,T3;<,}}$y
"Nabi rnernpercdyai semua dpa ydng didengarnya. Katakanlab, Din
nxernpercaydi semua yang baik bagi kamu." (QS. At-Taubah [9]: 51)

Yakni mendengarkan sesuatu yang kembali pada kebaikan kalian.

Adapun firman Allah:

{@Wri;:;t;-a;y
"Dd.n telinganya tersumbat." (QS. Al-An'am 16)z 25)

Merupakan isyarat terhadap kebodohan mereka, bukan karena mereka
tidak mendengar.

Kata o)i artiny aadalah (ii\ (mendengarkan).

Sepeni pada firman Allah:

{@..a;V;i;sy
"DAn patub kepada Rabbnya, dan sudab semestinyd. patub."
(Al-Insyiqaq [8a]: 2)

Kata $f juga digunakan pada ilmu yang didapatkan dengan cara
mendengar, seperti pada firman Allah:

{@ 4.;5';'i'i",19riifp
"Maka umumkanlah perang dari Allab dan Rasul-Nyo.'
(QS. A1-B aqarahl2l: 279)
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.jl,:if dan |ti.it ,d*lrh kata yangdigunakan untuk sesuatu yang

didenfar. Dan juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan

,rr*krm ilmu, karena pendengaran merupakan sumber dari banyak

pengetahu afl y arLg kita Peroleh.

Allah ju, berfirman:

{@-#s;iois}
" Beril ah aku iz in (t i da k p er gi berp erang) dan j anganlah e ngkau (Mu! ammad)

menjad.ikan aku trrjririrt ki dalam fitnd.b." (QS. At-Taubah l9l: a9)

Dan berfirman:

{@ Je:<;xity
" D an (in gatl ab), ket ik a Rabbmu me mber itab ukan." (Q S. Al-A' raf [7)z L67)

Kalimat fiar^i3rJi memiliki arti yangsama dengan kalimat i.ijil,

yakni saya mengi iink^nny^untuk begini. Dan yang dinamai muadzAzin

adalah setiap orang yarLgmemberi tahu sesuatu dengan sebuah senran'

Allah jw berfirman:

{@ i;;\\143';,t i"l?Y
" Kemud,ian bert eriaklab sese orang y ang men y erukan,'udhd.i kafilab.' "

(QS. Ynsuf lL2l:70)

{@ i:&L:;iitry
"Keruudian penyeru (malaikat) rnengurnumkan di antara rnerek*"'

(QS. A1- A'raf l7l:44) dan

{@ "e\,rcf\o;:;5y
,,Dd.n serulab manusia untuk mengerjakan baii." (QS. Al-Haij l22lz 27)
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c*i"ir adalah tempat y^nB terjangkau oleh suara azan.
Dan e&iir U ,3!)r (memberi izin terhadap sesuatu) adalah memberi
tahu tentang bolehnya sesuatu tersebut dan memberikan keringanan
terhadapnya, seperti pada ayatz

{ @' i1 +;b'{'v)iD;3 e&trv1 Y
"DAn Kami tidak rnengutus seora.ng ra-sul melainkan untuk ditaati
dengan izin Allab." (QS. An-Nisa' gl: 6a)

Yakni atas kehendak dan perintah Allah. Dan pada firman-Nya:

{ @ rt'i ei$ "!4i 1rt;; $$r-c'y
"Ddn apd ydng menimpa h,amu ketika terjadi pertelnud.n (pertempuran)

antara du a p as u kan itu ada I ab dengan izin A I I ah. " (QS . Ali' Imran [3 ] : 1 6 6)

{@ "itti gig-,*DA b-*,'u-i\4;i15y
"Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya
hecuali dengan izin Allah." (QS. Al-Baqarah [2]: 1,02) dan

{ @rr,i q'Y,$ Y(4 e54 ;43y
"Sedang (pembicaraan) itu tidaklab memberi bencana sedikit pun kepada

mereka, kecuali dengan izin Allab." (QS. Al-Mujadilah [58]: 10)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah dengan ilmu-Nya,
akan tetapi terdapat perbedaan yalgmendasar artara ilmu dan izin.
Karena izin lebih khusus dari pada ilmu, danizinhampir tidak pernah
digunakan kecuali pada sesuatu yang dikehendaki, baik itu disenai
dengan keridhaan ataupun tidak.

Pada firman Allah:

{ @ S r'"u,JL <;i J ;t 3w., y
"DAn tidak seord,ng pun akan beriman kecuali dengan izin Allab."
(QS. Yunus [10]: 100)

i-
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Dapat diketahui dengan jelas bahwa di sana terdapat kehendak

dan perintah Allah. Sedangkan dalam firman Allah:

{ @ rli .iif,'i \F b'*,'""56d 6j }
*Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sibimya

kecuali dengan izin Allah." (QS. Al-Baqarahl2l:102)

Pada ayatini terdapat kehendak Allah pada satu sisi saja, yaitu tidak

ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa Allah ju: telah

menciptakan suatu potensi dalam diri manus ia, yatgmemungkinkannya

untuk mendapat pukulan dari orang yangzalimterhadapnya sehingga

dapat membahayakan dirinya. Dan Allah tidak menciptakan manusia

seperti batu yang tidak merasakan sakit apabila terkena pukulan. Dan

juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa terciptanya kemungkinan

di atas merupakan perbuatan Allah. Apabila dipandang dari sisi sePerti

ini, maka dapat dikatakan: Sesungguhnya hanyaatasizindan kehendak

Allah bahaya dari orang yafLgzalim dapat mengenai sasarannya. Dan

untuk rincian pembahasan tersebut, bukan pada kitab ini.

,ilii;.lil artinya adalah meminta izin.

Allah jr: berfirman:

{ @ $\,5fii;s i.$i g +i;il6Y \
"sesunggubnyd. yd,ng akan meminta izin kEadamy (Muhammad),

bonyalih ord,ng'orangyang tiddk beriman kEada Allah.'
(QS. At-Taubah [9]:45) dan

{@3i,:ta\6p}
"Maka apabila mereka meminta izin kepadaF-nu." (QS. An-Nnrl24l:62)

Sedangkan kata Oilmerupakan jawaban dan balasan. Maksudnya

adalah kata tersebut menuntut adanya jawaban atau perkiraan dari

jawaban, serta kalim atyangmenyertainya mengandung sebuah balasan.
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Lafazh tersebut apabila terletak di permulaan kalimat, kemudian
diikuti oleh fi'il mudhari', maka dengan pasti ia akan menashabkannya
(menjadikan fi'il itu dibaca nashab), seperti €?i biL(dengan me

nashabkan akhir fi'il mudhari dengan fathah) Sedangkan apabila ia
didahului oleh sebuah kalimat, kemudian diikuti oleh fi'il mudhari',
maka ia boleh menashabkan atau merafa'kannya, seperti ucapan

t?ilS$ ^t^u i71.Dan apabila ia berada di belakang fi'il atau bahkan

tidak disenai oleh fi'il mudhari, maka ia tidak beramal (tidak memberi
pen garuh te rhadap b acaan lafazh I ain), sep erti uc ap an t:'rt ili Ui.

Allah;u: berfirman:

"KArenA (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupd.

dengan mereka." (QS. An-Nisa' [a]: 1a0)

/9

3 L ad.l ah bahaya/ gangguan/kerugian yangmengenai hewan
(makhluk yang berjalan diatas bumi, termasuk manusia) baik pada
jiwanya, raganya atau hal-halyang berkaitan dengannya, dan baik
kerugian y arLg bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Allah ju, berfirman:

{ @ 6'':f'\5 "6\ 
&*'^1'tJ5i{ y

"Janganlab kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan
meny akiti (perasaan p enerima). " (QS. Al-Baqarah l2l: 26a)

Dan firman-Nya

{@"rt;aY
"Maka berilab bukuman kEada keduanya." (QS. An-Nisa' [a]: 16)

Merupakan isyarat terhadap arti memukul. Hal serupa juga

terdapat pada ayat:

{@';l[itl;;KlLy
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{ @ t3'; o$;7d!\l;;ioii e' \
"Dd.n di antara mereka (orang munafi.k) ada orang-ord.ng yd.ng menyakiti

hati Nabi (Muhammad) dan mengatakan: 'Nabi n?.e7r7percd,ydi semua apa

yang didengarnyd..'" (QS. At-Taubah [9]: 61),

{ @ fi e,:r"# ;'fi'r'.ofi'"5('y
" Dan orang- ord.ng y ang rneny d.kiti Rasulullab akan mendapat azab y ang

pedih." (QS.At-Taubah [9]: 61),

{@ u}'b1c61ki}'K{Y
"! anganlah kamu seperti ordnS' ordng y dng meny akiti Musd 

"'(QS. Al-Ahzeb l33l: 6e),

{@ffi;i;'\vii;LY
"Penganialtaan (yong dilakukan) terbadap mereka, sampai datang

prrtoTongin Kam; kepada mereka." (QS. Al-An'am [6]: 34) dan

{@ c1-;"itf4
"Mengapa kamu menyakitifrar. " (QS. Ash-Shaff [61]: 5)

Kemudian firman-Nya:

{ @ i'i'; S' b*s ;'4-EM; \
"Ddn mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang baid.

Katakanlab, itu adalah sesudtu ydng kotor." (QS. Al-Baqarahl2l:222),

Haidh dikatakan sebagai s;il men,,rut pandangan syariat dan

pandangan ilmu medis, sesuai aPa yang dituturkan Para ahli dari

tidrrrg i.rr.brt. Dikatakan' niiii (saya telah menyakitinya)- *i;;i
(saya sedang/akan menyakitinya)- rg'Jt,-'t22\, ; lii) (den gan sebuah rasa

sakit). Diantaranyajugaadalah kalimat &i'lt, yaitu ombak lautan y^rlg

menyakiti orang-or ang yangberada di lautan.
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li! t*oi ka); Laf.azh ini digunakan untuk mengungkapkan waktu

di zmasa 
depan. Tekadang ia mengandung makna syarat, sehingga

menjazmkan fi'il yangdimasukinya. Hal seperi ini banyak terjadi

dalam syair. Sedangkan lafazh!,1, ia digunakan untuk mengungkapkan

waktu yangtelah berlalu, tidak lebih dari itu, kecuali apabila ditambahi

lafazhV.

Seperti syair:

t^ jh );ltie e ;iu !1

Apabila aku tidak datang ke badapan rasul, maka katakan padanya

s.i
Ui I : Adalah mendesaknya kebutuhan yarlg mendorong seseorang

"irilr. 
melakukan ripu daya dalam pemenuhannya. Maka setiap.-1.;i

pasti suaru i;f (kebutuhan), akan tetapi tidak semua kebutuhan

(bajab) dapat dikategorikan 3.;i. Kemudian terkadang lafazh tersebut

digunakan untuk mengungkapkan arti kebutuhan saja. Dan terkadang

juga digunakan untuk arti tipuan, meskipunjanPa disertai adanya

kebutuhan, seperti pada ucaprn orrrrg arab ;;,113\5>6.rrr, ,^;-21,yakni

fulan adalah orang yangmemiliki tipu daya. tK i\y.li i5, yakni dia

sangatmembutuhkannya.t;rv,fu3y,ix31,Y.rl,lSJL3.)\33.

Allah ju, befirman:

{G}&;1 3tva.J;y
"Ddn bagiku masib ada lagi manfaatydnglain." (QS. Thaha [20]: 13)

Dan ucap an \K e$6.ri.i, yakni saya tidak memiliki kebutuhan

yangmendesak terhadap hal itu.

Sedangkan firman-Nya:

{@J-6ria;;iiJJy
,,Atdlt para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan

(terbadap perempuan)." (QS. An-Nrlr Qal:31)
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, Merupakan kinayah (kiasan) untuk kebutuhan terhadap nikah.

ij'Yr.15, adalah ucapan yang disematkan kepada wanita yang mendorong
untuf< melakukan tipu daya (kecurangan). anggota tubuh yangsanglt
diperlukan dinamai sebagai ti[i, dan bentuk tunggalnya adalah,3.)1.

Hal ini dikarenakan organ tubuh ada d:ua macam. Pertama adalah
anggota tubuh yang diciptakan karena dibutuhkan oleh makhluk
hidup tersebut, seperti tangan, kaki dan mata. Kedua adalah anggota

tubuh yang diciptakan sebagai hiasan, sepefti bulu alis dan jenggot.

Kemudian anggota tubuh yang diciptakan karena dibutuhkan, ada dua
kategori. Pertama adalah anggota tubuh yangtidak terlalu dibutuhkan.
Sedangkan yangkedua adalah anggota tubuh yangsangat dibutuhkan,
sehingga andaikata anggota tubuh tersebut dibayangkan hilang, niscaya

tubuh mengalami kecacatan yang fatal. Anggota tubuh inilah yang
dinamakan sebagai \!!T.

Diriwayatkan bahwa Nabi -ir5r*:Atlp pernah bersabda

$Y:,$ l\i1sb iKS'$.: :qYzT'ell:" 
^1; 

3q" i!,.)t '4; ti\Sy

"Ketika seorang hamba melakukan sujud, maka ia harus sujud beserta
tujuh anggota tubuhnya: 'Wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut
dan kedua telapak kakinya."8

Ada perk ataan'^;;4 ,1.3i, yakni mengagungkan kedudukannya.
Pengucapan seperti ini dikarenakan ketika seseorang mendapatkan
kedudukan, maka ia memiliki kebutuhan di dalamnya. Diantaranya
Iagi adalah ucapan '^SV a.3i, yakni dia memperbanyak hartanya.
WSli;s;A\ U.3i,yakni aku memperkuat dan mengeratkan ikatan.

,b'rf ,rrrrn,r: Adalah benda yansmeniadi lawan dari lL:-1Jt

It'r#rl brn b.r,ruk jamak ny^ 
^d^lih A:ii, meskipun di dalam

al-Qur'an kata ini tidak pernah disebutkan dalam bentuk jamak. Lafazh
j4l j"gadigunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang paling rendah,
sebagaima na lafazh i\I..1J] digunakan untuk mengungkapkan sesuatu

yang paling tinggi. Seorang pe nyair berkata ketika mensifati seekor kuda:

8 Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim nomor (491) dari hadits Al-'Abbasa;6b
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iiw$)ir1,fug * u:u;r-:i.rilr ris
dan merab bagaikan suterd. brokat, ydng atd.snyd harum uangi

sedangkan bauabnya lembut.

Kemudian kata /j-"Jr dalam firman Allah ju-':

{ @'c;'s.'g'ii 7K\:'JTAAY
"Ketahuilah babwa Allab ydng meng-hidupkan bumi setelab matinya

(kering)." (QS. Al-Hadid ls7)z 17)

Adalah ungkapan terhadap setiap ciptaan setelah mengalami

kerusakan, dan makna pengulangan kembali setelah yang Pertama.
OIeh karenanyasebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yangdimaksud

dari ayat diatas adalah melunakan kembali hati, setelah ia menjadi

keras. Ad a jugaucapan 4i rp:i,yarTganinyaadalah tanah yang baik

untuk pertumbuhan tanaman. &pJl 
'h3U, 

artinya adalah tanaman itu

,n..rrrr.rp kuat di dalam tanah lrlr r.*.kin banyak. &r*I &3k,yaitu
ucapan yaflgdikatakan ketika anak kambing memakan tanaman

daritanah tersebut. Sedangkan ka,a'a;;r\l artinyaadalah cacing yang

terdapat pada kayu di dalam tanah. Dapat juga kita mengatakan

iiJfil,ri)\ (potongan kry, itu tertancap di dalam tanah), maka ia dapat

dikatakan '*:"Y (sesuatu yangtertancaP di dalam tanah).

dI ,i (Dipan/So fa)t i,-:-rlrl adalah selambu penutup yangadapada

,rrr:1^rtia"i.Bentuk j^^ikny^adalah*Yrl.Dinamakandemikian,
bisa jadi karena berada langsung di atas tanah dan terbuat dari batang

pohon. Atau bisa juga karena ia merupakan tempa-t untuk berdiam,

yangdiambil dari ucapan orang Arab: K;3iqK:J\, '!2\ (dia benar-benar

berdiam diri di tempat itu). Dan makna asal dari kata 3ji'Jl adalah

berdiam pada batang pohon. Kemudian kata tersebut digunakan untuk

mengungkapkan makna berdiam pada tempat-temPat lainnya.
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;rf , llyr adalahtanda atau panji yangdibangun dari batu. Bentuk
j^*;ir"; ; 

"ial*,, 
i ! T. Te rkad"n g b at,, j ula dikat akan seb ag ai 

i'r1. 
D an

diambil dari kata ini juga, orang yangsedang marah membara dikatakan

sebagai i51r. s.arngkan firman Allah jw :

{@rriie{;1,Y}'
" (Yaitu) p en du du k, I ram (ib uk o t a k aum' A d) y an g m e mp uny a i bangunan -

bangunan ydng tinggi." (QS. Al-Fajr 189): 7)

Merupakan isyarat terhadap tiang-tiang yangditingg-ikan dan yarLg

dihiasi sehingga nampak mewah. Ucapan orang Arab: ill[.-/J- a:'au 'Ssl,

artinyatidak ada seorang pun di dalamnya.Padadasarnya,sesuatu yang

lazim itu untuk sesuatu yanglazim, akan tetapi kata ini mempunyai

kekhususan untuk digunakan pada kalimat nafi (peniadaan), seperti

hilnyaucapan orang Arab: 

"(.'t$Y,yakni 

tidak ada seorang Pun yang

tinggal di rumah.

8i
j I : Ailah J* berfirman:

{@(5'6#y
" (Jntuk mendorong mere ka Berbuat maksiat) dengan sunguh'sungguh ? "
(QS. Maryam [19]: 83),

Yakni mengembalikan seperti mengembalikan panci ketika telah

sangat mendidih. Diriwayatkan bahwa Nabi 's:;'r*^{V:

((J-.;r i;K 9;i *.F:, &oK;
"Ketika beliau melakukan shalat, terdengar dikerongkongan beliau
suara gemuruh seperti gemuruhnya suara (air mendidih) dalam panci.

(Maksudnya suara gemuruh tersebut adalah suara tangisan beliau

yangtertahan*d)

;f :y $':tf (dengungnya lebih kencang dari pada getarannya.)
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33i: Asal kata dari;3'.iradalah jb)l (saru]B), yaitusalah satu model

it^i^n.Dikatakan,'rh3irr3yr'-,r3y-.Kata j[ jl jugaterkadangdigunakan

untuk meniuluki perempuan, seorang penyair berkata:

a;Y:L* tii n at ,s'a * iU ,-Fqi& 1i

Ingat! Sampaikanlab pada Abu Hafsb,yangmenjadi utusan

(Itu) adalah tebusan untukmu dari saudaraku yang menjadi orang

kEerca.yaan istrik'u.

penjulukan perempuan dengan kata iSir ini didasarkan pada

firman Allah jw :

" M er e k a a d.al ah p a k a i an b a gi m r, *S::ff:f:y::
(QS. Al-B aqarahl2l: 187)

Sedangkan firman-Nya jw:

{@C=*,3$tY
,,Tegubkanlab kekuatanku dengan (adanya) dia.' (QS. Thahal20l:3t),

Maksudn ya adalahsaya menjadi kuat dengannya. Karena jj"rll

juga memiliki arti kekuatan yarrg besar. ';rj\, yakni menolong dan

*.*p.rk, atflya.Yang mana asal pengambilan makna seperti ini adalah

dari r5)t Ll (mengencangkan sarung).

Allah ju, berfirman:

{@;;6ffi-dr;t
"Yaitu seperti benib yd.ng rnengeluarkan tund'sny*, kemudian tunas itu

semakin kuat." (QS. AI-Fathf+tl: Zl)

:

1

i
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Apabila ada yang mengatak an 21k'i):\, maka artinya saya
mengencangkan ikatan sarungnya, sehingga ia memiliki ikatan sanrng
yang kuat &rg"9. ;ti)t,.Li;i atau 'i);T,yakni saya menguatkan pondasi-
pondasi bangunan itu. ,i[IJl i;il, yakni tumbuhan itu telah melewati
masa yanglama dan semakin kuat. 'i\\ atau'd):t3,yakni saya menjadi
menterinya. Dan huruf aslinya adalah Wau.'r:\ rj,j, yakni kuda yatrg
warna putih kakinya sampai pada tempat diikatkannya baju.

Allah jw berfirman:

{@ 'it; i}}+t\,tr6!1; ]
"Ddn (ingatlah) ketika lbrahim berkata kepada ayabnya Azdr."
(QS. A1-An'am lQ:7a)

Ada yang berpendapat bahwa nama ayah Nabi Ibrahim adalah

ijl5, kemudian dijadikan ke dalam bahasa arab menjadi,;T. Ada juga
yang berpendapat bahwa jjT arinya adalah orang yang sesat dalam
ucaPannya.

t+
srj I : A[ah ju, berfirman:

{@6si45y
" Yang de k at (b ar i K iam at) te I ab ma kin m endekar. " (Q S. An-Naj m [ 5 3 ] : 5 7)

Yakni telah dekat terjadiny a hari kiamat. Lafazh o;1 dan 41
memiliki makna yar,g berdekatan. Akan tetapi lafazh i)i digunakan
untuk mengungkapkan sesuatu yangtelah sempit waktunya. Apabila
ada yang mengataka n ,)ii3t i)1, maka artinya orang-orang telah
mendekat. Kata j5"Jt artinya adalah sempitnya waktu. Dinamakan
demikian karena keberadaanya telah dekat. Dan berdasarkan hal
tersebut ia jugadiungkapkan dengan kaa'aeu (sesaat).

Dalam firman Allah ju,:

"Ketetapan Allah pasti datazg." (QS. An-Nahl [15]: 1)
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Redaksinya menggunakan lafazh madbi (ampau), karena untuk

menunjukan telah dekatnya hal tersebut dan telah sempit waktunya.

Allah ju, berfirman:

{@ {n;Yi'6.i:ivY
"Dd.n berilah mereka peringatan akan bari yang semakin dekat ftari
Kiamat)." (QS. Ghafir [a0]: 18)

0.,

, t l (Dasar/Pondasi): UW Pi, artinya membuat pondasi untuk

Fr.g.r.rn itu, yaitu dasar untuk membuat bangunan tersebut'

Dikatakan, ,lJ d^n Jvi.Bentuk jamak dari,$iadalah J"ul,sedangkan
bentuk jamak dari,itAadalah ;!i. Perkataan,lfll J\ J eli.iK, artinya

sama dengan ucapan orang Arab *31\ *) &, y^ng artinya adalah hal

itu ada pada awal tahun. ..l;i'it

o-;
J;l , ;j.i' adalah rasa sedih yangdisenai amarah. Dan terkadang

kata ini diucapkan pada salah satu dari keduanya secara terpisah. Karena

hakikat maksud dari Ji'ir adalah bergejolaknya darah di dada yang

disebabkan oleh adanyakeinginan untuk balas dendam. Maka apabila

keinginan balas dendam tersebut kepada orang yang (deraiatnya)

berada di bawahnya, darah itu akan menyebar dan menjadi amarah.

Sedangkan apabila keinginan tersebut kepada orang yang berada di

atasnya, darah itu akan menyusut dan menjadi rasa sedih. Oleh karena

itu, suatu ketika Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai rasa sedih dan

amarah, beliau menjawab: "Tempat keluar keduanya sama, hanya

Iafazhnya saja yangberbeda." Sehingga barangsiap a yarrg bertengkar

dengan orang yalgdapat dia kalahkan, maka gejolak itu akan dia

tampakan dengan amukan dan kemarahan. Sedangkan apabila dia

bertengkar dengan orang yangtidak dapat dia kalahkan, maka gejolak

itu akan dia tampakan dengan rasa sedih dan resah. Dengan pandangan

seperti ini, seorang penyair berkata:

L
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,--bi)tli 9; t;i,F 3F
Maka rasa sedib semud saudaraku, adalah rasa sedib yang menjadi

saudaranya amarab.

Kemudian pada firman Allah jw:

{ @;&(.11:1(;e,v-(5y
*Maka ketika mereka membuat Kami murka, Kami bukum rnereka."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: ss)

Aninya adalah mereka membuat kami murka. Abu Abdillah Ar-Ridha
berkata: "sesungguhnya Allah tidak marah seperti marahnya kita, akan
tetapi Allah memiliki banyak kekasih (wali) yangbisa marah dan bisa
ridha. Maka Allah menjadikan keridhaan mereka sebagai ridha-Nya,
dan menjadikan kemarahan mereka sebagai kemarahan-Nya." Beliau
kembali berkata: "Maka berdasarkan hal tersebut Allah;u: berfirman
dalam hadits qudsi:

((rju.:,l! OJU 3ai W)$ Out ;,,
"Barangsiapa yangmeremehkan kekasih-Ku, maka sungguh dia telah
mengobarkan perang kepada-Ku. "

Allah jw berfirman:

{@'ai'g3frJ;;}i*-#y
"Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesunggubnya dia telab
menaati Allab." (QS. An-Nisa' [a]: 80)

Dan firman-Nya:

{@U|#y
"Dengan marah dan sedib bati." (QS. Al-A'raf: 150),
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-+(ir adalah amarah. Kata,-3i juga terkadang digunakan untuk

mengungkapkan sesuatu yangdigunakan dan dimanfaatkan. Dan juga

untuk mengungkapkan orang yar,g hampir tidak dapat disebutkan,

sehingga dikatakan ,i*|'tL .

9

ltl (Menangkap): r-"ir artinyaldala\mengikat dengan tali, yang

Tiambil dari ucapan orang arab ,:iat6;l (saya mengikat pelana kecil

pada punuk unta). Tr**.n dinamaidengan kata irlt, karena hal

tersebut. Kemudian juga kata tersebut diucapkan untuk setiap hal yang

yangdiambjl dandibelenggy meskipun tidak diikat. Bentuk jamaknya

adalah ,$u1,g2v\ dan 6,t-1.

Allah ju, berfirman:

{@auqjy
"Anak yd.tirn dan orangyang ditawaz." (QS. Al-Insan [76]: 8)

Dan bisa juga aninya melebihi hal tersebut (ikatan yang bersifat

fisik), sehingga dapat dikatakan: &1*.p\u\ (aku adalah tawanan

kesenanganmu). )+1\ i;1, yakni orang yangmenguatk annya.

Allah ju, berfirman:

{@"AF'"i-fi.J-'ry
"Ddn menguatkan persendian tubuh mereka." (QS. Al-Insan 1761:28)

Ini merupakan isyarat terhadap kebijaksarLa^n Allah jw pada

susunan struktur tubuh manusia y^ngdiperintahkan untuk direnungi

dan ditadabburi dalam firman-Nya J\L:

{@ 'o);;{i'K-;l-,ry
"Dan (j"So) pddd dirimu sendiri. Maka apakab kamu tidak
m e mp erb at ik an ? " (Q S. Adz-D zariy at 15 1l: 2L)

L-
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;\t ^d^l^h 
terrahanrya kencing (penyakit).'rr:,V j{r,yakni orang

yangterkena penyakit fii ftencingnya tertahan). Karena seakan-akan

lubang kencingnya tersumbat. Tertahannya air kencing tidak jauh
berbeda dengan tidak dapat buang besar.

'ii: Dikataka , :yt- *ii ,y"Uitxt Ai, aftinyaapabila air itu berubah

b-aunya dengan perubahan yar,g mengerikan. :Ao,Y, yakni air payart
(air ymgtidak tawar dan tidak pula asin).

Allah ju.. berfirman:

{@*qe-rYiY
"Yang airnya tidak pdyd.u." (QS. Muhammadlafi: $)

&.11fi),yakni laki-laki itu terkena penyakit. Perkataan ini diambil
dari iuit E\, yakni ketika ait mengalami perubahan.

Seorang penyair berkata:

Dia mengayun tombak seperti dyund.n ordngyang sakit

Dikatakan b.1t;;k, ketika laki-laki itu menderita sakit, yakni
menyerupakannya dengan air yang berubah.

6i: Kata l;.ll'Jr arn i;.:",rit seperti kata i;*;lr dan '6iIst,yakni sikap

yangdilakukan seorang manusia karena mengikuti orang lain. Apabila
orang itu bersikap baik, maka dia akan bersikap baik. Apabila buruk,
maka dia akan bersikap buruk. Apabila menyenangkan, maka sikapnya
juga menyenangkan. Dan apabila merugikan, maka sikapnya juga

merugikan.

Untuk itu Allah jr berfirman:
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{@'a*{A i'l l; e"# i'rri y
"Sunggub, telab ada pada (diri) Rasulullab itu suri teladan yang baik

bagimu." (QS. AI-Ahzab P3l:21)

Yakni Dia mensi fatinyadengan kata baik. Dikatakan -*.,ry,lu,yakni
saya mengikutinya. .siIt, artinya adalah rasa sedih. Dan hakikatnya

adalah kehilanganyang diikuti oleh rasa sedih. Sehingga dikatakan,

{ *1r, A r{L $,yarLgartinyaadalah saya merasa sedih kepadanya.

Allah ju, berfirman:

{@;;rirA(&;J;6{i}
*Maba janganlah engkau berputus asa terhadap ord.ng'ord,ng kafi.r itu."
(QS. Al-Meidah [s]: 68)

Dan seorang penyair berkata:

.*;Ov't.;i
Saya merasa sedib kEada pdrndn'parnd.nnyd Rabi'ah

Dan huru f 6, padalaf.azh $,aslinya adalah gberdasarkan ucapan

orang 
^r^b 

\l'i j1.2, yakni laki-laki yangbersedih.

Kemudian lafazh;J'it ,ttit ya adalah mengobati luka. Karena

aslinya 6'.lr ij51 (menghilangkan rasa sedih), seperti halnya ucaPan

Wlqf ,yakni.saya menghilangkan penderitaan dari pohon kurma.

D an 5)1 il')\'i;\ r.3, yakni saya telah benar-benar men gob ati lukanya.

g11t aninya adalah dokter (o,rang yangmengobati) luka. Dan bentuk
jamaknya adalahlVldan 3ui. Sedangkan orang yangte.rluka adalah

gV dan,31. Kemudian juga dikatakan '6tS eAt ;* q\ , yakni saya

-.ndr-rikan kelompok tersebut. Seoran gpenyai, berkata:

+.rJ4;l.lf .rxT

Dia mengbibur sendiri saudaranya
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Dan penyair lain berkata:

e # oK6;tfg d'\3
Dia terus mengbibur dan menyakitinya, sebinga ia seperti orang gila.

Laf azh g;rl adal ah b entuk f,i'll (sub j e k) dari laf azh pri. Ke mudi an

ada juga ucapan seorang penyair:

.p'r,*:lr .skJEi :Jr1
Merek a mencukup i beban-beban orang y ang rnernbutubkan s imp ati.

Dan ia Qafazh,irkl) adalah bentuk W dari laf.azh tersebut.

Sedangkan lafazh';;Yy,iatidak termasuk bab ini, akan tetapi perubahan

bentu dari lafazh ;[; (berbuat buruk).

I

i+l z ;\t artinyaadalah sangat sombong/angkuh. t;li-;rU- A
Allah ju, berfirman:

{@f:i-3\Ki;;:;L'bA{y
*Kelak mereka akan mengetabui siapa yang sebend,rnyd. sdngdt pendusta

(dan) sombong itu." (QS. Al-Qamar $al: 26)

SikapT"il (sangat sombong) lebih buruk daripadafi)l (sombong).

Sedangkan sikap ,-E;Jt (sombong) lebih buruk dari pada LAt
(membanggakan diri). Karena sikap membanggakan diri, meskipun

pada banyak kondisi ia merupakan sikap yang tercela, sebagaimana

firman Allah jur:

{@a-11 $'tKt:,Y\
"Sunggub, Allah tidak menyukai ordngyang rnelnbanggakan diri.'
(QS. Al-Qashash 128): 7 6)
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Terkadan g ia jugamerupakan sikap yatgterpuji, yaitu apabila

padatemp atnyadan sesuai dengan ukuran yangdiharuskan. Sedangkan

i.*p", yangdiharuskan untuk bersikap bangga pada diri sendiri adalah

sebagaimana Allah ju, berfirman:

{@f'.i{axy
"Hendaklab dengan itu mereka bergembira." (QS. Yunus [10]: 58)

Karena Ldt (membanggakan diri) terk adang timbul dari

kebahagiartt lrrrg sesuai dengan akal sehat. Sedangkan 7'Jt (sikap

sangat sombong) adalah kesenangan yang hanya timbul dari nafsu.

Dikatakan '&'{iU, aninya adalah unra yang lincah dan gesit, yakni

disamakan d.rrgrrr;i.if . Atau arti,nya adalah unra yang kering, yakni

dari ucapan orang arab'i:iiLt3i $aya membentangkan k"yo)'

'rbi :;\l artinyaadalah mengikat sesuatu dan menahan sesuatu

7.r, g.r, p aks aan. D ikat akan'is i.'l (say a me n gikat dan me mhf Ie n g gU nry1)

- 

'fi @aka dia adalah) -'rPU (orang yangdibelengg$. ;tlt dan j2\1\

artinyaadalah tali untuk menahan perahu.

Allah jw berfirman:

ll*: nlz.,.,r/, ///\

{-(9 t'rlr+Y-'F
"Dan membebashan beban'beban." (QS. Al-A'raf lTlz t57)

yakni hal-hal yarlgmenghalangi dan membelenggu mereka dari

melakukan berbagai macam kebaikan dan mendaPatkan banyakpahala.

Dan berdasarkan makna seperti ini, dikatakan dalam firman Allah:

"Janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat."

(QS. A1-B aqarahl2l: 286)

{@L;Wy-;"{1Y

Kamus Al-Qur'an 65



Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah beban berat, dan
penjelasannya sebagaimana yang telah saya sebutkan. ;)t adalah
perj anj ian kuat yan g men ghalangi perusak ny a dari mendapatkan pahala
danbanyak kebaikan. Allah ju, berfirman:

{@3rrrr"i&?iI;;tiA"\
"Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku dtds ydng
demikian itu?" (QS. Ali 'Imran [3]: 81)

jl..2)l artinya adalah tali dan pancang yarlgmenguatkan rumah.
Ungkapan ,g Ob O--r\sS, yakni tidak adaseorang pun yangdapat
menghalangiku darimu. Sedangkan kata];,!'rjt adalah kain yang diikat
dengan tali jerami kemudian dipasang pada punuk unta agar dapat
ditumpangi.

t
It o *
?+Ol: Adalah nama untuk organ tubuh yang terdiri dari persendian,
M<u, ujung jari, dagingyatgmengelilingi kuku dan ruas jari sekaligus.
Terkadan g lafazh ini digunakan untuk mengungkapkan jejak y arLg

bersifat kasat m ta, sehingga dikatakan &\ g)o & .!I, sebagaimana
ucapan orang arab 

n44L,ii,yangartinyaadalah 
kamu memiliki bekas

padanya.

g o'+

,)*l : Apabil aadayangmengatak anJVit: jilju, maksudnya adalah
pada pagi dan_sore hari. Sore hari atau senja bisa kita sebut dengan kata

fui a^" Ui. Dan bentuk jamak dari kata jli adalah lbiar" ju;r,
sedangkan bentuk jamak dari kata 'ai2i adalat l5wi.

Allah ju; berfirman:

{@fui"sy
*Pada waktu pagi dan petdng." (QS. Al-Ahzeb p3lt 42)
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,&$ ll (asal sesuatu) adalah pangkal yangandaikata dianggap
hilan!, maka keseluruhan dari sesuatu tersebut akan hilang.
Oleh karenanya Allah ;w berfirman:

{@ saia:1LSLglUY
"Akarnla kuat dan cabangnya (menjulang)ke langit."
(QS. Ibrahimflfl:2a)

tK &U-6, yakni hal tersebut menjadi pangkaln y^. ki 4, yakni
orang yang memiliki asal-usul yangjelas. jX'iS'l'&1'f 5)13, yakni
fulan sudah tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki keturunan.

,l
(.! I r Asal makna dari krt, .it adalah setiap hal yang dianggap jijik
(fotor) seperti koto,ran, pororrgrn kuku din y^ngr*irrlnyr. Orn
terkadang kalimat .ii dikatakan untuk mengungkapkan setiap hal yang

dianggap remeh karena untuk menghinakannya.

Sepeni pada firman Allah:
b

{ @ i'-u-r:4.5:35a; li $ Y
*Celakalab kamu dan apayangkamu sembab selain Allab.'
(QS. Al-Anbiya' l2t):67)

l'i(J,!^13i*3, yakni kamu mengatakan ucapan seperti itu apabila

menganggap remeh hal yang dimaksud. Diantaranyajtgaadalah ucapan

$$ -;f1, yakni ucapan untuk mengungkapkan kebosanan karena

menganggapnya remeh.

e*
691 (Ufuk): Allah ju, berfirman:

" Kami akan memp ertib atkan *#Yr;il#*;*A
Kami di segenap pinjuru." (QS. Fushshilat [a1]: 53)
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Yakni di berbaga i arah.Sedangkan kata tupBB alnyaadalah $1 d^"
jit. r.*,rdian unt..rk nisbatnya dikataka " !*i. Dikrtrkrn ,3)i &1fi,
yakni apabila fulan menghilang di ujung ufuk. ii-11, aninya adalah

orang yarrg mencapai batas tertinggi dalam kedermawar.afl, yakni
disamakan dengan ufuk yang menghilang di ujung bumi.

q,?.
etgl ' ,aijradalah setiap hal yang dipalingkan dari hadapan seseorang,

yang-sebenarnya- berhak dia dapatkan. Dengan berdasarkan kata ini,
angin y^tgdirubah arah tiupannya dinamaka"W.

Allah;w berfirman:

{@ t+vu.i;<$;lr'\
"(Penduduk) negerinegeri ydng dijungkirbalikkan karena kesalahan

yang besar." (QS. Al-Haqqah [69]: 9)

Dan berfirman

{@ <;H3i.5'rttptsy
*Allah melaknat mereha; bagaimana rnereka sampai berpaling?"
(QS. At-Taubah [9]: 30)

Artinya adalah mereka dipalingkan dari aqidah yang benar ke

aqidah yangsalah, dari ucapanyarLgjujur ke ucapan yangbohong, dan

dari pe rbu atan y aflgb agus ke pe rbuat an y atgburuk. D iantaran y a juga

adalah firman Allah ju::

{@iii;u"i;iy

{@",fi-Ktis?y
"DAn prabara angin telab meruntubkan (negeri kaum Luth)."
(QS. An-Najm [s3]: s3)

Sedangkan pada firman A1lah jw:
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* Dip alingkan dariry a (A l-Qur'an dan Rasul) orrt ng y ang dipalingkan. "
(QS. Adz-Dzariyat [5 1]: 9) dan

{@ 5rsiJy
"' Bagaimana mere ka dipalingkan (o leb keinginan mereka). "
(QS. Al-Maidah l5l:7s)

Kemudian dalam firman Allah

{@$';GW.i;LJ!
"Apakah engkau datang hepada kami untuk memalingkan kami dari
(menyembah) tuhan-tuban kami?" (QS. Al-Alqaf la6l:22)

Mereka me n ggun a kan lafazh.l3,J t kare n a me re ka meyakini b ahwa
hal tersebut adalah bentuk pemalingan dari ha| yangbenar menuju
yang salah. Maka dalam hal ini lafazh clijr digunakan pada tempat
y ang salah, sebagaimana sebabn y a telah kami j elaskan.

Allah jr; berfirman:

{@hi;*tu;;qi.$ity
*Sesunggubnyd 

ordng-orang ydng mernbawa berita bohong itu adalah
dari golongan karnu |uyo)." (QS. An-Nrir l2\: Lt)

Dan berfirman:

{@J46,hY
"Bagi setiap orangyang banyak berdusta lagi banyak berdosa."
(QS. Al-Jatsiyyah lasl: 7)

Sedangkan firman-Nya:

{@ri;;'iiiu:r4\
"Apahab kamu menghendaki kebobongan dengan sesembaban selain
Allab itu?" (QS. Ash-Shaffatp7l: 86)
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Boleh jadi takdi rnya adalah tsfjr iy e4\ ())'';]i (Apakah kalian

mengingingkan tuhan dari keboh""[r"l). Dan boleh juga kata 4iit
disana dijadikan sebagai objek dari kata kerja '$33;. Sedangkan laf-azh

fuI dijadikan pengganti dari obiek tersebut. Sehingga tuhan-tuhan

tersebut dinamai dengan $yl. Ada juga ucaPan SirY &tr,yakni orang

yatgdipalingkan dari kebenaran menuju kebatilan.

Seorang penyair berkata:

63i fi G"i\ g * KitTrq;\ )';i F "E 
3Y

Apabila kamu dipalingkan dari keluhuran budi yang paling baik,

maka kamu juga telab dipalingkan dari keluburan-keluburan budi
yang lain.

:$y, Ai, artiny aadalah akalnya telah dipalin gkan (gila) . gir lit? k,
arrinya adalah orang gila.

, lri I r J!"il adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan

Filrrrgry, cahaya,seperti pada bulan dan bintang.

Allah;w berfirman:

{@ cY516xls'ifrwy
"Maka ketika bintangitu terbenam dia berkata, 

*Aku tidah suka kepada

yangterbend.rn." (QS. Al-An'am 16l:76) dan

{@6-6y
"Tetapi ketika matabari terbenam." (QS. Al-An'am [6]: 7S)

J6"it ,rti, ya adalah domba yangmasih kecil. Sedangka" J;"lr
adalah anak unta atau sapi yartgkecil.

,:\gi, $1r arinyaadalah mengkonsumsi makanan' Dengan bentuk

l?sybih f..y.rrpaan), dikat.kr., uLt'r\9\ dsi (api telah memakan

kayu bakar). Dan ;3"if dengan huruf kaf yangdibaca dhammah atau
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sukun, adalah kata yangdiucapkan untuk mengungkapkan makanan
yang dikonsumsi.

Allah jw berfirman:

{@1t';q:ay
"Senantiasa berbuab." (QS. Ar-Ra'd [13]: 35)

Kata al3'ir digunakan untuk artian satu kali. Sedangka" aG"jr
seperti kata i:ifut lr.r.rrp). Kalimat +iit a:Si artinya adalah mangsa
yangdimahan oleh singa. {j$'it artinya adalah domba yangdiberi
makan. JS'.ir ardnyaadalah orrrrg yangbanyak makan W ktl:tX,
merupakan isti'arah (kalimat sindiran) untuk orang yangdiberi rezeki.

,f .1:!_3i,yakni baju yang sering dipintal. Begitu pun dengan kalimat

f.$)K Y P\ fturma adalah makanan y^ng banyak dikonsumsi).

Allah,.rIu.: berfirman:

{@ Sl,slaviY
"Yang ditumbuhi (pobon-pohon) yang berbuah pabit."
(QS. Saba' [34]: 16)

Terkadang kata jlt aigrr"akan untuk mengungkapkan bagian
(porsr). Sehingga adayangmengatakan gllt U,{il\,5>tl (fuU" mendapat
bagian dari harta dunia).

Kalimat 
^l?i a;;y,1)tj *..,rpakan kinayah dari habi snya ajal

(meninggal). U)i 3i3 JSi, yakni fulan memfitnah fulan. Begitu juga
dengan kalimat ','JJi S1(yakni memiliki arti memfitnah).

Allah;w berfirman: 
r

{@,9 ,;AJur.Jbfrri;\
"Apakab ada di a.ntara karnu yang suka memakan daging saudaranya
yang sudab mati?" (QS. Al-Hujurat la\: 12)

Dan seorang penyair berkata:
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#sI diHni<UaK:tF
Apabila aku adalab orangyang difi.tnab, maka jadilah kamu sebagai

orangyang memfi.tnabku

>tfiel tj,, yakni saya tidak mendapatkan sesuatu Pun untuk
dimakan. Kata jli 1"g, bisa digunakan untuk mengungkapkan

makna menginfaf anhirta,karena makan merupakan hal yangpaling

membutuhkan harta.

Seperti pada firman Allah:

{@ 'Y\&6:Y*rjkL{j }
oDan janganlab kamu makan harta d.i antara kamu d.engan jalan ydng

batil." (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Dan Dia berfirman:

{ @ gY 64 T'it', l;-;:*,'"-$i iLY

"sesungubnyd. ord.ng-orang yd.ng rnernakan barta anak yatim secd,rd zl

alim." (QS. An-Nisa' [a]: 10)

Maka memakan harta dengan cara yarlg batil maksudnya adalah

menggunakannya dengan salah.

Sedangkan firman-Nya SV

{@?reseii'tYcvY
"sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutn'ya."

(QS. An-Nisa' [4]: 10)

Merupakan peringatan bahwa memakan harta anak yatim yarug

dilakukan mereka dapat menghantarkan mereka menuju Neraka.

Lafazh ij<-.i I dr" J('.i f artiny a adalah oran g y ang banyak makan.

Allah jr berfirman:
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{@"cALS}'Uy
"Banyak memakan (makanan) ydng baram." (QS. Al-Maidah l\: a2)

aiS(it d.l"h bentuk jamak darilafazhfi S.drrrgkan ucapan orang

^, ^b uj5 * i'Jmerupakan ungkapar,,rrrr.rt sekelo mpok kecil manusia
yangdapat diwakili oleh hanya satu kepala.

Kata ..1,1'.jr 1"g, terkadang digunakan untuk mengungkapkan
makna kerusakan, seperti kalimat JiUq;K (seperti daun-daun yang
dimakan) . K J?'v, artinya hal itu menfadi ,rrrk. oS *i: CI- 

jyt''qq
g/(*l, artinya dia menderita sakit pada kepada dan giginya. q?, t_$1,
artinya saya menderita sakit kepala. Adapun lafazh k*bukanlah
dari bahasa arab.

eo
J)l : Yaitu setiap hal yang tampak jelas, yangberupa perjanjian,
surfipah atau kekerabatan. Ka:a J* sama artinya dengan '7*, yakni
bersinar atau berkilat, sehingga tidak mungkin dapat dipurigkiri.

Allah ju, berfirman:

{@'t;>{;$L:&i*iSy
*Mereka 

tidak, memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak
(pula mengindabkan) perjanjian " (QS. At-Taubah t9l: 8)

Ungkapan jit j\, artinyakuda itu menjadi cepat. Yang mana
makna hakikinya adalah € (* seperti kilat). Maka penggunaan kata
ii disini merupakan salah iatu l;t;;-f (bentuk konotatif) untuk makna
cepat,_ seb agaimana lafazh jj &erkilat) dan jU6 (terbang). Sedangkan
kata ii'jt artinya adalah bayonet yangbersinar. \irT,yakni m-emukul
dengan menggunakannya. Ada yang mengatakrn 6rh*a krt, j! arr, ,-jil
merupakan nama Allah jw, akan tetapi ini merupakan pendapatyang
salah. {ni:r"i. oan J'i,{r artinyaadalah dua buah sisi pisau.
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-1)i, .ir'.ir merupakan salah satu huruf Hiiaiyah. .11,y' artinya

adalah berkumpul serta bersatu. Dapat kita meng ataktn'# di

GrF mengumPrlkrn serta menyatul<an mereka)' Diantara lafazhyang

berasal dari kata tersebut adalah ..:l{f $..tahabatan)' Dan untuk kata

teman, kita dapat mengungk'pk""y'dengan kata 'fi1dan J)T'

Allah ju, berfirman:

{@&$'63Y'i6A"1K'Y-Y
,,Ddn ingatlah nikmat Allab kepadamu ketika kamu dabulu (masa

ii i;rilTrr*rruhon, lalu Allab rnetnpersatuk'an b atimu' "

(QS. Ali'Imran t3l: 103).

Dan berfirman:

{@ 4,fi6irtv0;*'fi1 eY6iY
,, W,alaupun k,amw menginfakkan semua (k'ekay aan) y ang berada di butr't.i,

nlrroyo'nomu tid,ak dop,; rnempersdtukan bati merek'a'"

(QS. Al-Anfal [8]: 53)

3$ 
^rrinya 

adalahbagian-bagian berb eda yang dikumpulkan

serta disusun dengar, ,.,."di'hulukan hal yang memang layak untuk

didahulukrn drt" mengakhirkan hal yang memang layak untuk

diakhirkan. Kata .i*l pada firman Allah:

{@ di'3++)-}
,, Kdrend kebiasaan ordng-orans Quraisy.' (QS. Quraisy [ 1 06]: 1)

Merupakan bentuk mashdar da'i 3i' 'f#.* d$ adalah orang-

orang yarlgdiuii dan dilunakkan hatinya agartertnasuk golongan orang

yangdisifati Allah,

q@ 4,fi6ifrY\+ds1 cv6iy
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"'Walaupun kamu rnenginfakkan semua (kekal,aan) yangberada di bumi,
niscaya kamu tidak dapat rnernpersdtukan hati mereka."
(QS. AI-Anfal [8]: 63)

j,E:t,-)tti, yakni kelomp o k-kelo mp o k b urun g. j I iJ I &il-'lu, yakni
saya tidak menggunakan rumah itu.

Adapun kat, ,--ii-"it, merupakan bilangan angka tertentu, yaitu
seribu. Dinamakan demikian karena angka-angka pada bilangan
tersebut selaras (sama). Karena bilangan itu ada 4 macam: Satuan,
puluhan, ratusan dan ribuan. Apabila bilangan telah mencapai seribu,
maka angka-angkanya selaras. Sedangkan bilangan setelahnya hanyalah

merupakan pengulangan dari 4 macam ini. Sebagian pakar berkata:
t<ata .-ii'it berasal dari kata tersebut, karena ia merupakan dasar dari
aturan pengulangan bilangan. Kemudian kalimat e bill i.JiT arinya
adalah saya memiliki uang dirham itu mencapai seribu, seperti halnya
kalimat qY (saya memilikinya mencapai seratus). Dan kalimat..ijT
sama seperti kalimat cr'[L

/0

,iU I zLafazh'u-l; dan U;,asalnya adalah dari kata.fiL. aa, y?ng

mengatakan bahwa ia merupakan bentuk terbalik dari kata 3X. eiir:ir,

;J3'tjr dan 3J-"Jr arinya adalah risalah. Yang diantara pengguna arrnya

adalah perkataan &<Jf, yakni sampaikanlah risalahku. Adapun kata
'e4i-t,ia dapat di[unakan untuk makna tunggal dan juga jamak.

Allah jw berfirman:

{@fij 5*{ttar,4L5"{fr y
*Allab mernilih pdrd utusan(Nya) dari malaikat dan dari manusia."
(QS. Al-Hajjl22l:7s)

Imam al-Khalil berkata: a<.ltjr artinya adalah risalah (surat).
Karena ia ditaruh pada mulut. Diambil dari perkataan orang Arab
i+X;p+ll Uir; ,$; (rd^menggigit tali kekang).
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Stif : yaitu rasa sakit yaigparah. Dikatakan {i1ai, telah kesakitan)

! 5i: 1ai, sedang kesakitan) \:ii (dengan rasa sakit) - '* (maka dia

adalah) - p,i (otarrg yangkesakitan).

Allah jw berfirman:

{@ZAu664U;frYY
"Maka ketabuilab rnereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana

kamu rasakan." (QS. An-Nisa' [a]: 10a)

U$ e,llr:, yakni saya telah menyakiti fulan' J+':u,yakni siksa

yangmenyakitkan. Adapun firman Allah

{@#fty
"Bukankah sudab datang kepadamu." (QS' Al-An'am [6]: 130)

Ia adalah e@)r-llj (h".uf alif yang digunakan untuk kata tanya)

yangmasuk pada kata lam.

a^&'iy, yangkemudian dibuang hamzahnya dan dimasuki alif lam.

yang ,.lrrrjrtrry akatatersebut hanya digunakan untuk Yang Maha

Menciptakan. Dan untuk kekhususan ini Dia ju: berfirman:

{@t*'.;fr&}
"Apakah engkau mengetabui ada sesuatu ydng salna dengan'Nya?"

(QS. Maryam [19]: 65)

Sedangkan orang-orang musyrik menjadikan kata il! sebagai nama

untuk semua yangmereka sembah, sebagaimana mereka menggunakan

kataDzat M.r.k, menamakan matahari dengan kata firil, karena

mereka menjadikannya sebagai sesembahan'
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rlr; ay: fi, yaknimenyembah. Ada juga yangmengucapkannya
dengan bentuk kata kerja ai'U. trrtaka berdasarkan makna seperti ini, kata
'i aniny a adal ah sesuatu y ang disemb ah. Ada |uga y ang men gatakan
bahwa kata ij1berasal dari kata Sy^ngartinyaadalah *.rrj.di bing.rrrg.
Penamaan sepeni ini merupakan isyarat terh adap apayrang diucapkan oleh
amirul mu'minin: Ada sebuah pribahasa ,7t1;)\ E *W $i 3
qujur IrV g6 k, (Penulisan ,if.t *.rrjadi lelah k.tika mencatar
sifat-sifatnya.Dan aturan-aturan bahasa pun rersesar disana). Hal ini
dikarenakan apabila seorang hamba berfikir mengenai sifat-sifat Tuhan,
maka dia akan menjadi bingung sendiri. Oleh karenanya, ada sebuah
riw ay at y ang menyebutkan :

'f; d,r '{Ii1 VFa
dan janganlah kalian

Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah dari kata 3i
(bingung). Kemudian huruf \il?'au disana diganti dengan Hamzah.
Tuhan dinamakan demikian karena semua makhluk menjadi bingung
apabila sedang berada di hadapan-Nyr, baik dengan paksaan saja seperti
benda-benda mati dan hewan, maupun dengan paksaan serta keinginan
sendiri seperti sebagian manusia. Berangkat dari makna seperti ini,
sebagian orang bijak berkata: Allah dicintai oleh semua hal.

Dan hal ini ditunjukan oleh firman Allah:

{ @'iU3;rtJ S$ -, h&J; r:i" e "E\
"Dd.n tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbib dengan memuji-Nya,
tetapi kamu tidak mengerti tasbib mereka." (QS. Al-Isra' lll: aa).

Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah dari kata ',*-ri,yang
artinya tersembunyi (tenutupi). Orang -orang yang berpendapat demikian
mengatakan hal ini merupakan isyarat terhadap firman Allah jur:

+i,r g 09Jfr
"Pikirkanlah mengenai nikmat-nikmat A1lah,
berpikir mengenai Dzat Allah."
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{ @;rav i L$i:, }5.{r'L)ji { }
,,Dia tidak dapat d,icapai oleh pengli-batan rnat? sedang Dia dapat

melihat segala penglihaian itu.'(QS' Al-An'am [6]: 103)

Dan $\'.2VJ (y^ngditunjukan) oleh kata 6!\;ll pada firman-Nya

{@"ttvt|-,$iiY
"YangZabir dan YangBatin." (QS. Al-Hadid 157)z 3)

pada dasar nyakataliltidrk boleh dirubah ke bentuk jamak, karena

tidak adayangpantas disembah selain Allah. Akan tetapi karena orang

^r^b ^ry^kirri 
frh* aadabanyak hal yangbisa disembah, maka mereka

;;;i;;;;ii;. datam bentuk jamak, sehingga mereka berkata n!'it

(tuhan-tuhan).

Allah ju, berfirman:

{@i4.'i ir#:ia;;?Jy
*Ataukab mereka nxenryurryai tuban-tuban yang dapat memelibara

mereka d.ari (azab)Kami?" (QS. Al-Anbiya' l2l):43) dan

{@ixat:,{,{'y
,, Ddn meninggalkann'tu d.an tuban -tubanmu ?." (QS. Al-A', raf l7)z L27)

Ada yang membacanya denganwa'!3$11, yakni penyembahanmu

terhadap t.rhm*r.r, yakni kepada Allah. Dan salah satu dari dua lam

disana dibuang.

Kata liiit, ada y angmengatakan bahwa artinya adalah'Ya Allah',.

Huruf Ya' yang adapadaawal kata tersebut diganti dengan dua buah

Mim pada akhirnya, ,.hirrgg, *enjadi piiir. dan kata ini khusus digunakan

,.rrrr.rk doa. Ada iugayangmengatakan bahwa sebenarnya kalimatnya

adalah ;,Ir\ilidrr( 9, Allah, arahkanlah kami menuju kebaikan).

K.;"dil krli*rr r.rrebut disusun sepeni halnya penyusunan lafazh )At.
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j! r Kata j1 merupakan kalimat Huruf (kata penghubung) yang
berfungsi untuk membatasi ujung dari enam sisi (depan, belakang, kiri,
kanan, atas dan bawah). Kalimat /\\ i)-,L$ $ayamembatasi hat itu)
merupakan salah satu pengaplikasian kata tersebut, yakni seakan-akan

ia melihat ujung pada hal tersebut. ()3,rii, memiliki arti saya benar-

benar memberi batasan pada fulan, seperti halnya kalimat '^ri:S (saya

membatasinya dalam hal pekerjaan). tlii 'if|,memiliki arti saya tidak
memberi batasan padanyasesuai dengan kerja kerasnya. Maka kata liii
disana berposisi sebagai Tamylz.Begitu pun dengan kalimat Y,;3'i|JiV.

Firman Allah jw:

{@vs"&lusy
" (Karena) mereka tidak h enti-b entiny a meny usah kan kdn7u. "
(QS. Ali'Imran [3]: 118)

Juga merupakan salah salu pengaplikasian ka:a J!,yangmaknanya
mereka tidak membatasi diri dalam menimbulkan kemudaratan.

Dan Allah ju.' berfirman:

{@iil.;;ii$$u*;Y
" Dan j anganlah orang- ord.ng y ang rnernp uny di k elebib an dan kelapangd.n

di antara kamu bersumpab." (QS. An-Nur lzal:22)

Ada yang mengatakan bahwa lafazhUU ai sana menrpakan bentuk
j,;+ darikata $$. Ada juga yangberpendapat bahwa ia berasal dari
kata {ji, yakni saya bersumpah. Karena adayangmengatakan bahwa
ayat ini diturunkan mengenai Abu Bakar yangtelah bersumpah atas

Misthoh untuk tidak memberikan kemurahan hati padanya (setelah

ia berkomentar tidak baik mengenai tuduhan zina terhadap Aisyah).
Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama, yakni bahwa
sangat sedikit sekali bentuk j,uJ,t yang dibentuk dari kata ker1a S,J,l.
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Akan tetapi biasanya ia dibentuk dari kata keria ji3. Sepeni kata q:S
d^n a$i y,,* i^n,L!:Y;\, u!, dan a:-'rsj!.

Dan disebutkan dalam sebuah riwayat hadits:

4jti2A;S{ (ln"-, tidak menyadari dan juga tidak ryampu).
Kata tersebut merupakan bent"k ;;iidari ucapanmu \iii N $V G*y,
tidak membatasinya sedikitpun), t.hit gg, seakan-akan diucapkan \i;

A;W\.Hakikat dari "Je;jr 
dan {i-'ir adalah sumpah yang mengharuskan

adanya pembatasrn terL"dap hal y ang disumpahi. Kemudian dalam

,yrrirt,-in,:Jt didefinisikan sebagai sumpah yang mencegah suami

irri *.rrretubuhi istrinya. Adapun mengenai tata cara dan hukum-

hukumnya sudah disebutkan secara khusus di dalam kitab-kitab fikih.

Pada firman Allah:

{@ $\'SvY;P'*i6Y
"Maka ingatlab akan nikmat-nikmat Allab." (QS' Al-A'raf l7l:69)

Ani kata;il; disana adalah nikmat-nikmat yangdiberikan Allah'

Bentuk tunggalnya adalah $ do, {1, ,.p.rtilafazh Ui dan e}LVang
menjadi bentuk tunggal dari kata i\5i (bejana)'

Sebagian ulama berpendapat bahwa firman Allah:

{@:;6(tJr@t;ne ;9,6Y
" W'aj ab -uaj ab (orang mukmin) pada bari itu berseri'seri. KE ada Rabbny a

dia meliba, " (QS. Al-Qiyam ah 17 5): 22-23)

Maknanya adalah kepada nikmat tuhannya-mereka menunggu.

Dan dari ,.gi brlrghah hai tersebut dinamaka n ,J',,;3. Kata 'fi (t"grt)

digunakan ""r"f. i\ilgl)l (memulai perkataan), sedangkan kata ri!

(kecuali) digunakan untuk lu#r'Jt (mengecualikan)'

Kemudian krt, eiJ dalam firman-Nya ,)Yri
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{@";i#;{$?Gy
"Beginilab kamu! Kalr7u rnenyukai mereka." (QS. AIi 'Imran t3]: 119)

Dan firman-Nya.A;:rt*.*pakan Isim Mubham yang digunakan
untuk menunjukan Jamak mudzakkar (sekelompok laki-laki yang
lebih dari dua orang) dan Jamak muannats (sekelompok perempuan
yang lebih dari dua orang). Kedua kata tersebut tidak memiliki
bentuk tunggal. Dan terkadang disebutkan secara ringkas, yakni tanpa
menyertakan huruf hamzah yang ada pada akhirnya.

Sepeni ucapan al-A'syi:

.Jq'r'Jie"r; a * #i X i*'j i*
Merekamereka'I;l:;;t:;r;h{;:l:J;;rngantabkamu

ci
ii r p'l' (ibu) merupakan lawan dariayah.Yaitu orangtuaperempuan
terdekat yang telah melahirkannya arau orang tua perempuan jauh yang
telah melahirkan orang yaflgmelahirkannya. Oleh karena itu Hawa
dikatakan sebagai ibu kita, meskipun antara kita dan Hawa terdapat banyak
perantara. Kemudian setiap hal yang menjadi asal terwujudnya sesuaru,

pengembangan, perbaikan atau sumbernya,juga dinamakan fi (ibu).
Imam Al-Khalil berkata: Setiap sesuatu yang menjadi pusat disatukannya
(dihubungkan) hal-hal yang berkaitan dengannya, dinamakan sebagai

fi juga (induk).

Allah jw berfirman:

{@'6rAefrv\
"Ddn sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ummul Kitab."
(QS. Az-Zukhruf la3l: a)

Maksudnya adalah laub mabfazh. Hal ini dikarenakan semua ilmu
pengetahuan bersumber dan terlahir darinya.
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Ada orang yangmengatakan Makkah sebagai 
"?\ii(pusat 

ko-ta)'

karena ada sebuah riwayatyang mengatakan bahwa dunia dibentangkan

di bawah kota Mekkah.

Altah ju, berfirman:

{@s;a5uJfin"l:$\
<Agar engkau memberi peringatan keyada penduduk 

.ibu 
kota (Makkab)

d.oi. prnd,"rd,uk (negeri.nlgeri) di sekelilingnya.' (QS. Asy-Sy,rra lazl:7).

Dan yangdinamai dengan ir3tit 1iU" bintang) adalah galaxy.

Seorang penyair berkata:

.t$r.,E$\iteliir L+
Galaxy memberi petunjuk pada semua arah

Ada oran gyangdijuluki sebagai +q;..ir ;i 1iU" para tamu) dan

o^ft.::ir it (iU" orang-orang miskin), sebagaimana ada orang yang

iij.,l,rki'.i. Ei:.il;i 1b.prL p.., trrr,.r). Pemimpin terkadang diiuluki

,.trgri ,i;rpi (iU" tentara), seperti halnya ucaPan seorang penyair:

'&i13'.Wx;reii1
Dan kelapa-kepala rumab tdngd yang telab aku saksikan mereka,

Surat al-fatihah dijuluki sebagai 

"631 
it 1i"a"t kitab), karena ia

merupakan pembuk aan dari Al-Qur' an'

Firman Allah ju::

{@Z2ua:ilcY
"Maka ternpd,t k'embalinya adalah Neraka Haui'yah"'

(QS. Al-Qari'ah [101]: 9),
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Yakni tempat tinggalnya adalah Neraka, sehingga Neraka bagaikan

induk baginya. Dan ayat tersebut seirama dengan firman-Nya:

{@i,ri$;;cy
"Tempat kamu di Neraka." (QS. Al-Hadid l57lz l5).

Allah ju; megrberikan nama untuk istri-istri Nabi ic.t^t:;1i{i"
dengan *rSlr,rfli (ibunya maum mukminin).

Dia berfirman:

{@W#r:yy
"DAn istri-istrinya adalab ibu-ibu mereka." (QS. AI-Ahzab [33]: 6)

Sebagaimana keterangarL yang telah dijelaskan pada pembahasan

,i-'lr (bapak).

Allah jw berfirman:

{@"#.y
"W'ahai putra ibuku." (QS. Thaha l2Q:9a).

Kemudian ada juga ucapan *i 3S (sungguh malang ibunya), dan

Aa; (ibunya telah t.rlrt"L).

Sebagian orang mengatakan bahwa k"t, f'{r aslinya adalah ,LVi,
karena orang arab mengucapkan bentuk jamaknya dengan kata,Lti$\
dan'ai*i. Ada juga yarLgberpendapat bahwa asalnya adalah dari kata

berbentuk ,i'-t (afazhyangmemiliki huruf sama pada Fa' dan'Ain
Fi'il-nya), sebagaimam o..rrj arab mengatakan &rXtir" i:;t. s.brgirt
ulama berkata: Kebanyakanlafazh &t1i diucapkan untuk hewan dan

sejenisTya, sedangka nlafazh 3\iXl digunakan untuk manusia. Arti dari

kata'lJii (umat) adalah setiap kelompok yalgdisatukan oleh satu hal,

baik berupa agama waktu, ataupun tempat. Baik hal yang menjadi

pemersatu itu bersifat paksaan maupun kehendak sendiri. Bentuk
jamaknya adalah';\.
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Firman Allah jur:

{ @ $36 Ft <Y r"(+.+- *{;,6rt c 
-*\1 qtll\

"Dd.n tidak ada seekor binatang pun yd.ng ada di bumi dan burung-

burung yang terbang dengan kedua sayapnyt, melainkan sernudnya

*rruf,oiori*ot-u*ot (i"io) seperti kamu." (QS' Al-An'am [6]: 38)

Yakni semua ienis dari hewan itu sesuai dengan karakter yangtelah

ditetapkan Allah untuknya. Diantaranya adalah karakter Penenun

seperti laba-laba, pembangun seperti sarafah, penyimpan seperti semut,

b.rgrrt,rrrg terhadap makanan pokok pada musimrLyaseperti burung

pipit dan merpati dan karakter-karakter lain yarlgmenjadi sifat khusus

bagi setiap jenis.

Firman-Nya Jw;

{@',L5'^Ji6i6ry
" Manusia it u (dabuluny a) satu umat." (QS. Al-Baqarah l2l: 2L3)

Yakni satu golongan dan berdasarkan satu cara dalam kesesatan

dan kekufuran.

Firman-Nya:

{@ 7n;A;ai's+,4:i6triy
"Dan jika Rabbmu mengbendaki, tentu Dia jadikan manusia urndtyang

sd,tu.'i (QS. Hud [11]: 118), yakni dalam hal keimanan.

Firman-Nya:

{@ #(tYi'i1"fifu3etY
"Dd.n hendaklah di antara kamu ada segolongdn ord,ng ydng rnenyeru

kepada kebajikan." (QS. Ali 'Imran [3]: 10a)

yakni sekelompok orang y^ngmemilih ilmu dan amal shalih

sehingga mereka dapatmenjadi teladan bagi orang lain. Firman-Nya :
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{@ fi oY6:ar:.-6Si$\
"sesunggubnya kami mendapati nenek, rnoyd,ng kami nxenganut suatu

a.gama.'" (QS. Az-Zrtkhruf 143): 22)

Yakni mengikuti agama masyarakat ketika itu. Seorang penyair

berkata:

#evx$:"FUYs*
Apakah benar-benar bersalab orangya,ngrnerniliki agama dan taat

terbadap agamarrya itu?

Firman-Nya:

{@ rA;*vy
"Ddn teringat (kepada Yusufl setelab beberapa uaktu lamanya."

(QS. Yusuf lll: a5)

Kata ummah disana berarti waktu. Ada yang membacanya dengan

ba'da ammihi, yakni setelah lupa. Sedangkan makna hakikinya adalah

setelah habisnya penduduk pada masa itu atau pemeluk agama itu.

Kemudian firman-Nya :

{@ $t\r|A<<;oiLit}
"Sunggub, Ibrabim adalah seorangirnam (yong dapat dijadikan teladan),

patuh kepada Allab." (QS. An-Nahl 116)z t20)

yakni melaksanakan ibadah kepada Allah yang sebanding

dengan ibadahnya sekelompok orang. Penafsiran sePerti ini persis

dengan ucapan orang arab U ,-+ 0-5>t3 (f"lr", dirinya sendiri

sudah merupakan satu kabilah). Dan iuga ada sebuah riwayat yang

menyatak ai , i'*11:,i ,fl G:i* G $ #i5f (S.t.rt gguhnya Zatdbin

Amr bin Nufail akan'digitit g pada hari kiamat sebagai umat sendiri).

Firman-Nya J\-l
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{ @ 11;6iA ;*i 6 e7,; i,:4s }
"Mereka itu tidak (selurubnya) sarntt. Di antara Ahli Kitab ada golongan
yang jujur." (QS. Ali'Imran [3]: 113)

Yakni sekelompok orang. Az-Z$aj menjadikan kata i;U diti"l
sebagai kata yang memiliki arti istiqomah, dan ia berkata: Perkiraan

maknanya adalah sekelompok orang yangmemiliki jalan sendiri.

Siit ^al^h 
orang yangtidak dapat menulis dan membaca buku.

Dan ierhadap makna seperti inilah para ulama mengartikan ayat

{ @ r-nA ;eli,t e;.,sii'} y
"Dialab ydng rnengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf
dari kalangan mereka sendiri." (QS. A1-Jumu'ahl62l:2)

Imam Quthrub berkata: ^3tir .4rtrh lupa dan ketidaktahuan.
Maka lafazh$'rjt memiliki akar kata fi, y^ngartinyaadalah sedikitnya

pengetahurrr. Dirt trra penggu naannyaadalah pada firman Allah ju, :

{ @ ed Jy&:r <gs-<rLA i#y
"Ddn di antara mereka ada yang buta buruf, tidak memahami Kitab
(faurat), kecual i h any a berangan-a.ngan." (QS. Al-Baqarah l2l: 7 8)

Yakni kecuali apa yang dibacakan pada mereka saja. Al-Farra'
berkomentar: Mereka adalah orang-orang Arab yangtidak memiliki
kitab pedoman. Sedangkan pada firman-Nya

{ @ **iii t;'Ai ci'*6}3,ura-o ii <;rg ",1iY
*Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati

tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada rnerekd."
(QS. Al-A're{l7lz 757)

Ada yang berpendapat bahwa lafazhgtt disana merupakan nisbat

dari kata i-1i (sekelompok orang) yangiia* dapat menulis karena

86 Huruf Alif



memang sudah menjadi tradisi mereka. Seperti ucaPanmu.ra\6, yakni

nisbat d"ari kata fie (.r*,r*), karena hal yang dimaksud sudah meniadi

kebiasaan umum masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Nabi

dinamai $k^rrn beliau tidak pernah menulis dan membaca kitab.

Yang -ttt, hal tersebut meniadi sebuah keutamaaan beliau, karena

telah tercukupi oleh kuat nyahafalan dan bergantung terhadap janji

Allah pada firman-Nya:

{@#<infrY
"Kami akan membacakan (al-Qur'an kepadamu (Mubammad) sehingga

engkau tidak akan lupa. "(QS. Al-A'la [87]: 6)

Ada juga yangberpendapat bahwa ia merupakan nisbat dari

"A,ii 
(Mekkah).

iUjf adalah sesuatu yang diikuti, baik bersumber dari manusia seperti

mengikuti ucapan atau perbuatanrrya, bersumber dari buku ataYPy.n

lainnya, baik benar maupun salah. Bentuk jamaknya adalah Q'il.

Firman Allah ju: :

{@V,t'rGi+Vr'iiy
"(lngatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap urnat dengan

pemimpinnyd. " (QS. Al-Is ra' l77l: 7 t)

Yakni beserta orang yang mereka ikuti. Ada juga yangmengatakan,

yakni beserta kitab pedoman mereka.

Firman-Nya:

{@ C,,(,y-6i-,2frt-61;6y
bertakua.""Dd.n jadikanlab kami pemimpin bagi orang'ord'ng yang

(QS. Al-Furqan l25l: 7 a)
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Abul Flasan berkata, itu merupakan jamak dari kata i[1.
Sedangkan yanglainnya berpendapat bahwa ia termasuk dari bab

,htrL;'ttt ,hl, L:r.
Firman Allah :

{@'"4"r"{i'Y
"Ddn bendak menjadikan merekapemimpin." (QS. Al-Qashash [28]: 5)

Dan firman-Nya:

{@r.ai3y6ia'4 fr;l14y
" D d.n Kami j adikan merekd. p dra pernimpin y ang mengai ak (manus ia) ke

Neraka." (QS. Al-Qashash [28]: a1)

Yakni jamak dari kata iu1.

Sedangkan pada firman-Nya:

{@ #+6t-oi6'i"lly
"Ddn segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh

Mabfuzh)." (QS.Yasin 136): t2)

Ada yang berpendapat bahwa itu merupakan isyarat terhadap

laubul mabfuzb.

Sedangkan kata i"it artinya adalah tujuan yanglurus, yakni
mengarah pada satu tujuan. Dan ayat

{@;wcfi,sY.Y
" Oran g- o rang y ang me n gunj un gi Bait ul - h ar am. " (Q S. Al-M aidah l5l: 2)

Diartikan berdasarkan makna tersebut. Adapun ucapan orang

arab iimaknanya adalah 'o{i,yakni menderita sakit di kepala. Makna

hakikinya adalah dia menderita sakit pada pusat otaknya. Arti seperti

ini didasarkan penggunaan kalimat '^i AJfiuntuk mengungkapka.n

adanya penyakit pada salah satu organ tubuh, seperti kalimat'ot;\,
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(saya menderita sakit kepala),'o!i:.r(saya menderita sakit di kaki), ii!(
(saya menderita sakit liver) dan'n33ES (saya menderita sakit perut).

Lafazhii apabila bertemu dengan alif istifham (alif yang digunakan

untuk kata'tanya), maka maknanya adalah $i (y^ngmana?), sePerti

pada kalim 
^t 

t)i^Llirrilr ,l-'":;i (Apakah Zaid atau Amr yangberada

di dalam rumah?), yakni yarlgmana dari kedua orang itu? Sedangkan

apabila tidak bertemu dengan Alif istifham, maka maknanya adalah

.tr6 (tetapi), seperti pada firman Allah:

{@ #si'#ab{Y
"Ataukah karena penglibatan kami ydng tidak melibat mereka?"

(QS. Shed [38]: 63)

Yakni akan tetapi terhalangi. Adapun kata U1f merupakan kalimat

Huruf yangmenghendaki makna salah satu dari dua hal dan kemudian

diulang, sepefti pada firman Allah:

{ @,5-4 .5lSi CVv $,#KA-{ty
*Salab 

seordng di antara kamu, akan bertugas menyediak'an minuman

khamar bagi iuannya. Adapun ydng seord.ng lagi dia akan disalib."
(QS. Yusuf l12l: a\

Dan terkadang kata t-lidigrrnakan pada permulaan ucapan, seperti

K fy1,&\5 (an ma ba'dhu, sesungguhnya ini begitu).

s.i
-Lal : A[ah ju, berfirman:

{ @ i'*; { iJ,ti{:, qv.'"J' i AY
"Dia berbarap sekiranya ada jarak yang jauh antdra dia dengan ftari)
itu." (QS. Ali 'Imran [3]: 30)

Kata;'.it (periode/ masa) dan i;"it (selamanya) memilikianiyang
b erdekat an. Akan tet api lafazh.il t di gunakan untuk men gun gkap kan

periode waktu yangtidak mengenal batasan,-sehingga tidak bisa

ti,, -.rrgatakan tS '";i. Sedangka n lafazh *;"it digunakan untuk
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mengungkapkan waktu yatgdibatasi dengan batas yang tidak diketahui

apabila penyebutannya tanpa disertai batas tersebut. Dalam artian
brt.rrry, t..r.b.rt dapat diketahui apabila disebutkan, seperti ur p^n'A
li( (masa seperti ini) sebagaimana perkataan tS $V: (waktu sepeni ini).

Dan perbe daan antara l;i dan $v3 adalahterletak pada penemPatannya

juga, yakni kata k\hanyadapat dikatakan apabila mengungkapkan batas

waktu maksimal, sedangkan kata '6v3 dapat digunakan secara umum,

yaitu waktu permulaan dan batas maksimal. Oleh karenanya sebagian

pakar berkata, lafazhc;i:it dan jjtjt *.-iliki makn ayangberdekatan.

'rTi rKata i'J t artiny aadalah perihal. lentuk jamakny a adalah'r.,/t.

i, -.r,.rpakan bentuk mashd ar dari'/u$ $^y^ memerintahkannya),

yakni ketika kamu membebaninya untuk melakukan sesuatu. Dan ia

merup aka n laf.azh y 
^ngberlaku 

umum, dalam afiian mencakup semua

perbuatan dan perkataan. Maka terhadap makna sePerti inilah para

ulama mengaftikan firman Allah :

{@ 
^K}*ri&.$f'y"Ddn kepada-Nya segala urusd,n dikembalikd'n." (QS. Hud l17l: t23),

Dan firman-Nya

6'o4 ijfi"6 i,'#-{ g wfi e 5}1

{@16i'irc
"Katakanlah (Mubammad), sesungguhnya segala uru.sd.n itu di tdngdn

Allah. Mereka menyembunyikan dalam batinya d,pd. yang tidak mereka

terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekirarrya ada sesuatu yang dapat

kitaperbuat dalam urusdn ini." (QS. Ali Imran [3]: 154),

{@7i Jv':;6Y
"Ddn urusdnnylt (terserah)kepada Allah." (QS. Al Baqarah [2]: 275),

it tgi^ii-'ryF\
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Dankata lJjuga memiliki makn 
^'l'qLyang 

artinya menciptakan

pertama kali, seperti terdapat pada firman Allah

{@tu*r'3wt\{i}
"Ingatlab! Segala penciptaan dan urusan menjadi bak'-Nya'"

(QS. Al A'raf lTlz 54),

Makna ini hanya khusus bagi Allah saja tidak untuk makhluk

lainnya, dan makna inipun dibawa pada firman Allah:

{@'t1 iz$c1i,3y
"Dd.n pada setiap langit Dia meualryukan urusdn masing-masing."

(QS. Fushshilat $tl: 12)

Atas dasar makna ini pula para hukama mengartikan |\ pada

firman-Nya

{@,riu[i;i+\
,,Katakanlab, rub itu termasuk urusan Rabbku." (QS. Al-Isra' [17]: 35)

Dengan makna L'{l b.".iptaan pertama). Sedangkan firman-Nya

{ @ LK4 K5 J;i J'n"'J(t\.'.'.46i t:Y\
"sesungubnya firman Kami terhadap sesud'tu apalil.a. K?ryi

*rnE\ndoiiny o', Kami b any a mengatakan kep adany a,'J adilah !' Mak a

1adil)b sesuatu itu." (QS. An-Nahl [16]: a0)

Merupakan isyarat terhadap penciptaan Allah yarLgdigambarkan

dengan lafazh yarLgpaling singkat dan ucapan yang paling hebat bagi

kita apabila melakukan sesuatu.

Berdasarkan hal tersebut, maka firman Allah:

{@ {3*5J;65Y5y
"Dd.n perintah Kami bartyalab (dengan) satu perk'atAa'n'"

(QS. Al-Q 
^mar 

[sa]: s0)
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Merupakan ungkapan tentang betapa cepatrLyapenciptaan Allah
secepat Dia mengetahui keinginan kita.

Kemudian kata i-"Jt juga memiliki ani melakukan sesuaru (atas

perintah), baik hal tersebut berdasarkan ucapan fi31@kukanlah) dan
iJ ftendaklah melakukan), atau melalui pernyataan @erita) seperri

{@';*-:;t<;;-5,i,t"t5y
" Dan para istri y ang diceraikan (uaj ib) menah an diri mereka (menunggu), "
(QS. Al-Baqarah l2): 228)

Maupun berdasarkan isyarat atau lainnya. Tidakkah kamu melihat,
bahwa mimpi yang dilihat Nabi Ibrahim 'alaihis salam ketika tidur,
yaitu menyembelih putranya, dinamakan deng an |t $erintah).

Allah jw berfirman:

{ @;6 Y,}i\ sil\3\3 i;} 6;}'6 6$S -6 rvei A dl eLy
"Sesunggubnya aku bermimpi bahwa aku mer'ryembelihmu. Maka pikir-
kan l ab b a ga im ana p en dap at mu ! D ia (I s mail) m enj aw ab,' lVab a i ay ab ku !
lakukanlab apa yang diperintabkan (Allab) kepadamu."'
(QS. Ash-Sheffat p7l: 702),

Dan apa yangdilihat oleh Ibrahim,gfi* dalam mimpinya berupa
penyembelihan disebut sebagai sebuah perintah.

Allah ju: berfirman:

{@ g:.5it1ciy
"Padahal perintab Fir'aun bukanlah (perintab) ydng bend.r."
(QS. Hud lttl: e7)

Merupakan perintah yangberlaku umum, yakni mencakup semua

perkataan dan perbuatan Firaun.
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Firman Allah:

{@;'\57iiy
"Ketetapan Allab pasti datang." (QS. An-Nahl [16]: 1)

Merupakan isyarat terhadap hari kiamat, yang diungkapkan

oleh Allah disini dengan menggunakan lafazh yang paling umum

cakupanny^Qr t^$).
Sedangkan pada firman Allah:

{@7A"9"#ti:",5Y
,,sebenamya banya dirimu sendiri yd.ng menl.andang baik urusan (yang

buruk) itu." (QS. Yusuf [12]: s3)

Aninya adalah perbuaran buruk y ang diperintahkan (didorong)

oleh nafsu amarah.

Apabila dikatakan iiilli,maka arrinyaadalah kaum itu menjadi

banyak. Karena ketika suatu kaum menjadi banyak maka mereka akan

memiliki seorang pemimpin, sebab mereka Pasti membutuhkan orang

yangmemimpin dan memerintah mereka.

Oleh karenanya seorang penyair berkata:

{sfl *;"$;rsJl dal.
Suatu masyarakat tiddk akan baik (damai) apabila dibiarkan kosong

td,npa ada atasan ydng memin'tpin mereka.

Pada firman-Nya ;v2

{@#ii$y
"Maka Kami perintabkan hepada ord.ngydnghidup meanab di negeri itu."
(QS. Al-Isra' llTfz 76),
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Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah kami
memerintahkan mereka untuk taat. Dan ada pula yarg mengatakan

bahwa maknanya adalah kami membuat mereka semakin banyak.

Abu Amr berkata: "Tidak bisa kita mengatak an ,L;t dengan tanpa

tasy did.apabila menghendaki makna ojS (t y^menj adika ffiy abanyak),

akan tetapi ucapkan 3j @e"gan tasydid) atau,L;\." Abu'Ubaidah
berkata: "Terkadang juga dikatakan 3;l dengan tanpa tasydid untuk
menghendaki makna banyak, seperti dalam hadits :

'r:;Y'& S'{rY iit ;rtr';a
"Hartayalgpaling baik adalah sapi betina y^rLgbanyak beranak dan

sikkah yang banyak menghasilkan."

Dan fi'il (kata kerja) dari kata i:iY disana adalah,L;1 $^np^
tasydid)." Ada yang membaca ayat tersebut dengan Vj\,yangartinya
kami menjadikan mereka sebagai para pemimpin. Yang mana makna

tersebut senada dengan firman Allah:

{ @ qi'# r1. 3,9: eir-=. atK; y
"DAn demikianlab pada setiap negeri Kami jadikan pembesar-pembesar

yang jabat." (QS.Al-An'am 16l: t23).

Dan ada jrgayangmembaca ayat diatas dengan ulttapimemiliki
ani \315i (kami memperbanyak).

jr:j)l artinyamenerima perintah. Musyarawah terkadang disebut

dengan jlij'i l, ka.ena di dalamn y a terjadipenerimaan sebagian peserta

terhadap perintah sebagian y^nglain terkait hal yangdirundingkan.

Allah ju, berfirman:

{@qi'#$-ti4ty
"sesungguhnya pdrd. pembesar negeri sedang berunding tentdng engkau."
(QS. Al-Qashash l28l: 20).
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Seorang penyair berkata:

l"i;i&i#6;is
Dan saya brrrndlng d,engan diri saya pribad'i,

perintab trtd.nd yang harus sayd kerjak'an.

Adapun pada firman Allah jur:

{@r;Lq;4-ti4
"Sungub, engkau telab berbud.t sudtu kesalaban yang besar"'

(QS. Al-Kahfi [18]: 71),

Artinya adalah sesuatu yangmungkar, y^tlgdiambil dari ucapan

orang arab i.ir 21 ft,rrk^ra itu menjadi besar dan banyak), seperti

halnya ;\t;;Xi! (perkara itu bertambah buruk).

Firman-Nya

{@,'1i4i6Y
"DAn Ulil Amri (pemegangkekuasaan)." (QS. An-Nisa' [a]: 59),

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah para pemimpin

y ang ada pada z manNabi 1.6^eKi{, . Ada yang mengatakan bahwa y a16.g

dimaksud adalah para imam dari kalangan ahlul bait. Ada |uga yang

mengatakan mereka adalah orang-ora ng yangmelakukan amar ma' ruf

. Ibnu Abbas berkata: Mereka adalah para fuqaha' dan para pemeluk

ag m^ yangtaat kepada Allah. Dan semua pendapat ini benar. Hal

ini dikrt.t akan pemimpin yangharus ditaati oleh masyarakat itu ada

emPat:

Pertarndadalah para Nabi. Dan keputusan mereka berlaku untuk

sisi lahir serta batin kalangan umum dan khusus.

Kedua adalah para pemimpin pemerintahan. Dan keputusan

mereka berlaku untuk sisi lahir semua kalangan, tidak pada sisi batinnya'
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Ketiga adalah para cendekiawan. Dan keputusan mereka berlaku
untuk sisi batin kalangan khusus, tidak pada sisi batinnya.

Keernpat adalah para pemberi nasihat. Dan keputusan mereka
berlaku untuk sisi batin kalangan umum, tidak pada sisi lahirnya.

I';fl (Aman) : Hakikat dari rasa aman adalah tenangnya hati dan
Yii"giy^ rr* khr* arir. LafazLr ;'rjl i:u'jt dan ,]u'.jr iri, dasarnya
adalah lafazh-lafazh yang berbentuk mashdar. Kemudian terkadang
lafazh iuf ail*aikan sebagai sebuah nama untuk kondisi dimana
manusia merasa aman disana. Dan terkadang dijadikan sebagai sebuah
nama untuk sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang (amanah),
seperti firman Allah:

{@#if;11l}''{ry
" KArnu mengkb ianati amanat y ang dip ercay akan kep adarnu. "
(QS. Al-Anfellsl:27),

Yakni amanah yang dipercayakan kepada kalian. Adapun pada
firman Allah:

{ @,t'^i G o- v'ti J;'iC'i f r;* 6- )
"sesunggubnya Kami telab menauarkan amanah hepada langit, bu*i."
(QS. Al-Ahzab 133): 72),

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kalimat tauhid.
Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah keadilan. Ada yang
mengatakan bahwa maksudnya adalah huruf hijaiyah. Ada yang
mengatakan bahwa maksudnya adalah akal sehat, dan ini adalah
pendapat yang benar. Karena dengan memiliki akal sehat, seseorang

bisa mendapatkan pengetahuan tenrang tauhid, berlaku adil dan
mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Bahkan untuk mendapatkannya,
ia harus mempelajari setiap hal yang mampu dipelajari oleh manusia
dan melakukan perbuatan baik yang mampu mereka lakukan. Karena
dengan memilikinya, ia menjadi unggul di atas banyak ciptaan Allah.
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Firman-Nya:

{@',t''-i#ti;J"y
" Barang siapa rnemasukinya (Baitullah) amanlah dia. "
(QS. Ali 'Imran l3l:97)

Yakni aman (terhindar) dari Neraka. Ada yan1mengatakan bahwa

maksudny a adalahaman (terhindar) dari bencana-bencana dunia yang

menimpa orang-ora ng yangdikatakan Allah dalam firman-Nya:

{ @ qlri tiGJ\ cv&,Aii ,-".i;(r,tr

"sesungguhrrya maksud Allab dengan itu adalab untuk menyiksa mereka

dalarn kehidupan dunia." (QS. At-Taubah [9]: 55)

Di antara para ulam a ada yang berpendapat bahwa redaksi ayat

tersebut berupa khabar fterita), akan tetapi maksudnyaadalahperintah

(yakni perintah untuk memasukinya). Ada yang mengatakan aman

untuk ii*:lt. Ada juga yangmengatakan bahwa maksudnya adalah

aman menunrt hukum Allah.

Seperti halnya firman Allah:

{@i1-{','i*,:n\
*Ini balal dan ini baram." (QS. An-Nahl [16]: 116)

Yakni halal dan haram menurut hukum Allah. Maknanya adalah

tidak wajib diqishosh dan tidak pula dibunuh apabila berada di

dalamnya, kecuali ketika keluar. Dan dengan beberapa bentuk

penafsiran seperti ini,para ulama juga mengartikan firman Allah:

{@6';Y?6G6Vi;Y
"Tidah,kah mereka memperbatikan, babwa Kami telab menjadikan

(negeri mereka) tanab suci yang drndn" (QS. Al-Ankabut l29l: 67)
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Dan firman-Nya:

{@eu qut'iY-$iwtt-1\
"Dd,n (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumab (Ka'bab) ternpdt

berkumpul dan ternpat yd.ng d.rnan bagi rnanusiA"
(QS. A1-B aqarah l2l: 725)

Kemudian pada firman-Nya:

{@6c,a1q
"Dia menurunkan rdsd arndn kepadamu (bnupo) kantuk."
(QS. Ali'Imran [3]: 154),

Lafazh igf dirrrra maknanya adalah keamanan. Ada yang
mengatakan bahwa ia merupakan bentuk jamak, seperti halnya laf.azh

'a*rl $,^r^notulen). Dan dalam hadits tentang tunrnnya Isa disebutkan:

,i)\t gari$ e: @^"keamanan rerjadidi bumi).e

Firman-Nya:

{@ xtuxis*y
"Kemudian antarkanlah dia ke tempat ydng arnan baginya."
(QS. At-Taubah [9]: 6)

Yakni rumah yang memberikan keamanan padanya. Lafazh S
dapat dikatakan dalam dua bentuk. Pertam^ ,slAl (membutuhkan
objek) dengan sendirinya, seperti Liil,yakni aku menjadikan keamanan

untuknya. Di antara penggunaannya juga adalah by /1 @erimam
kepada Allah). Kedua, tidak bermuta'addi, dan maknanya adalah

menjadi memiliki rasa aman.

Kata ir-:jjlterkadang digunakan sebagai nama untuk syariat yang
dibawa oleh Nabi Muhammad'sa*;,;itg., seperti pada firman Allah:

' Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam shahihnya nomor (682l),Thayalisi di
dalam musnadnya nomor Q575) dari hadits Abu Hurairah 4695. Hadits ini dishahihkan oleh
Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Silsilab Asb-Shabihah nomor Ql82)
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{@
"Orang-orang ydng beriman, orang-ord.ng Yabudi, Sbabi' in."
(QS. Al-Meidah [s]: 5e)

Dan juga ia digunakan untuk mensifati setiap orang y^ngmasuk

dalam syariat tersebut serta mengakui Allah (sebagai Rabbnya) dan

mengakui kenabian Nabi Muhammad. Ada yangmengatakan bahwa

firman Allah jur:

{@;'#&J$;uJ*aui(;'Y
"Dd,n kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allab, babkan mereka

mempersekutukan-Nyr." (QS. Yusuf ll2l: 106)

Jrga diartikan berdasarkan makna di atas. Dan terkadang ia

digunakan untuk pujian, yangmaksudnya adalah menundukan diri

kepada DzatYang Hak dengan caratashdiq (membenarkannya). Dan

hal ini bisa terwujud dengan terkumpulnya3 hal: Yaitu membenarkan

dengan hati, mengakui dengan lisan dan beramal dengan anggota badan.

makna i\-:jyr seperti ini terwujud dalam firman Allah:

{ @ ZAsi? +3,*i-, $L.Wc rii'Y
"Dd,n ordng-ordng yang beriman kepada Allab dan rasul-rasul-Nya,

mereka itu orang'ord.ngyd.ng tulus bati (pencinta kebenaran)."

(QS. Al-Hadtdl5Tl: te)

Masing-masing dari keyakinan dalam hati, perkataan yangjujur

dan amal shalih terkadang dikatakan sebagai iman. Allah ju; berfirman:

{@"'#-;4-{i)\'o(v'Y
"Ddn Allah tidak, akan menyia-nyiakan irna.nrnu."

(QS. A1-B aqarah l2l: 1a3)

Yakni shalat kalian. Rasa malu dan menghilangkan gangguan dan

perkara yang dapat mencelakai orang lain juga termasuk bagian dari iman.

i,i#$\i:66$\'t1;t;t$\y
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Allah ju, berfirman:

{@*l*(zi;6,7:':etL''y
"Dd.n engkau tentu tidak akan percdyd kepada kami, sekalipun kami
berkata benar." (QS. Yusuf ll2):77),

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah membenarkan

kami. Hanya saja yangdinamaka" 3\:;)r adalah pembenaran yang

disenai rasa aman.

Sedangkan firman-Nya

#\,'o;;t ,?tgil G\i*;t \;'j 6i\ 3L i dy
{@'>'it)i;

"Tidakkab kamu memperhatikan orang'orang yang diberi bagian dari
Kitab (Taurat)? Mereka percaya kepada libt dan tbagbut."
(QS. An-Nisa' [4]: 51),

Tujuan penyebuta" ir.d:lr di sana adalah sebagai celaan, bahwasanya

mereka merasa mendapatkan keam anan padahal sesungguhnya tidak.

Karena hati memiliki tabiat bahwa ia tidak akan merasa tenang

terhadap sesuatu yaflgsalah. Ayat tersebut senada dengan firman-Nya:

ry -i\ai,{, *'t <;+:rL $*L;KJ\'4

"Tetapi orang ydng melapangkan dadanya untuk kekafi.ran, maka

kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan rnendapat azab yang

besar." (QS.An-Nahl [16]: 106).

Hal ini sebagaimana perkata an,3. ii,)l'#i iA;l iJ\::J (keimanannya

adalah kekufuran, dan penghormatannya adalah pukulan) dan

semacamnya. Nabi ';6rt"^iy menjadikan pokok keimanan dalam enam

hal, sebagaimana disebutkan dalam hadits Jib ril y ang b ertany a kep ada

beliau: t.it:i;lr\; (Apa itu iman?), dan hadits tentang ini sudah terkenal.

,i,y

{@
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Ap ab ila ada y ang men gat ak 
^"'u;1 r'^tti k, maka aftiny a adalah

orang laki-laki yang percayakepada setiap orang.-ijrli drr, .iui, aftinya
yaitu orang yangdapat dipercaya. sedangkan jj:'it adalah unta betina
yang^manuntuk ditunggangi sehingga tidak khawatir akan tergelincir
dan mudah lelah.

'&T :Lafazhini dapat diucapkan dengan dibaca panjang (mad) atau
dibaca pendek. Ia merupakan isim fi'il sepeni halnya lafazhp (hush)
dan 1, (rr"p). Al-Hasan berkata: Maknany a adalahistajib (kabulkanlah).
ilJA 5tri,yakni ketika fulan berkata,j6al Ada yang..rgrtrkan bahwa
;iri adalahsalah satu dari nama Allah jw. Abu Ali al-Fasawiy berkata:
Orang yang mengucapkan ini menghendaki bahwa dalam lafazh;jril
terdapat dhomir y^ngkembali kepada Allah. Karena makna darilafazh
tersebut adalah kabulkanlah.

Sedangkan firman Allah:

{@#iiut;$s;rt:y
*(Apakab kamu ordng musyrik yang lebib beruntung) ataukab orang
yang beribadab pada waktu malam." (QS. Az-Zumar [39]: 9),

Kata lliber^t^l dari kata 6, 1.f. eda juga yang membacanya
dengan;i. Akan tetapi keduanya tidak termasuk bab ini.

*:r:'ri:iffi1:i#:;:,T:iff :H:ri:il:Hlf}lil'il*:
kalimat ya g berada setelah lafazh,jl merupakan kalimat sempurna
yang berdiri sendiri (tidak berkaitan dengan sebelumnya). Sedangkan
kalimat yangberada setelah ,ii adalah kalimat yangdihukumi seperti
kata tunggal, yang memiliki kedudukan sebagai lafazh yang dibaca
rafa',nashab ataujar.
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Seperti ucapan L3X Ui g*'t (r^y^ merasa heran bahwa

,.rrrrjgrrhnya kamu-keluar) )'a;" aii qS (saya tahu bahwa

,.r,rr,ff,rhnya kamu keluar) d; LF Uf b ,*13 (sava merasa

heran bahwa sesungguhnya kamu keluar). Kemudian apabila kedua

lafazh tersebut dimasuki oleh \;, maka gugurlah amalnya. Dan ia

berfungsi menetapkan hukum terhadap hal yang disebutkan serta

memalingkannya dari ha1 lain.

Seperti pada firman-Nya

{@#6;tai6L\
"sesungguhnyd orang'ord.ng musyrik. itu najis (kotor jiwa)"
(QS. At-Taubah [9]: 28),

yang maksudnya adalah mengingatkan bahwa najis yangpaling

fatal hanya disebabkan oleh perbuatan syirik.

Firman-nya kipz

{@ rli;'^1\H;i;';t}
"sesunggubnya Dia hanya mengbaramkan d.td,srnu bangkai, darah."

(QS. A1-B aqarah l2): 77 3),

Maksudnya adalah Allah tidak mengharamkan kecuali hal-hal

yangtelah disebutkan di atas. Yakni mengingatkan bahwa hal tersebut

merupakan makanan yang paling diharamkan menurut syariat.

o*

!l : Lafa zh ini ada 4macam:

pertama,laf.azh ,i y^ngmasuk pada fi'il madhi atau mudhari'.

Sedangkan kalimat yangterletak setelahnya, dapat diubah ke dalam

bentuk mashdar, dan dia berfungsi menashobkan fi'il mudhari yang

dimasukinya. sepeni ucapan €; ii 6;s(menggunakan fi'il mudhori')

dan e-;g31 (-.nggrnakan fi' i1 madhi) artiny asaya merasa heran bahwa

kamu keluar.
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Kedua,Iafazh l;i y^ng merupakan bentuk takhfif (peringanan)

dari 3i (dengan tasydid). Sepeni ucapan WIX; ii ,#*t(saya merasa

heran bahwa Zaid pergi).

Ke ti g a, laf azh i;1 y 
^ngb 

e rfun gs i se b a gai p e n guat t e rh adap lafazh \1J,

Seperti firman Allah:

{@ i->\\A;i-':i}
" Mak a ketika telab t iba p embarut a kabar gembira it u. " (QS. Yusuf [ 1 2] : 96) .

Keempat,lafazh 61 yrng berfungsi sebagai penjelas terhadap
kalimat sebelumn ya, yaknidengan menyimpan makna $r @erkata).

Seperti firman Allah:

{@i#6W6&{;Wvy
"Lalu pergilab pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata), pergilah
kamu dan tetaplar." (QS. Shad [38]: 6),

Yakni mereka berkata: Berjalanlah kalian.

Begitu pun denganlafazh i\, ra ada empat macam juga:

P ert am a, lafazh b! y ang berfungsi sebagai sy ar 
^t, 

seperti firman
AIIah:

{@i:+"iy"fr"#or}
Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesunggubnya mereka adalah
bamba-hamba-Mu." (QS. Al-Maidah [5]: 118).

Ke du a, lafazh b\- y ang me rup akan bentuk t ahhfif (p erin gan an)

dari ii\, yang mana ia harus selalu disertai oleh huruf Lam, seperti
firman-Nya

{@r3rg,rZol }
"Sunggub, bampir saja dia menyesatkan kita." (QS. Al-Furqan l25l: a2).
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{@6v;ia.i7('65)!boY\
"Kami hanyalah menduga'duga saja, dan kami tidah yakin"'
(QS. Al-Jatsiyah l45l: 32),

Ketiga,lafazh $\yangberfungsi sebagai huruf nafi ftata negatif).

Dan pada kebanyakan kasus, Lafazh &f sepeni ini diikuti oleh'i!.

Sepeni pada firman Allah :

"Kanti banya mengatakan babua sebagian sesembahan h'ami telab

menimpakin prnyoEit gila atas dirimrz. ". " (QS. Hud [11]: 5a)'

Ke e m p at, lafazh.l! yan g berfun gsi sebagai Pen guat nafi (peniadaan),

serti ucapi" k-rLAIY (Zaidbenar-benar tidak keluar)'

-67
di I : (perempuan) adalah kebdikandarifi (aki-laki). Aslinya kedua

lafazhini diucapkan untuk mengungkapkan 2 buah jenis kelamin'

Allah ju, berfirman:

{ @ i,3 "} 9', u +A-ra)i'u [4i i Y
"Ddn barangsiapa mengerjakan amal kebajik'an, baik laki-laki maupun

perenxpudr." (QS. An-Nisa' $): Da).

Akan tetapi ketika ienis peremPuan selalu lebih lemah dari pada

laki-laki dalam semua jenisnya, maka sesuatu yang lemah dalam

pekerjaannya dikatakan sebagai perempuan. Seperti ucapan 1\'l*
(tukang besi perempuan).

104

{@XiSiJfi:'Ly
,,Ini banyalah perkataan rnd.nusla. " (QS. Al-Muddatstsir [74]: 25) dan

{ @'r*,r*:" J; A;d S Y 35 
"L\
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Seorang penyair berkata:

linsbinSV€+a:
Saya memiliki pedangyangtidak tumpul dan tidak pula lemab.

Dikatakan, jU" &ri &)i, yakni ucapan untuk mengungkapkan
tentang kesuburan seorang perempuan. Atau ucapan tersebut
dikatakan untuk menunjukan bagusnya hasil panen suatu ladang,
yakni menyerup akannya dengan seorang perempuan (dalam hal
kesuburan). OIeh karena itu ada orang yangmengatak anisl'$'r? &)i,
yarLg maksudnya adalah tanah yangbebas dan subur.

Ketika sebagian laf azh benda mati dikategorikan sebagai $i
(laki-laki) dan sebagian yar,g lainnya dikategorikan sebagai .s-,i
(perempuan), maka sebagian lafazh-lafazh tersebut memiliki hukum
sebagaimanalafazh seorang laki-laki dan sebagian lainnya memiliki
hukum sebagaimanala{azhseorang perempuan. Sepeni ! (tangan), $!i
(telinga) dan'alrL; (testis), y^ngmana ketiga laf.azh ini dikategorikan
sebagai ilg Qitukumi perempuan). Seorang penyair berkata:

6ifu F.oy:fisvs
Dia dibukumi sebagai mudzakkar (aki-laki). Dan apabila menjadi

gemuk, maka dihukumi menjadi mu'anndts (perempuan).

Yakni maksudnyaadalah3$ (kutu hewan), karena apabila dia telah
membesar maka dinamaka n 

o{J:i, 
y^ngmana dihukumi rnu' dnnAts.

Kemudian firman-Ny a,,)v:

{@&YSt:*iu3}:\d,L }
"Yang mereha sembab selain Allab itu tidak, lain banyalah inatsan
(berhala)." (QS. An-Nisa' l4l: lI7),
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D t antar ap ara ahli t afsir ada y angmen gart ik anfly a secara tekstual.

Ia berkata: Dikarenakan nama-nama sesembahan mereka berupa

7r7u.' annd.ts (nama peremPuan) sepeni:

{@ {}{i'-i{1i',iri@ orif ari}
" A l - L At a dan al -' (J zza. D an M anat, y an g k et iga (y on S) ke m u d ian (s e b agai

anak perernPud.n Allab)." (QS. An-Najm 153)z 19-20),

Maka Allah berfirman demikian. Diantarra para ahli tafsir iuga
ada yang mengartikannya -dan ini adalah pendapat yarTg paling

shahih- J.rrgrn makna yangdikandung oleh lafazh &ul. L berkata:

Sesuatu y^ieberstatus sebagai j"U (obiek), dikatakan sebagai &ii,
sebagaimarn t,rkrrrg besi yang lemah dipanggil dengan sebutan &;1'

Hal ini dikarenakan segala hal yang ada di dunia ini apabila dikaitkan

dengan yanglainnya, maka terbagi dalam tiga kategori:

Pertama,sesuatu yanghanya berstatus sebagai j9U 1t"U1.k) saja

dan tidak pernah menjadi b;i 1"ti"k). Dan yangmasuk kategori ini

hanya ada satu yaitu Allah Yang Maha Mengadakan.

Kedua,sesuatu yangberstatus sebagai i# 1oU;ek) saja dan tidak

pernah menjadi j9U 1t"U1.k), yaitu benda-benda mati.

Ketiga, sesuatu yalgmeniadi i;:f (obiek) dari satu sisi, dan

menjadi j9U 1t"U1.k) dari sisi yang lain. Sepeniparamalaikat, manusia

dan jin.

Karena dari satu sisi mereka menjadi objek, yaitu apabila dikaitkan

dengan AIIah jr , dan dari sisi lain mereka menjadi subiek, yaitu apabila

dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Selanjutnya,

dikarenakan sesembahan-sesembahan mereka itu masuk pada kategori

kedua, yaitu benda mati yang hanya bisa meniadi objek dan tidak

pernah menjadi subiek, maka Allah menamakannya dengan .pi
(perempuan). Dengan tuiuan untuk melumpuhkan argumen mereka

dan mengingatkan atas kebodohan mereka karena telah meyakini

benda-benda tersebut sebagai tuhan, padahal tidak berakal, tidak
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mendengar, tidak melihat dan bahkan tidak dapat berbuat apapun.

Maka berdasarkan logika seperti ini Ibrahim 7t::)gLai* berkata:

{ @ e, ;); 6;\;};_{; 6;\ c ;3 f.;Sy
"Wabai ayahku! Mengapa engkau menyembab sesuatu yang tidak
mendengar, tidak melibat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?"
(QS. MaryamlTg): 42).

Adapun penggunanlafazh &Ul pada firman Allah jw:

{ @ i1t} $1t 1t'. i ei\iKgLxi W) }
"Ddn mereka menjadikan malaikat-malaihat bamba-hamba (Allab)
Yang Maba Pengasih itu sebagai jenis perempLtAn."
(QS. Az-Zukhruf l43l: 19),

Adalah dikarenakan anggapan orang-orang yang berkata:
Sesungguh nya para Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah.

02,
,Jr)l: (manusia) merupakan kebalikan dari jin. 

";"l;jr 
(dalam bahasa

indofesia maknanya adalah bersosial) merupakan kebalikan dari kata
',!dJr (pengasingan). Danlafazh #yl merupakan bentuk nisbat dari
kata 

"i^ljt, 
yarLgmana diucapkan terhadap orang yangsangat ramah,

atau untuk setiap hal yang telah dijinakan. Oleh karena itu ada orang

yangberkata {l5)l&*l (penjinak binatang), o$t6j1 fuenjinak busur
panah). Maka y^n;dinamaka" #l dalam segalaLal adalah sisi yang

mengiringi manusia (inak), sedangkan yarLg dinamakan $t?2 (buas)

adalah sisi yang lainnya. Dan bentuk jamak dari .i,:iradalah 51ui.

Allah jr berfirman:

{@e+u&Y
"Ddn manusia yang banyah." (QS. Al-Furqan l25l: a9).

Sedangkan ;#tfyadalah ucapan yangditujukan untuk jiwa.
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Firman-Nya k:*z

{@(d"&F;\;ogY
"Kemudian jika nxenurut pandapatmu mereka telah cerdas (pandai

memelibara barta)." (QS. An-Nisa' [4]: 6),

Yakni kalian melihat sisi kemanusiaan.

Firman-Nya:

{@r'r;}-g1}
" sebelunt meminta izin. " (QS. An-N nt l24l: 27),

Yakni kalian menemukan keramahan.

Ada yang berpendapat bahwa manusia dinamakan dengan insan,

karena ia diciptakan dengan karakt er yang tidak bisa utuh kecuali

apabila bergaul dengan sesamanya. oleh karenanya ada orang yarLg

mengatakan bahwa manusia secara tabiat merupakan makhluk sosial'

Dimana ia tidak bisa berdiri kecuali ada orang lain, dan iuga ia tidak

dapat melakukan semua hal sendirian tanpa ada bantuan orang lain'

Ada yang mengatakan bahwa manusia dinamakan demikian karena ia

dapat menjinakan setiaP hal yang ia gunakan.

Dan ada jtgayangberpendapat bahwa kata SUil adalah laf.azhyang

mengikuti w azan6d+1, dan aslinya adalah $qrl. Dinamakan demikian,

karena ia pernah mengikat suatu perianjian akan tetapi kemudian lupa'

9ol
Irl : Aslinya merupakan nama salah satu organ tubuh (hidung).

Kemudian ia digunakan untuk menamai halyangmenjadi paljng ujung

dan paling -rli, dari sesuatu. Sehingga dikatal an ).,+Jl.-iJt $uncak
g.rrr.rrrg) dr" #"!r.it 1"1""g ienggot). Fanatisme kesukua! , amarah,

kemuliaan dan kehin 
^'o' 

jugi dirrirb rtkrn te rhadap kata,-ii"i t, samp ai-

sampai seorang penyair berkata:
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6r-)t i$sjar (uils * W;i;i-r,'{r *.a+Lst
Apabila hidung-bidungitu marah, maka aku tidak menyukainya.

Dan aku tidak akan *'*'ffi#'t!r!"r!r7tL akan tetapi aku akan

#! 5S di (hidung fulan menjulang tinggi), yattuucapan y^ng
dikatakan terladap orang yangbersikap sombong. ^;:ia.; (hidungnya
berdebu), yaitu ucapan yang dikatakan terhadap orang yarlg hina.
lK b:t;i 4, yakni artinya fulan bersikap sombong terhadap hal
tersebut. i..!i, yakni saya melukai hidungnya. Dan sampai-sampai

dikatakan 't*;i1"151t yakni memiliki makna fanatisme kesukuan.
;6ilt &,I;'ti-i.!, yakni saya mengambil hidungny a, yangmaksudny a adalah

p e rmul aan nya. D i aitar a p e n g guna anny a juga adalah fi rman Allah'p5; :

{@' J6ugY
*Apakah ydngdikatakannya tadi?." (QS. Muhammadl+ll: rc),

Yakni dipermulaan tadi.

I : A[ah jr berfirman:

{@WesGiiF{;i':;'Y
*Mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu."
(QS. Ali'Imran [3]: 119).

Jrr:-"lr merupakan bentuk jamak dari kata fi(Jr, yang artinya
adalah ruas terujung dari jari,yangmenjadi tempat tumbuhnya kuku.

6u;'lr F'i i)t3, yakni memiliki ujung jariyangkasar. Huruf Hamzah

I ang ada p ada lafazh jii merup akan tamb ahan, den gan dasar perkataan
orang 

^r^b 6;Gil U$.Sedangkan tujuan disebutkan derrgrn Hamzah
disini adalah untuk pengucapannya.

| ':i
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6i
, j I z Lafazh ini digunakan untuk mencari tahu tentang keadaan

trt* t.*prt. Oleh karenanya adayang mengatakan bahwa laf.azh ini
memiliki arti yangsama dengan 5lj (dimana) dan ;,$ (bagaimana),

karena ia memang mencakup makna keduanya.

Allah jw berfirman:

{@i'.si6iY
"Dari n7dnd. ini engkau peroleb?"." (QS. AIi 'Imran l3):37),

Yakni dari mana dan bagaimana?

z9

U L t, merupakan kata ganti orang pertama (saya, aku). Dalam salah

satu dialek Arab, apabila ltfazh tersebut dibaca wasbol (disambung),

maka ahfnyadibuang. Sedangkan dalam dialek lain, alifnyatetap ada.

Adapun mengenai firman-NYa k5;:

{@ u,rf i:6b
"Tetapi aku (percaya babua), Dialab Allah, Rabbku."

(QS. Al-Kahfi [18]: 38),

Ada yang mengatakan bahwa aslinya adalah PJ ,il' t"i:g.
Ke mudian huruf Hamzah y artg ada p ada pe rmulaan lafazh \5i di bu an g,

lalu huruf Nun yang adapadalafazh&-f aiiaghomkan (dimasukan) pada

Nun yang adapadalafazh\5i yang telah dibuanghamzahnya. Ada juga

yatgmembacanya dengan ,Aj 

^t'; 
'A,yakni dengan membuang alif

yang ada pada akhir lafazh tJi juga.

Apabila ada y angmengatakan 2&ijt i$I d^r;dili (.r..rri/hakikat
sesuatu), maka maksudnya sama dengan lafazh i-ili, yakni isyarat

terhadap keberadaan sesuatu. Keduanya merupakan bahasa seraPan

dan bukan berasal dari ucapan orang arab. .1$t; f5il, yakni waktu-waktu

malam. Bentuk tunggalnya adalah Gt, G\ dan \5i.
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Allah ju, berfirman:

{@JIi:s;fii4.6fi-y
"Mereka membaca ayd.t-a.yat Allab pada malam bari."
(QS. Ali'Imran [3]: 113) dan

{@'6,Y1"YQ4Y
"DAn bertasbiblab (pula) pada waktu tengah rnd,lArn."
(QS. Thaha [20]: 130).

Kemudian firman-Nya :

{@t:tt+*\
"Tanpa rnenunggu uaktu masak (makanannyd).'
(QS. A1-Ahzab l33l: 53), yakni waktunya.

Kata E,Jt, apabila huruf pert amanyadikasrah, maka dibaca pendek,

sedangkan apabila huruf pertamanya drf.arhah, maka dibaca panjang.

Seperti ucapan Huthai' ah:

tu,:ir Ei\ri ,-cjlt)i * W J[;t1t$TS
Aku menund.a uaktu makan *olo* sampai d.atangnya bintang

cdnopus atau bintang sirius, sebingga aku memiliki uaktu yang larna.

z9ol

tl I t i&iJloi, artinya adalah telah dekat waktunya.

Allah ju, berfirman:

q@**\
"Di sana dan di antdra airyangmendidih." (QS. Ar-Rahmenl55): 44),

Yakni mencapai waktu dimana dia menjadi sangat panas. Diantara
penggunaannya juga adalah firman Allah:

{@*l;*ry
*Dari sumber rnatd air yang sdngdt pdnas. " (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 5),
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{@';c'r.tuit$\
"Belum tibakah waktunya bagi orang-ordngyang beriman"'

(QS. Al-Hadid [57]: 16),

Yakni bukankah telah dekat waktunya?

Dikatakan ;q,1;gifr o;i yrk"i saya mengakhirkan hal itu dari

w aktu y angr.-.riirrf, .,-!u, y 
^k 

ri rry, t.rlr*b,t. iu-"J t artinya adalah

pelan-pelar, (p.rrrh kehati-hatian). Sit 5)t3 j't5, yakni dia bertildrk
p.lrrr-p.lrn @lerhati-hati). 3 @i^telah bersikap serius)- #U (dia sedang

te.sikap r..irr)- q\# lrnaka dia adalah orang yangbei'sikap serius).

'^iftt:-Y,yakni ,ry, -.rr.rnggu waktunya, dan bisa juga diartikan dengan

,.y, -.*perlambat"yr. B.gitu pun dengan kalimat fEgjld^i'\t"! (yakni

bisa dianik an sayamenunggu waktu makan atau saya memperlambat

waktu makan). i\5jl artinya adalah wadah yang dijadik_an tempat untuk

menaruh ,.rrrrrr. Dan bentuk jamak nya adalah 
'A\, 

seperti halnya

laf .azh ?\:$ dan'a; 11 6"A 
^h, 

/ ias) . Adap un..e t''i r, i a adal ah b e ntuk j amak

darilafazh iamak.

9o9

.F L ,y.1\ ]ii 1t .t"rrga seseorang) adalah orang yang bersatu

trrrgrrrnya dalam garis nasab, agama atau yafig semacamnya seperti

,.rrrpr, bekerja, rumah, dan negara. Sebenarnya yangdinamakan

kel.rarga seseorang adalah orang yaflg bersatu dengannya dalam

t.-pritinggal yalgsama. Akan tetapi kemudian makna tersebut

-..rgrlr*i perluasan, sehingga yang disebut sebagai keluarga

,.r.orrrrg adalah orang yangbersatu dengannya dalam garis nasab.

Sudah masyhur bagi kita, apabila ada yang mengatakan 9i:Jl ;lai,
maka yang dimaksud adalah keluarga Nabi "riLtY,5:ti& secara mutlak.

Sebagaimana firman Allah ki;:

{ @ *ii'rA G)i ;h; e:nifi ,}-frLY
" S e s un gguh ny a A I I ab berm ahs ud h endak men gh il an gk an do s a dari kam u,

uahai ablulbait." (QS.Al-Ahzab [33]: 33).
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Terkadan gyangdimaksud dari kata Ji.rlJii fteluarga seseorang)

adalah istrinya. Sedangkan maksud dari 1.->L)ll J,"i adalah orang-orang

yangdisatukan oleh agama Islam.

Ketika syariat memutuskan hilangnya nasab antara orang Islam

dan orang kafir dalam banyak hukum, maka Allah ju, berfirman:

{@dt'i3ar';a6aa);v\
" sesunggubny a dia buk anlab termasuk ke luargdrnu, k arena p erbudta.nny d

sungguh tidak baik.'' (QS. Hud [11]: 46),

<i;v,fri,*;: )L nq4Ja& 3:3i 36c5 :v61:6 y

{ @ 3+ l;i&'i;t;Y57r gsSa )& t :" iJy
"Hingga apabila perintab Kami datang dan tanur (dapur) telab
memancarkan air, Kami berfi.rman, 'Muatkanlah ke dalamrrya (kopol
itu) dari masing-masing(heann) sEasdng$antan dan betina), dan (juga)

keluargamu kecuali ora,ng yang telah terkena ketetapan terdabulu dan
(muatkan pula) ordng yang beriman.' Temyatd. ord.ng-orang beriman
yangbersama dengan Nub hanya sedikit." (QS. Hud [11]: 40) dan

{@irii*At|{.1iJy<ffiy
'Tugo keluargamu, kecuali orang yang lebib dabulu ditetapkan (akan

ditimpa siksaan).'" (QS. Al-Mu' minun l23l: 27).

Dikatakan i+f ..ft; blt Sii, aninya adalah membentuk keluarga

(menikah) . &LU$K;, yakni di tempat itu ada keluargany^.r.19i, yakni
ketika dia menj adi orang yang memiliki keluarga dan kerabat. Setiap hew an

yaygtelah terbiasa dengan suatu tempat, dikatakan sebagai ..pf dr" g;f.
,,$-'u, yakni dia telah menikah. Di antara pengguna annyajuga adilah
.r.rpr, *Al e;irr.ir$f, yangartinyaadalah semoga Altah menikahkan
kamu di dalam Surga dan menciptakan keluarga yar.g berkumpul
denganmu di dalamnya.
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Apabila dikatakan, ti<J jif ,1)t3, maka maksudnya adalah fulan

sesuai atavpantas untuk hal itu. Jrtg3;1yaitu ucapan penghormatan

kepada orang yangdatang. Yang mana arti sebenafnya- adalah anda

mendapatkan temp at yang lapang di sisi kami beserta keluarg.a yang

engkau kasihi. Kemudian bentuk jamak dari kata abl adalahOiii, iUi
dan.-l>t^i.

gri
+; I : Adalah salah satu bentukLyrftembali). Hanyasaja kata,'^!.;"it

.J
tida-k dapat dikatakan kecuali untuk hewan yangmemiliki keinginan

untuk kembali. Sedangkan kataii.ltbisa dikatakan untuk hal tersebut

ataupun yanglainnya, dikatakai +\ - .u:1- qq-,uL.

Allah ju: berfirman:

{@"&6fl,LiLy
" Sunggub, kepada Kamilab merekakembali."(Qs. Al-Ghasyiyah[8 8]: 25).

Dan berfirman:

{@';,; "*;lr,ii;6;;3y
"Maka barangsiapa mengbendaki, niscalta dia menempuh jalan kembali

kepada Rabbnya." (QS. An-Naba' 178):39).

Lafazh.i-Ult adalah bentuk rnasbdar, isim zaman (keterangan

waktu) dan isim makan (keterangan tempat) dari kata kerja (f it) +\.
Sehingga ia memiliki tiga buah, yaitu proses kembali, waktu kembali

dan tempat kembali.

Allah ju, berfirman:

{@ysii33;&6ry
" DAn di sisi Allablab tempat kembali yang baik." (QS. Ali'Imran [3]: 1a).
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Sedangkan lafazh+djr, maknanya seperti +(p\,yaitu orang yang
kembali kepada Allah ju; dengan cara meninggalkan perbuatan maksiat

dan melakukan ketaatan.

Allah ju: berfirman:

{@+; vbtB
" Hamba yang senantiasa bertobat (kepada Allab) dan memelibara (semua

p eraturdn-p eraturan-Ny o). " (QS. Qaf [50]: 32).

Dan berfirman:

{@.161 'r\-y
"Sunggub, dia sangat taat (h,epada Allab)." (QS. Shad [38]: 30).

Di antara pengguna annyajugaadalah kata 'issl,yaknitaubat. #;'Ur,
yaitu perjalanan pada siang hari. Seorang penyair berkata:

Fe\ JL,s-At!.:{I
Tangan seordngpemanah kembali ke panabnya.

Pada hakikatnya hal tersebut merupakan perbuatan dari sang

pemanah (bukan tangannya). Meskipun ia dinisbatkan pada tangan,

akan tetapi tidak merusak ketentuan yangtelah kami jelaskan, karena

hal tersebut termasuk jenis kembali dengan kehendak dan pilihan
sendiri. Kemudian juga ada ucapan,3. yi'aSV, y ang artiny a adalah unta
y^ngcepat dalam menarik kedua kaki depannya.

-6i
{ I t A[ah ki; berfirman:

{@ qffieil$y
"Aku menguatkantnu dengan Robul kudus." (QS.Al-Maidah [5]: 110).
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Lafazh 33ji yangada pada ayat tersebur merupakan bentuk dI5
dari kata j{"it, yat g artinyaadalah kekuatan yangbesar.

Allah ju, berfirman:

{@'rr,< J,-:;1dJ'K\3y
*Allab menguathan dengan pertolongan-Nya bagi siapa yang Dia
hebendaki." (QS. Ali 'Imran [3]: 13),

Yakni memperbanyak dukungannYa.

Dikatakan 'i\L- {i5-1ij (menguasai), seperti halnya +- *:- W
(menjual). Sedangkan il.ili diucapkan untuk arti memPerbanyak.

Allah W berfirman:

{@*lwi'#('\
"DAn langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami)."
(QS. Adz-Dzariy at l51l: 47),

Kata SJj seperti yangadapada ayatinidapat juga diucapkan dengan ;I.

Diantara bentuk penggunaannya adalah kata'i'3a, yaitu sesuatu

y^ngagung. r.eiJli[1, yaitu sesuatu y^ngmenjaganya. Bisa juga dibaca

d.rrtro ,!3X-i (try, menguatkanmQ, yakni bentuk d-tlii dari kata !i.
Imam Az-Zujaj berkata: Lafazh !i juga boleh diikutkan padawazan

afU seperti halnya &J:V (saling menolong), yakni menjadi.i4i (saling

menguatkan).

Sedangkan firman Allah k*

{@i(.6r:/"iis;y
"Ddn Dia tidak rnerdsd. berat memelibara keduanya."

(QS. Al-B aqarah l2lz 255),

Maknanya adalah tidak memberatkannya. Yang diambil dari kata

:;'ir, sT - iH - \a'i1- liql, yakni ketika hal itu memberatkannya. Sepeni

lafazh i$ - JiSr -i; (berkata). Dan untuk menceritakan diri sendiri,
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dikatakan di3 jir.53t (saya merasa berat seperti yarTgtelah saya

katakan). Makna hakiki dari i3i adalah melenturkan sesuatu karena

terlihat berat ketika berjalan di jalurnya sendiri.

a, o'*
(fu I t c.ri-"ir adalah sebuah pohon yang bentuknya melingkar.-
f+'i r +\r-Li (p enduduk Aikah), ada y angmen gat akan b ahwa me raka

adalah orang-orang yang dinisbatkan pada semak belukar yangmenjadi

tempat mereka tinggal. Dan ada yar'g mengatakan bahwa itu adalah

nama sebuah daerah.

9-
J I r Lafazh ini merupakan perubahan bentuk dari lafazn #1'
(keluarga). Dan ditashghirkan (diperkecil cakupannya) meniadi jli.
Lafazh ini hanya boleh diidhafahkan (disandarkan) pada nama-nama

orang saja, bukan pada lafazh nahirob (bersifat umum), bukan pula
pada tempat dan waktu. Maka kita hanya boleh m.engatakan o)-l,JT
(keluarga fulan). Dan tidak boleh mengatakan S!.;jT lkelrrrga orang
Iaki-laki), tK g:jJi (keluarga waktu begini), K 7*; Ji (keluarga

tempat itu), dan b(Fit JI (keluarga penjahit). Akln tetapi ia boleh
disandarkan kepada halyangpaling utama dan paling mulia, sepeni fi
$t (keluarga Allah) dan oUai-lJtJI (keluargaraja). Sedangkan lafazh $1;
ia bisa disandark an padasemuanya, sehingga kita boleh me! gatakan .1rii

1irt (keluarga Allah), +(ilt.pi (keluarga penjahit),tS n3.1,"i (penduduk
masa itu), dan lS #,.yii (penduduk negeri itu). '

Ada yang berpendapat bahw a lafazh jI asalnya adalah nama

seseorang t fangditashgirkan menjadi 3;i. Kemudian lafazh tersebut
mengalami perluasan makna dan digunakan untuk orang y^ngmemiliki
hubungan khusus dengannya, baik berupa kekerabatan dekat ataupun

Pertemanan.

Allah ki; ber{irman:

{@;;+3r;54frLJr;1y
"Keluarga lbrabim dan keluarga Imran." (QS.Ali'Imran [3]: 33),
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Dan berfirman:

{ @,-'t1iAi'fr 67:t-3r;;(,-4y
"(Lalu kepada Malaikat diperintabkan), 'Masukkanlab Fir'aun dan

kaumnya ke dalam adzabydngsd,nga.t kerd.s!"' (QS. Ghafirla)l: a6).

Ketika diucapkan a$ Ji v5ai't;laiiv, ada yang berpendapat bahwa

maksudny a adalahkeratat-kerabat Nabi. Ada pula yafLgberpendapat

bahwa maksudnya adalah orang-oran gyangmemiliki hubungan khusus

dengan beliau dalam segi ilmu.

Hal ini dikarenakan bahwa 61jJlj^l (orang yangahli dalam agama)

ada dua macam: Pertama, orang yang ahli dalam ilmu agama yang

mendalam dan mengamalkannya dengan baik. Orang-orang yang

masuk pada kategori ini dikatakan sebagai +$liI fteluarga Nabi) dan

umatnya. Kedua, orang-orang yang memili[i hubungan ilmu dengan

Nabi melalui jalan taklid. Maka mereka dikatakan sebagai umat

Nabi Muhammad 'pn;:ai\* saja, dan tidak dikategorikan sebagai dI

fteluarganya). Maka setiap al ii pastilah umatnya, akan tetapi tidak

setiap umatnya bisa dikatJrgorikan sebagai {i (keluarganya). Ada

orang yangberkata kepada !a'f.ar Shadiq 'nedivr2 "Orang-orang berkata

bahwa semua orang Islam merupaka" JI 1k.1"arga) Nabi :M1L:iiiyb."

Maka beliau berkata: "Orang-orang itu berkata salah dan juga benar."

Kemudian ditanyakan kepadanya apa maksud dari perkataannya itu?

Beliau menjawab: "Orang-orang itu salah jika mengira bahwa semua

umat ini adalah keluarga Nabi. Akan tetapi mereka juga benar, karena

apabila semua orang Islam melakukan seluruh syarratny4 maka mereka

termasuk keluarganya."

Firman-Nya:

{@ <,v})\;UUl3;,Y
" seorangy ang beriman di antara k eluarga Fir' aun y ang meny embuny ik an

imannya." (QS. Ghafir [40]: 28),
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Yakni orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengannya

dan syari atnya. Sedangkan orang mukmin tersebut dimasukkan
ke dalam kelompok mereka dikarenakan garis nasab atau karena

tinggal bersama. Bukan seperti dugaan orang-orang, yaitu karena dia

mengikuti aturan dan syariat mereka. Mengenarlaf.azh J46;* dan

Jifi, ada yangmengatakan bahwa kata $1 adalah nama Allah 1u:.
Ini merupakan pendapatyangtidak benar menunrt ucapan orang arab.

Karena hal tersebut mengharuskan kata $1 menjadi $tJu* (afazh
yang disandari), sehingga membuatnya dibaca jar,yaknimenjadi ,YW
Kemudian yangdikatakan sebagai r3,ilrJi adalah orangnyayrrg bolrk
balik mengurusnya.

Seorang penyair berkata:

'"La#iI:i1'g?s
Tidak ada orang lagi kecuali orang-orangydng rnondar mandir

rnengurus tenda

Dan lafazh JI juga terkadang diartikan sebagai keadaan semula

suatu perkara.

Seorang penyair berkata:

6u'Yr$v'y#{T,Y #J;Y
Aku akan membaua jiwaku pada keadaan semula. Baik itu akan

berakibat baha.ya pada jiwaku dtau rnenxberi pengarub baik padanya

Kata JT juga terkadang diucapkan untuk fatamorgana. Yaitu suatu

pemandan gan yarg dilihat oleh seseo rang padahal itu palsu (tidak
nyata), atau pemandangan yangterjadi karena naik turunnya udara.

Maka lafazhJld.rrgrn artianseperti ini diambil dari Jy+- li(kembali/
berbalik). JA l;ltJi yakni ketika susu itu menjadi padat, seakan-akan

ia kembali berkurang. Sebagaimana ucapan orang arab mengenai
sesuatu yangkurang, yaitu dengan mengucapkan fu-!.
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..tr
J; I : Kata ,!r'c,' berasal dari kata lt'tlt, sehin gga artnya adalah kembali
({y 

^"grr 
d.-6 i r rrt ar a kata y 

^ngb 
e ras al dari kat a Ji'J r ra*n 3#t, y ang

artinya tempat kembali. Sedangkan makna lengkap dari i3-1\3 adalah

mengembalikan sesuatu kepada tujuan yangdimaksud, baik berupa

pengetahuan maupun perbuatan. Contoh yang berupa pengetahuan

adalah y^ngtertera dalam firman Allah:

{ @ rir aiL:Ei;1;t$ Y,L-*'#6'Y
"Padabal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan
orang-orangyang ilmunya mendalam." (QS. Ali 'Imran l3l:7).

Sedangkan contoh yangberupa perbuatan adalah ucaPan seorang

penyair:

lr? cF\ pi J;s,sit:;
Sebelum waktunya pecab, biji dapat dikembalikan.

Firman-Nya JVI

{@,J-J *;;**$Y'"At^\
"Tidakkah mereka banya menanti'nanti bukti kebenaran (Al-Qur'an)
itu. Pada hari bukti kebenaran itu tiba." (QS. Al-A'raf l7):53),

Yakni penjelasan yang merupakan tujuan y ang dimaksud.

Firman-Nya ;\;:.

{@5,*fi,7,4(}
"Yang demikian itu lebih utdrna Bagimu) dan lebih baik akibatnyA."
(QS. An-Nisa' [4]: 59) dan

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah paling baik

dalam segi makna dan terjemah. Ada juga yarLg mengatakan bahwa

maksudnya adalah paling baik pahalanya di akhirat.
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${r ,ni"ya ada\ah siasat untuk menjaga hasilnya. Sehingga ada

yangmengatakan u$ SiSgj;1 1ri"rr, yangbaik bagi kita, dan bencana

y^ie b.rr.rk bagi kita). Kemudian untuk lafazh ti,I^^ Khalit
berkata: Ia dibentuk dari hamzah, wau, dan lamyangdiikutkan pada

wazan S1;. Ada jugayangberpendapat bahwa aslinya terdiri dari dua

*r,l drn satu lam, kemudian diikutkan wazan$il. Pendapat pertama

Iebih tepat, karena jarang ada kata yarug fa' dan 'ain fiilnya berupa

huruf yang sama, seperti laf.azhoii. Maka apabila berdasarkan pendapat

yatgperrama, lafazhj;'ir b.rmal dari dari JriJ- Ji. Dan aslinya adalah

Jil,yanghuruf madnyadiidghomkan pada wau, karena dianggap terlalu

banyak ketika diucapkan. Pada dasarnya t2\ adalah sebuah kata sifat,

karena orang arab mengucapkan bentuk mu'annatsnya (berjenis

perempuan) J.rrgm k^t^"i31,r.p.rti halnya 6?l.Yang mana bentuk
mu'annats seperti ini hanya digunakan untuk kata sifat.

Maka y angdinamaka n ts| adalah sesuatu y 
^ngdiikuti 

oleh lainnya.

Dan dapat digunakan beberapa bentuk: Pertama, untuk yaflg lebih
dahulu drl.--r.gi waktu, seperti ucapan 

"..,i,j-'jiSi..r,t}.1.JlI; 

(Abdul
Malik dahulu, kemudian Manshur). Kedua, untuk yanglebih dahulu

dalam memimpin sesuatu, sedangkan yanglain mengikutinya, seperti

,ti'l'"jnl*1lt (presiden dahulu, kemudian menteri). Ketiga, untuk yang

lebih dahulu dalam posisi dan nisbat (perbandingan), seperti ucapan

terhadap orang yangkeluar dari negara Irak: *i3$il;;ulJr (Qodisiyah

dahulu, kemudian Faidu). Dan ucapan untuk orang yangkeluar dari

kawan Mekah: '$rUll'in:ii! (Faidu dahulu kemudian Qodisiyyah).
Keempat, untuk yanglebih dahulu secara aturan pembuatan. Seperti

ucapan tqJlp {;f ;rl'jr (pondasi dahulu kemudian bangunan).

Apabila dikatakan mengenai sifat Allah $lt (Dia adalah Yang

Pertama), maka maksudnya adalah DtaDzat y^ng keberadaan-Nya

tidak didahului oleh apapun. Dan hal ini menjadi rujukan orang yang
berkata: Dia adalah DzatYang tidak membutuhkan lainnya. Dan juga

menjadi rujukan orang yang berkata: Dia adalahDzat yang cukup
dengan dirinya sendiri. Kemudian pada firman Allah jur:
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{@asit'iWY
"DAn aku adalah orang yang pertarna-td.rrld berserab diri (musli*).'
(QS. Al-An'am [6]: 163) dan

{@5"*sI5u1;Y
"DAn ahu adalab orang yang pertdrnd-tarnd. beriman. "
(QS. A1-A' raf. l7): 143),

Maksudnya aku dalam ayat dratas adalah orang yangdiikuti dalam

kelslaman dan keimanan.

Allah ju, berfirman:

{@'7;1sir}&$Y
"Ddn janganlah kamu menjadi orang yang pertd,ma kafi.r kepadanya."
(QS. A1-B aqarah l2l: 47),

Yakni janganlah kalian menjadi orang yang diikuti dalam kekufuran.

ftala J3ijuga terkadang digunakan sebagai zbarf (<eterangan tempat

atau waktu), sehingga ia menjadi mabni dbammab (selalu berharokat

dhammah). Seperti ucapan JSi + (aku datang kepadamu pertama

kali). Dan terkadang juga digunakan untuk makna p* (d"1"). Sepeni

ucapan tflt-ti'"ti,i)A,yakni aku mendatangimu dulu dan sekarang.

Kemudian yang ada padafirman Allah jur:

{@'"r;itfq
" C elakalah k amu ! Mak a celakalarl" (QS. Al-Qiyam ah 17 5l: 3 4),

Merupakan kalimat ancaman dan intimidasi yang dituiukan
kepada orang yangtelah dekat dengan kematian (tua), sehingga dapat

mendorongnya untuk bersikap waspada. Atau yarLgditujukan kepada

orang yaflgselamat dari kematian dalam keadaan sedang melakukan

perbuatan hina, sehingga dapat mencegahnya dari perbuatan tersebut

pada kesempatan y^nglain. Serin gnyalafazt J;i ini diucapkan secara

berulang. Dan seakan-akan kalimat tersebut merupakan dorongan
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untuk merenungi keadaan dan situasi tempat dia kembali, agar selalu

sadar dan bersikap waspada.

tf , ,.rE'ir adalah bentuk jamak dari kata f,-tjr. vrit, perempuan

l^ngtidak memiliki suami. Lafazhtersebut juga terkadang diucapkan

untuk laki-laki yangtidak memiliki istri, karena disamakan dengan

perempuan dalam hal kebutuhan terhadap pasangan, meskipun bukan

,..r., hrkikatnya. Bentuk mashdarn ya adalah ;.:3"i r.

Dikatakan l.1ti\ S (laki-laki itu benar-benar tidak memiliki istri) dan

tipt 4 (p.r.ryp"an itu tidak memiliki suam). ik gntelah menjadi

duda) dan &-:j'u (dia telah menjadi janda). i41i\;y (perempuanyang
tidak memiliki suami) danfi'tj; ltrt l-taki yang tidak memiliki istri).
,<Y,l.ylt, yakni perang -'.*ir*rt an suami dari istrinya. Sedangkan

kata {'ir artinyaadalah ular.

,' ;-i(D imana) : Yaitu lafazh y argdi gun akan untuk menanyakanrJ-' . .'
timpat, sebagaimanalaf.azh ji y^ng digunakan untuk menanyakan

waktu. Sedangkan !(it artinya adalah setiap waktu yarLgdiperkirakan

ada diantara masa lalu dan masa depan, seperti ucapan lif .-1*3i o'Jt ui

G.y, sekarang melakukan ini). Lafazhotir ini memiliki satu karakter
khusus, yaitu selalu disenai oleh alif dan lam ta'rlfyangmembuatnya
menjadi isim ma'rifur (bukan nakiroh). 'rjK j;it, ani darikata'4i
disana adalah waktu demi waktu. Sehingga arti lengkapnya adalah

lakukanlah hal ini waktu demi waktu. Lafazh tersebut diambil dari

ucapan orang arab o\il (sekarang). Adapun ucapan mereka ,:4i $!itlS,
artinya adalah ini adalah waktu yang tepat untuk itu dan untuk
melakuka rLny a. Imam Sibawaih'r:'\la b erkata : Ap ab ila dikat akan

..i[T otit, maka maksudnya adalah waktu ini (sekarang) adalah waktu

untukmu. 3H oT. Abul Abbas 'iurlo, berkata: "Laf.azh tersebut bukan

berasal dari kata J;"it, ,krn tetapi fi'il ftata kerja) tersendiri.
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;rllt aniny a adalahlelah atau letih. Dikatakan U!: - ;H- !t begitu

prrrl.tg 
^nL^r^ 

qii- 
"iU 

- 6;i, yakni ketika telah tiLa waktunya.

Adapun kalimat { Ut-"#\ aMenunggu waktu masak' (makananrtya)"

(Al-Ahzab [33]: 53)", adayangmengatakan bahwa ia adalah perubahan

bentuk dari ;1, sebagaima na yangtelah dijelaskan sebelumnya. Abul

Abbas berkata, Orrrg-o.rng berkat, U;i- d,# - .ii hamzah yang ada

padalafazh tersebut merupakan pengganti dari ha'(1), sehingga aslinya

adalah V - :H- !E- (telah tiba waktunya). Dan ra jugaberkata: "Dan

asallafazhtersebut adalah dari kata $il (waktu)."

l'ri ,;t5-'ir adalah orang yangbanyak mengadu atau mengeluh,

y7iitu berkata aduh. Setiap ucapan yg.ng menuniukan terhadap

kesusahan dikatakan sebagai ijlU. kata;$"if juga bisa digunakan untuk

mengungkapkan orang yangmenunjukan rasa takut kepada Allah.

Mengenai firman-Nya Sw:

{@*t'SYY
"Lembut bati dan suka kembali (kepada Allab)." (QS. H[d [11]: 75),

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang mukmin

yangberdoa. Dan arti aslinya adalah orang yaigkembali kepada hal

yangdahulu. Abul Abbas ir\u;, berkata: Dikatakan l.fu1, ketika kamu

menghentikannya. l.!,;, ketika kamu menggodanya.Dan Li!, ketika

kamu merasa kagum terhadapnya.

ci
& I t Lafazh$l apabila digunakan dalam bentuk Pertanyaan, maka

b?rfungsi sebagai kata untuk menanyakan sebagian jenis dan macam

serta spesifikasinya. Lafazh ini dapat digunakan dalam kalimat berita

dan kalimat jawab.

Seperti pada firman Allah

{@ G$id*6,$ie(1\
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"Dengan ndnTd yd,ng rndna saja kamu dapat rnenyeru, karena Dia
rnernpunyai nama-nanxa yang terbaik (Asma'ul Husna)."
(QS. Al-Isra' lL7lz 110) dan

{@'# <,5i,>b6';C-'ii6y
"Yang rnctnd saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku
sempumakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (logl."
(QS. Al-Qashash [28]: 28).

ftrJt artinya adalah tanda yangtampak. Dan hakikatnya pada

setiap sesuatu yangtampak adalah sifat yang tampak dan selalu ada

padanya. Ketika seseorang melihat dan mengetahui ada satu hal yang

tampak, maka dia juga pasti mengetahui sisi lain dari hal tersebut
yangtidak dia lihat, karena hukum keduanya sama. Fenomena seperti

ini bisa terjadi pada hal-halyang bersifat konkrit maupun bersifat
abstrak. Misalnya, apabila ada orang yang mengetahui bahwa ilmu
pengetahuan selalu berdampingan dengan metode yang sistematis,

kemudian dia mendapatkan pengetahuan tersebut, maka dia juga

pasti akan menemukan metode yang sistematis. Dan apabila dia
melihat suatu produk, maka dia juga pasti tahu bahwa ada orang yang
memproduksinya.

Mengenai asal kata lafazh'ai\, 
^d^ 

yarlg berpendapat bahwa ia
berasal dari kata $1, k^rrr ia menjadi penjelas arLtara hal ini dengan

hal itu (+f ;(it. Akan tetapi yangbenar adalah ia berasal dari kata

,!'r::r, yaig artinya adalah membuktikan dan memperkuat sesuatu.

bikat-aka., $k, yakni bersikap lembutlah. Atau dari ucapan orang arab

*l-C-:l (menjadikannyasebagai tempat kembali). Suatu bangunan yang
tinggi dikatakan sebagai !i sepeni pada firman-Nya

{@ t#,'^ir:,et',htfr,y
*Apakab kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanab ydng tinggi
untuk kemegaban tanpd, ditempati." (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 128).
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Setiap kalimat dalam Al-Qur' anyangmenunjukan suatu hukum,

disebut dengan &i, Urit berupa satu surat atau bagian dari surat. Setiap

ucapan yang dipisah oleh suatu lafazh,juga disebut ftT. Dan berdasarkan

pertimbangan seperti inilah ay at-ay at Al-Qur' an dianggap seb agai surat.

Kemudian pada firman-Nya jw:

{@ 5ili#*5ai+lY.\
"Sunggub, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda'tanda
(kebesaran A llab) bagi orang- ord.ng y ang beriman. "
(QS. An-Nahllt6l:7e),

Yang dimaksud adalah tanda-tandayang bersifat abstrak, yan1

diketahui secara beda-beda oleh umat manusia tergantung tingkat

keilmuan mereka. Begitu pun dengan firman-Nya J\a

S ;W9 34.6 Ui Gj cii 2-,L) c 4U-('j S y

{@<'A'B(
"sebenarnya, (Al-Qur'an) itu adalah aydt-d.yat yang jelas di dalam

dada orang-orang ydng berilmu. Hanya ordng-ord,ng yang zalim ydng

menginghari ay at- ay at Kami." (QS. A1-' Ankab nt l29l: 49) dan

{ @,ri'tt5 +'>>i\ o *(u'{atp
"DAn berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allab) di langit dan di bumi. "
(QS. Ynsuf [12]: 10s).

Dalam beberapa tempat kata'a\disebutkan dalam bentuk tunggal

(i;T), dan pada tempat-tempat yang lain disebutkan dalam bentuk jamak

(&tiT). Hal tersebut didasari oleh tuj uan tertentu y arLg say arrgny a kitab

ini bukan tempat yangtepat untuk membahasnya. Hanya saja di sini

kami menyebutkan bahwa Allah berfirman:

{@'ut;x\,fiilii;'y
"Ddn telab Kami jadikan (Isa) putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu

bukti yang nydtd. bagi (kebesaran Kami)." (QS. Al-Mu'minrln [23 ]: 50)
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Dengan kata'*-\ yang berbentuk tunggal (ymg artinya adalah

sebuah tanda), dan bukan 6i1!I (dua buah tanda), dikarenakan setiap

orang dari keduanya menjadi tanda bagi yang lain.

Selanjutnya ftman Allah y.y:

{@ 6*JY>'S"3;3('\
"Ddn Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk
menahut-nakuti." (QS. Al-Isra' l77l: 59),

Ada yang mengatakan bahwa kata &qI di sini merupakan isyarat

terhadap belalang, kutu, kodok dan tanda-tanda lain yang dikirimkan
kepada umat-umat terdahulu. Dengan ayat ini Allah mengingatkan
bahwa hal tersebut hanya akan dilakukan terhadap orang yan1
melakukan kesalahan untuk menakut-nakuti mereka. Dan apabila
mereka patuh, maka mereka berada di tingkatan terendah dari kalangan

orang-orang yang diberi perintah. Karena manusia ketika melakukan
suatu perbuatan baik, maka dikarenakan satu dari tiga alasan di bawah ini:

l. Karena menginginkan sesuatu atau takut akan sesuatu. Ini
merupakan tingkatan yang paling rendah.

2. Karena ingin mendapatkan sesuatu yang terpuji.

3. Karena ingin mendapatkan keutamaan. Dan perbuatan yang
dilakukan merupakan perbuatar,yang utama (paling baik). Ini
adalah tingkatan yangpaling tinggi.

Dikarenakan umat Muhammad ini adalah umat yangpaling baik,
sebagaimana firman-Nya:

{@cq;A$r#\
"Kdrnu (umat klam) adalah urndt terbaik yang dilahirkan untuk
manusia." (QS. Ali'Imran [3]: 110),

Maka Allah mengangkat mereka dari tingkatanyangpaling rendah

dan mengingatkan bahwa mereka tidak akan dikenai azab sepeni di
atas, meskipun orang-orang bodoh dari mereka berkata:
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{ @ A vt 4t1tx J ;3i i:';G-ct A:6Y
"Maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlab
kepada kami azab yangpedih." (QS. Al-Anfal [8]: 32).

Ada juga y^ngberpendapat bahwa lafazh &qi pada surat Al-Isra'
tadi merupakan isyarat terhadap bukti-bukti (keesaan Allah). Dan
mengingatkan bahwa Allah membatasi bukti-bukti itu terhadap mereka

se rta menj agafly a dari azab y angmereka minta untuk dipercep at dalam

firman-Nya kii

{@yt A\li}";s.Y
*Mereka meminta kepadamu agdr segerd, diturunkan d.zd.b."

(QS. Al-Ankabut l2el: sa).

Dan mengenai bentuk dasar darilafazh iiL ada tiga pendapat
berbeda yangdikemukakan oleh para ulama: Pertama, ia mengikuti
wazlin'ai;;. D^n pada biasanya lafazh yarlg mengikuti wazan'ii7i,
memiliki lam fi'il yang mu'tall yaitu berupa huruf illat (alif., wau
arau ya'), seperti lafazh 36 dan 355. Rkan tetapi lam fi'il yang ada

padalafazh !T berupa huruf shahih, dikarenakan terdapat huruf ya'
pada h.rruf sebelurnnya, seperti pada lafazh i;5. f.a"a, ia mengikuti
w azan'iiIi, hany a sap b entuknya telah dirub ah kar ana khawatir akan

memberatkan (dalam pengucapan), seperti-laf.azh S,V yang asalnya

adalah iJ. Ketiga, ia mengikuti wazan'aSgti, dair aslinya adalah
ili. f.ri"dian diringankan menjadi !i. akr" tetapi ini merupakan
pendapat yang lemah,}arena orang arab mengucapkan ben-tuk tashghir
darilifazhi,Td.rrgrn ifif. Seand ainyaia mengikuti wazan ii96, t it..y,
b e ntuk tash ghirn y a adalah't-11.

3(f : Merupak anlafazhyangdigunakan untuk menunjukan waktu
suatu hal. Ia mendekati makna.e+ ftapan).

Allah jw berfirman:

{@c;716Y
"Kapan terjadi?" (QS. Al-A' ra{r l7f: 187),
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{@<g|uJ-.,'fr.6y
"DAn berbala-berhala itu tidak mengetabui kapankah (penyembabnya)

dibangkitkan." (QS. An-Nahl 116)z 21),

{@q'ri6-tr;Y
" Kapankah b ari p embalasan itu? " (QS. Adz-D zariydt 15 tlt L2) .

Diambil dari ucapan orang arab &I.Ada yang mengatakan bahwa

asalnya adalah kata 6\2\ $\, yang artinya adalah waktu yarLg mana

(kapan). Kemudian huruf alifnya dibuang, dan wau diganti dengan

ya' lalu diidghomkan, sehingga menjadi eqi. Adapun 81, adalah la{azh

yangdiciptakan untuk disambung dengan dhomir yangdibaca nashob

ketika terpisah dari fi'ilnya (dhomir munfasbil). Hal ini terjadi apabila

dhomir mendahului fi'ilnya, seperti

.{@ t*'i(.y\
"Hanya kEada Enghaulab kami menyembar." (QS. Al-Fatihah [1]: 5),

Atau dhomir tersebut dipisahkan dari fi'ilnya oleh huruf 'athof
(kata sambung) aaulaf.azh tj! ftecuali), seperti pada firman Allah:

{@ {u.y;"&iy
"Kamilah yang rnemberi rezeki kepada mereka dan kepadarnil."
(QS. Al-Isra' ll7f:31) dan seperti

{@iufJLbi3iliii;$y
"Dd.n Rabbmu telah memerintabkan agar kamu jangan menyembah

selain Dia.' (QS. Al-Isra' ll7):23).

Selanjutnya adalahlafazh €1, i^ digunakan untuk membenarkan

kalimat se be lumnya, sepe rti kalimat &i'il t). tS rt\- (iy 
^, 

demi Tuhanku.

Hal tersebut memang benar).Laf.azh 3i, Idan [i merupakan salah

satu dari huruf-huruf lt4tt (kata yalgdigunakan untuk memanggil).

Kamus AtQur'an 129



Seperti ucapanmu ';;\,';;3tii,?; qI, yang artinya adalah wahai Zaid.
Sedangkan .}i adalah katayangdigunakan untuk memberitahu bahwa

kalimat yang ada setelahnya merupakan penjelasan dan penafsiran

terhadap kalimat yang sebelumnya.

oiii

$l: d;jijl merupakan bentuk mashdar dari 4U1 - vJi,- &st-,- aii.
KairrmengatakanlKJL"i(diabergabungdenganhalitu)-C1Vr-ti-ri-e-:V.

Allah ,tr: ? berfirman:

{@ ,-b;KiJYlz;iia}s$
"(Ingatlab) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gud."

(QS. AL-Kahfi [18]: 10).

Dan Dia ju, berfirman:

{@;-*JLc:\a'Y
"Aku akan mencari perlindungan ke gunung." (QS. Hud [11]: 43),

{@T.< A*u;:y
"Dia menernpatkan saudaranya (Bunyamin) di tempd.tnyA."

(QS. Yusuf U2): 69),

{@"lrg ioa\G}Jy
"DA.n (boleb pula) menggauli siapa (di antara mereka) yang engkau

kehendalei." (QS. Alzab [33]: 51) dan

"Ddn keluarga yang melindunginya (di dunia)."
(QS. Al-Ma'arlj [70]: 13).

.^ .-t4..

130 Huruf Alif



Adapun firman-Ny^ J\tr:

{@€;$i?6:+y
"Di dekatnya ada Surga ternpdt tinggal." (QS. An-Najm [53]: 15)

Memiliki kesamaan dengan firman-Nya Sr;::

{@rGtur;}
"Tempat tinggal yang kekal." (QS. Fushshilat [41]: 28),

Yakni bahwa lafazhjts di sana diidhofhakan kepada masdhar
(il;JD.

Sedangkan pada firman-Nya ju;:

{@i1i;"#;cy
"Tempat kembali mereka ialah Neraka Jabanam."
(QS. Ali'Imran l3l: 197),

Merupakan nama tempat yarLgmenjadi tempat kembali. 'l U3i
(aku me ny ay anginy a)'rtSV -'r-SY -'t-f 6 (de n gan se ge nap kas ih s ayan g) .

Makna hakikinya adalah aku kembali kepadanya dengan hatiku.

Firman-Nya:

{@T.< A*u;;y
" Dia rnenemp atkan s audarany a (Buny am in) di temp d.tny a.. "
(QS. Yusuf lt2l:69),

Yakni membawa saudaranya ke sisinya. Dikataka n ryI at'r\

(menaungi). Diantara penggu rLaanrLya juga adalah lafazh i1;uit pada

ucapan Hatim Thayyi':

errs;e Jnr oLbYi
Sesunggubnya barta datangpergi dan kernbali
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Ada yang mengatakan bahwa lafazh i'i;r (perempuan) juga

termasuk bab ini. Maka seakan-akan ia dinamakan demikian karena

menjadi ir$l &-rA (up^nya bagaikan air). Dan untuklafazh &2V, 
^d^

yatTgmengatakan bahwa ia adalah bentuk nisbat dari kata',u (air), yang

aslinya adalah {; U. f.-udian huruf hamzahnya diganti dengan wau.

Sehingga menjadi 'isv (berlenis air).

Huruf-huruf Alif yangdapat memberikan atav merubah makna

ada tiga jenis. Yaitu yangberada di awal kata, di tengah, dan di akhir

kata. Dan alif yang berada pada awal kalimat, adatiga macam:

Pertama: rq**:1f ,.-Jj, yakni alif yang digunakan sebagai katatanya.

Penamaan nya'dengan jq.,i 
-.r-.lf , lebih baik dari pada dinamakan dengan

i@:it (meskipun dalam bahasa indonesia keduanya memiliki artiyang

sama, yaitu pertanyaan). Karena lafazh)tiir.i) ldapat mencakup semua

jenis pertarryaan, yakni iQ";'ir (pertanyaanyarLg ditujukan untuk
mendapatkan informasi), jlri=3yl (pertanya an yangtujuannya untuk
men gingkari), d.o{il I (pertanya 

^n 
y algtuj uannya untuk memarahi dan

menegur), 6i4r (penanya rlyarLgtujuannya untuk menyangkal) dan

L;3,s1 (penanyaan yang tujuannya untuk menganggap sama). Contoh

yingberupa iti"-;yt adalah firman Allah jw:

{@wL,r"Jwii11y
"Apakah Engkau hendak menjadikan ordng ydng rnerusdk." (QS. A1-

Baqarah [2]: 30).

Sedangkan yangtujuannya untuk a$;lt, adakalanya dituiukan

kepada mukhathab (orangyang diajak berbicara) atau kepadayang

lainnya, seperti pada firman Allah:

{@K*+,".sY
"Kd.rnu. telah mengbabiskan (rezeki) yang baik. " (QS. Al-Alqaf 146l: 20) ,

13it Huruf Alif



{@ \1''&;"i''4iitty
*Sudabkah kamu menerima janji dari Allab." (QS. A1-B aqarah [2]: 80),

{@g:;#3;i'g.Y
"Mengapa baru sekarang(kamu beriman), padabal sesunggubnya engkau
telab durbaka sejak dabulu." (QS.Yunus [10]: 91),

{@GJaYd"e1}
"Apakab jika din @afat atau dibunub." (QS. AIi 'Imran l3): 144),

{@'o'itfrCU;-gy
"Maka jika engkau anfa4 apakab mereka akan kekal?"
(QS. Al-Anbiya' l2ll: 34),

{@s;e,ifi\
"Pantaskah manusia menjadi heran." (QS.Yunus [10]: 2),

{@ ;;}ti;i;e:H:tuy
"Apakab yang dibaramkan Allah dua yang jantdn d.ta.u dua yang betina. "
(QS. Al-An'am [6]: 1a3).

Dan contohyangberupa taswilryab adalah firman Allah:

{@(#lc;ft4r\6y
"Sarna saja bagi kita, apakab kita mengeluh atau bersabAr."
(QS. Ibrahim [14]: 2I) dan

{ @ l;rs'p $ r't #3.'-1; ;a4r6y
"SArnd saja bagi mereka, engkau (Mubammad) beri peringatan atau tidak
engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman."
(QS. A1-B aqarah l2l: 6) .
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Kemudian apabila alif tersebut masuk pada kalimat positif (cJqjlr),

maka ia menjadikannya negatif e;AD, seperti perkataan giilt.lji tTil
(apakah ucapan ini keluar?). Penanyaan sePerti itu mengindikasikan

bahwa sang penanya menafikan (menganggap tidak adanya) Proses

keluar. Sehingga dia bertanya mengenai itsbat (kepositifan/ pembuktian

keluarnya ucapan tersebut). Dan apabila alif tersebut masuk pada kalimat

negatif, maka ia menjadikannya positif. Karena disana terkumpul dua

kata negatif, sehingga menimbulkan ani positif.

Contohny a adalah firman Allah:

q@ts;LJ,IL
"Bukankah Aku ini Rabbmu?" (QS. Al-A'raf'lZl: tl2)

{@'qsilit\ri'ifiiY
"Bukankab Allab hakim yangpaling adil?" (QS. At-Tin [95]: S)

{@ efii,ifii;t;;.liy
"DAn apakab mereka tiddk melibat bahua Kami mendatangi daerab'

daerab (orang yang ingkar kepada Allah)." (QS. Ar-Ra'd [13]: 41),

{@^44Y?JY
"Bukankah telah datang kEada mereka bukti (yong nyata)?"

(QS. Thahelz)):133)

{@''"iJ }
" D An tidakkah mereka (orang' orang munafi.k) memperbatik'an ? "

(QS. At-Taubah l9): 126)

{@ t:#*;Y
,,Bukanh,ab Kami telab memanjangkan u.ntunnu.." (QS. Fathir l35l:37)
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Kedua: Alif yang berfungsi untuk memberitakan diri sendiri.
Sepeni ucapan '6:i (sayamendengar) dan i41$ayamelihat).

Ketiga: Alif yang berfungsi untuk membuat kata perintah, baik
berupa alif qotbo' ataupun alifuasbol.

Sepeni pada firman Allah:

{@,r:,giry,Wiiy
"Turunkanlah kepada kami bidangan dari langit."
(QS. Al-Meidah [s]: 11a)

{@iiii c6.1^+,)qiy
"Bangunkanlab untukku sebuab rumab di sisi-Mu dalam Surga."
(QS. At-Tahrim 166): 11) dan lainnya.

Keempat: Alif yang beriringan dengan dengan lam ta'rif,sehingga
menjadikan lafazh yangdimasukinya sebagai isim makrifat. Sepeni
ucapan gJAt (seluruh alam).

Kelima: Alif yang befungsi sebagai it4Jt (kata yang digunakan
untuk memanggil). Sepeni ucapan l-l;i, yakni artinyawahai Zaidl

Kemudian alif yang berada di tengah kata adalah alif yang berfungsi
sebagai tatsnlryah (menunjukan arti dua individu), dan alif yangberada
pada sebagianlafazhjamak seperti ,Ltl,x dan $Sw. Sedangkan jenis
alif yang terakhir, yaitu ahf. yangberada di akhir kata adalah alif yang
ta'nlts (berfungsi untuk menunjukan jenis perempuan) sepeni lafazh

,ri.- ftamil) dan iti! (putih), dan alif dhomiryangberada padalafazh
tatsniyyab seperti lafazh q.6!! (pergilah kalian berdua!).

Sedangkan alif-alif y^ng berada pada akhir ayat al-Qur'an, maka
ia diberlakukan seperti allf yang ada pada akhir bait syair. Yakni alif
tersebut tidak memberikanartiapapun, dan ia hanyaberfungsi untuk
memperin dah laf.azh saja.
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Sepeni pada firman Allah:

{@"6dri$u:"i!s;Y
"Dd.n hamu berprasangkd yd.ng bukan'bukan terbadap Allah''
(QS. Al-Ahzab l33l: 10) dan

{@Wi6i;6'Y
"Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yongbenar)"'

(QS. Al-Ahzab 133)z 67)

a'9:€'6
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,ujt J\:t
-aa-

Bab Huruf Ba

aatn-
,.Jfq : artinya.memotong, ia hampir sama dengan kalimat &il,hanya
saja kalimat iJ3it lebih sering digunakan dalam memotong organ tubuh
dan rambut. Sepeni dikatakan dalam sebuah kalimat 

^:!r-rlp,,isg 
aninya

rambut dan telinganya diporong. Sepeni dalam firman Allah S6;{,v;L
yang berbunyi:

{@ ,i:'ii6$("i45#
*Mereka memotong telinga+elinga binatang temak"
(QS. An-Nisa' [4]: 119).

Juga seperti kalimat &q ,.3? yang artinya pedang pemotong.
Ia digunakan untuk memotong organ tubuh dan untuk memotong
rambut. Adapun kalimat i33j t anin y a adalahp ot on gan jamakny a,3J,,
sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair:

lWedlr6{ o}urv
Burung itu terbang dan tangannyd. terdapat potongdn bulu-bulu.

Adapun kalimat 8-jr ia lebih banyak digunakan dalam pemorongan
tali dan sambungan. Seperti contoh kalimat berikut tf{Vt,Ll)E aninya
aku menceraikan seorang perempuan dengan pemutusan. Maka
terputuslah hubunga n diantarakeduanya. Seperti dalam sebuah riw ayat
hadits y ang menyatakan:
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.11l' ai4\&i:i&iv'<-r
"Tidak dikatakan puasa bagi oran g yang tidak memutus puasa pada

malamnya."l

Kalimat &j;lf juga mengandung arti yang sama, hanya saja ia

digunakan dalam pemotongan kain, bisa juga dalam Pemotongan

dJngr., cepat terhadap unta, seperti contoh kalimat ,#'fSt aninyT

unta hasil potonganku, yang demikian ini (penggunaan kalimat cU;t
dalam memotong unta dengan cepat) karena kecepatan tang nnya

dalam memotong hampir seruPa dengan kecepatan tangan tukang

tenun, seperti yangdisebutkan dalam sebuah syair:

,\A\ J? 6il1; c,rsq 4r.-/\ &
Perbuatan ydng cEat dapat menembus batasannya..'

sebelum datang uaktu sore , maka ia disebut cEat'

c2.iiJ , artinyamemotong, hampir sama dengan kalimat sebelumnya,

i^iy^saja kalimat ini lebih banyak digunakan dalam Pemotongan dosa,

kemudian ia jadi sering digunakan 4a1am memotong atau memutus

kesudahan, seperti dalam kdi*.t Aft$ arinyaorang tersebut,iqrk

mempuny.i k.t.rr.rnan (sudah terputus) atau sePerti kalimat T \ F.,
orang yatgterputus (dari kebaikan)atau 3U\ F. artinya orang yang

,..p*rrs dari rahmat-Nya. Ada juga yartg menggunakan kalimat',/i

Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor (2454), Tirmidzi dengan nomor

(730) keduanya dengan lafazh:
ilwJ; rarJ:r iE Jr * n U

.Barangsiapa yang tidak mengumpulkan (niat untuk berpuasa) sebtlum datang faiar, m.aka tidak

,a, p,.rr'r, 6rginyi." An-Nasali dengrn nomor (2331) dengan lafazh h.adits sebagai berikut:

i i* * ra\ P ipre# i";
..Barangsiapayangtidakmemutuskan(untukberpuasa)sebelumdatangnyafaiar,makatidakada

p"r* u1*iyi.ii I6n, Maiah dengrn nomor (1700) dengan lafazh hadits sebagai berikut:

JJv;o.;;i-i;! iq-;'i
"Tidak ada puasa bagi orang yang belum (nia.t untuk) mewajib.kan pu.as.1 ;e1enj1k.ryJ'p.j-'
s.-"r"y" il.i r,ra;,r'urrrrrrl *G nrairr ini dishahihkan oleh al-Albini didalam kitab Shahih

Al-Jami' dengan nomor (6538)

-^;t\,6
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dalam penyamaan, seperri kalimat ,WW khutbah yarLgterputus,
hal ini dikarenakan dalam khutbah tersebut tidak menyebutkan
bismillah, sebagaiman yang disebutkan dalam sebuah hadits yang
berbunyi:

j;i;i &tf *,*i'^::1;i 3
"setiap perkara yangtidak dimulai dengan menyebutkrrr rrr*r'Al1rh
maka ia terputus."2

Juga firman Allah SviJxy:L yangberbunyi:

"sesunggubnyaorang-ordngydng-:9rr::;"ffi ,;*
(QS. Al-Kautsar [108]: 3)

Maksudnya terputus penyebutantya,hal ini dikarenakan mereka
menganggap bahwa Nabi Muhammad14^gxiyz akan terputus tidak
akan disebutkan lagi setelah berakhir usianya, karena beliau tidak
mempunyai keturunan laki-laki. Maka Allah mengingatkan mereka
bahwa sesungguhnya yarlg akan terputus dan tidak akan disebutkan
adalah mereka yang membencinya. Sedangkan beliau, sebagaimana
y ang Allah gambarkan tentang ny a y aitu:

{@tf>Au{{;'y
Dan Kami akan tinggikan penyebutanntu. (QS. Al-Insyirah lgal: a).

Yaitu dengan dijadikannya beliau sebagai bapak kaum mukminin,
dan ditakdirkannya beliau untuk selalu dilindungi oleh agama yang
haq ini. Dan ini pula maknayangterkandung dalam ucapan amirul
mukminin:

Hadits dhaif: Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan nomor (189a) dari hadits Abu Hurairah r41E-,
dengan lafazh hadits sebagai berikut:

rui"gq * i*I ,j Jr; +;,"1 3
'Segala sesuatu Ilng tidak dimulai dengan kata hamdalah, maka I t.rp.rtrs (dari rahmat Allah)."
Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani didalam kitab Dhaif Al-Jami' dengan nomor (42i6)

Karnus AQur'an ,39



isp. ;*iiir 0 ere\s i:'friiJwi #nl iY slul:uir
Ulama itu akan tetaP ada selama waktu masih ada. Jasad mereka

mungkin telah tiada,iramun peninggalan mereka masih tetaP ada di

dalam hatihati kaum (manusia).

Ini tentang nama dan jasa para ulamayangmerupakan pengikut

Nabi Muhamm ad,pgtai4, lalu bagaimana dengan Nabinya sendiri, dan

Allah -g.jz rclah mengangkat penyebutan beliau dan meniadikannya

sebagai penutup para Nabi. Semoga shalawat terbaik dan keselamatan

tercurahkan kepadanya dan kepada mereka para Nabi yanglainnya'

J+ : Artinya memutuskan.

Allah Sq:i'v.$ berfirman:

{ @ ir,-),41J4'y

"Dd.n beribadablab kepada Nya dmgan penub ketekunan'"

(QS : Al-M :uzzammil [73]: S).

Maksudnya adalah putuskanlah darimu segala sesuatu dikala sedang

beribadah , artinyaikhlaskan niat dalam beribadah dan putuskan segala

hal supaya kamu fokus beribadah. Mengenai makna ini Allah -Pib

telah berfirman:

{@ {;'*Zn$Y
"Katakanlab Allab, kemudian biarkanlab nt'erekd" "
(QS. Al-An'am [5]: 91).

Namun ini semua tidak berarti menafikan hadits Nabi Muhammad

:irr rl.KV y ang b e rb u nyi :
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f-)-,)l O#'i; e>,*yr g-^l;Ui;'i
"Tidak ada kerahiban (kependetaan) dalam islam, dan tidak ada
pembujangan dalam Islam."3

Karena ji6 drlr* hadits tersebut adalah pemutusan dari menikah
(membujang). Diantara contoh kalimat S\At yangberarti pemurusan

adalah seperti sebutan untuk Mariyam yaitu Jr{t'"fr'Al artinya gadis

perawan, maksudnya yang terputus dari lelaki. Dan orang yang
terputus dari nikah serta tidak menginginkan nikah hukumnya
terlarang, sebagaimana firman Allah pg sebagai berikut:

{@'*o:Si'bl{Jb!
Dan kautinkanlab orang-orangyang sendirian. (QS. An-Nur 12fl:32)

Juga sabda Nabi Muhammad icq*,$" dalam sebuah hadits yang
berbunyi:

rur i; l\r'e.rqi $F Vi* 63r*
"Menikahlah supaya kalian menjadi banyak, karena sesungguhnya aku
akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian padaharikiamat nanti."a

Juga sep e rti kalimat J#'eiX y ang arriny a le b ah y angmenyendi ri
terputus dari lebahJebah kecil yang bersamanya.

Al-Hpfidz Ibnu Hajar berkata didalam kitabnya Fathul Bari (111l9): "Mengenai hadits 3 ai \:,6\j
p)L)t (tidak ada kerahiban dalam islam) maka aku belum menemukannya dengan bentuk redaksi
sepeni itu, namun aku mendapati hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Vaqash yang
terdapat dalam kitab Thabrani di sana disebutkan bahwa Allah menggantikan kerahiban dengan
kerahibrn yang lurus lagi toleran lLf r i&tiaf,.;,Jr) juga di dalalri hadits yang diriwayatfan
oleh Ibnu'Abbas yang bersumber dari Nabi disebutkan bahwa di dalam Islam tidak boleh ada
yang membujang. Hadits tersebut dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan dishahihkan
oleh Al-Hakim."
Hadits ini dhaif. Diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq di dalam Mushannafnya (10390. Dari hadits Said
bin Abi Hilal dengan tidak menyebutkan rijal shahabat pada sanadnya (hadits mursal). Dan hadits
ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Dha'if Al-Jami' dengan nomor (2484).
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e{ , Aninya menghamburkan. Asal ani kata $ adalah memecahkan

,rru memisahkan dan meninggalkan suatu bekas. Seperti kalimat

+\At i4)t 4 artinya angin telah memecahkan debu. Atau seperti

kalimit .r.Ul I k aninya riwa yangterkumpul didalamnya kesedihan

dan kegembiraan. Maka dikatakan ,#6 '03i53 artinya aku sudah

menghamburkannya sampai berhamburan.

Seperti firman Allah k+" yarLgberbunyi:

"Maka jadilab ia debu yang berterbangar." (QS. Al-\raqi'ah [56]: 6.

Juga seperti firman Allah ki* yangberbunyi:

{@ F.r'",PIQ.A1Y
" Ddn memp erke mbangbiakk'an berbagai j enis binatang. "
(QS. Al-Baqarah l2): t64.

Ini menunjukkan dalam mengada kan sesuatu yang sebelumnya

tidak ada dan menampakkannya. Juga firman Allah kis y^ngberbunyi:

{@,>}JicQeY
"seperti anai-anai yang berterbangan." (QS. Al-Qari'ah [101]: 4.

M aksudn y 
^ 

y ang men ggerakkan anai- anai setelah seb elumnya

berdiam dan tersembunyi.

Dan firman Allah ki* y^ngberbunYi:

{ @ c.;',i'tKA -jLY\

,,sesunguhnya aku mengadu atas h,egelisaban dan kesedihanku."

(QS. Yusuf lt2):86.

Maksudnya kesedihan yang dipisahkan dari persembunyian.

Ia adalah mashdar (kata infinitif) namun mengandung arti obiek,

atau dalam arti lain maksud ayat tersebut yaitu kesedihanku yang
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dipisahkan oleh pikiranku. Ini sepeni kalimat f4t:.i*:j (pikiranku
mengagetkanku). Disini kata pikiran menjadi subjek terhadap diri.

aaa

d1|? : Aninya memancar atau menyembur. Seperti dalam kalimat
L\il J4 artinya air memancar atart menyembur. ;-a.;ljuga sama
dengan #l.,hanya saja kata ,-;qtlebih banyak digunakan pada
tempat keluar atau tempat memancar yang sempit. Sedangkan kata

S$tlebih banyak digunakan pada tempat meman car y angbersifat luas.

Oleh karena itu, Allah fuj;, berfirman:

{@Glfit*ir,At;y
"Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air.
(QS. A1-A'raf l7l: 160)

Dan Allah berfirman di dalam surat lain:

"Maka memancarlab daripadanya dua belas mata air."
(QS. Al-Baqarah [2]: 60)

tempat keluarnya sempit.

Allah berfirman:

{ @ ,4i$ci^rr;etty

Penggunaan dua kalimat di atas pada dua ayat tersebut karena

{@G\4vW,y
"Ddn Kami alirkan sungai diantara celah-celab kedua kebun itu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 33)

Allah juga berfirman :

{@ (;},ri$(friy
"Ddn Kami jadikan bumi ntemancarkan ?natd air-mata air."
(QS. Al-Q amar lsal: n)

Di sini tidak menggunakan kata \i: i"1.
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/ ,r/

&h: Artinya menyingkap ataLl mencari, seperti dalam kalimat

;1il j *V artinyaaku mencari suatu perkara'- 
Allah S6:)x\;,;)berfirman:

{ @ dr"iiJ.E;.6i}x\ely
" Kemud.ian Allah menyuruh burung gagak untuk, menggali'gali dibumi. "

(QS. Al-Meidah [s]: 31

Dikatakandalamsebuahkalimara1t9W;,e:lit'aSt:lt,#aninya
seekor unta menggali bumi dengan kakinya dalam berialan. Karena

kerasnya dalam menapakkan kaki sehingga ia menyerupai menggali

bumi.

90.'9O: Artinya laut, dan asal arti katanya adalah setiap temPat yang

1ir., yrrrg dapat menampung air dalam jumlah yarlgsangat banyak. Ini

adalah ani asli darikatafi, kemudian kata tersebut digunakan dalam

menganikan luasnya. Seperti dalam kalimat lK6y4artinyaaku sudah

memperluas (memperdalam) ini, sebagai penyerupaan dengan luasnya

lautan. Atau seperti dalam kalimat \r1li'alt\'ll';t '.ro)\oH artinya

aku telah memperluas unta dan membuat lobang pada telinganya

dengan lobang yangluas. Oleh karena itu, unta juga dinamakanl'a4,

sebagaima r:a yangdisebutkan dalam Al-Qur' an:

{ @ i"4b{ii'J14('Y
" A ku tid.ak pernah mensy ariatkan bah r.rab (untay ang dibelab telinganyd). "

(QS. Al-Maidah [s]: 103)

Ini dikarenakan mereka menjadikan unta betina yarlg sudah

melahirkan sepuluh kali akan dibelah atau dilobangi telinganya , Ialu

unta tersebut ditinggalkan tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh

diberikan beban di atasnya. Setiap sesuatu yang mengandung arti

luas juga bisa dinam akan \p. sampai ada yang mengatak a" 'rt J?
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artinya kuda yang cepat, dilihat dari luasnya jarakyang ditempuh
dalam berlari. Nabi Muhammad -p*,ai'p juga bersabda mengenai
kuda tungganganrLyai Vfrk: artirrya aku menjumpai (kuda) nya
sangat cepat.s Begitu juga bagi orang yang mempunyai ilmu yang
luas, ia dinamakan fi. Dan kalimat otllr oftat arrinya memperluas

(memperdalam) ilmu. Dan terka dangkata p juga mengandung makna

asinnya. Seperti dalam kalimat Glfr',Y artinya garam, atau seperti

dalam kalimat ,\X134i33 artinyaair ini sudah menjadi asin. Disebutkan
dalam sebuah syair:

i;urr +Frgioi,ft jL * *;:VV,Ai\LYSa.r,,
Air bumi telah menjadi garam, dan itu menambab sakitku, dimana air

minum ydng segar telab menjadi asin.

Sebagian ada y angmengatakan bahwa kata p)l asal artinya adalah

air garam, bukan air tawar.

Dan firman Allah Susj:i,y;t yarLgberbunyi:

{@ Uev",'r,$$i(i i,#Y
" Dud air laur yang mengalir, yang ini tawar lagi segar, yang ini asin lagi
pahit." (QS. Al-Furqan l25l: 53)

Kenapa dalam ayat tersebut air tawar juga disebfi H ? karena

bersamaan dengan air garam atau asin, sebagaimana kalau kita
menyebutkan kata ,.,l.liJl dan kata '51 dengan sebutar qlfi yang
artinya dua bulan. Begitu juga awan yang banyak mengeluarkan air
dinamakan ra&\i anak laut.

Firman Allah Sq:iv.;L yang berbunyi:

{@;ii, laic:it-tY
*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut." (QS. Ar-Rum [30]: 41)

s Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh Bukhari dengan nomor (3040), Muslim dengan nomor
(48/2307) dari hadits Anas bin Malik';;Kpa
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Ada yang menyebutkan bahwa maksudnya adalah dikampung

dan dikota, bukan dianrara air. Dan kalimat '6?iij^^b'o!$ artinya

aku menjumpainya sangat jelas, karena tidak ada bangunan yang

menghalanginya.

,:\.{, ,j.,!ir artinyakikir. Asal arti katanyaadalah menahan

F.i.ririfif."rn yang tidak seharusnya ditahan, lawan katanyaadalah

31{jt yaitu dermawan. Apabila dikatakan J;; artinyaiatelah berbuat

bakhil yaitu orang yangmenahan kepemilikannyasendiri. Adapun kata

J5 aninya ia banyak atau sering menahan kepemilikannya (sangat

lit i.; . Seperti kata'n;)l y ang artiny a banyak berkasih s ayan g, diambil

dari kata 'r.l)\yangmengasihi. Sifat kikir ada dua jenis; Pertama kikir
atas hartanya sendiri, kedua, kikir atas harta orang lain, maksudnya

menyuruh orang lain berbuat kikir. Hal ini sePerti yangdisebutkan

dalam firman Allah 6G:r:nY::. yangberbunyi:

{ @,Ht 3\3i'or:;k:'bw-A5i y
"Orang-orang yd.ng kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat

kikir." (QS. An-Nisa' Vl:37)

,a

& , u-4lt artinyamerugi atau mengurangi sesuatu secara zhalim.

Allah SGj:nY,;t berfirman :

{@'b;,,LJtPi'y
"DAn mereka didunia ini tidak akan dirugikan " (QS. Hud [11]: 15

Allah Sa;i.w juga berfirman:

{@ li6'i6i\,fr{i}
"Dan janganlab kamu kurangkan takarannya pada rnd'nttsid."

(QS. Al-A'ref [7]: 8s),
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Kata j*Jcll dan 
"i7\;lljuga 

berarti mengurangi takaran timbangan.
Sebagaima na y ang difirmankan oleh Allah J6j{v.$ yan g berbunyi:

{@*i +*'ii;15!
"Dan mereka menjual Yusuf dengan barga yang rnu.rAb."
(QS. Yusuf ll2)t io).

Sebagian mengartikannya dengan harga yarrykurang. Dikatakan
dalam sebuah kalimat l#V aninyasaling mengurangi, saling menipu,
maka mereka merugi satu sama lainnya.

tt'

e.: iJt artinya membunuh diri dengan bersedih.

Sepeni firman Allah S',6nw yangberbunyi:

{@'.;# A16;f;5r{t}
"Dan janganlah dirimu binasa karena kesediban rr1.erekd.."

(QS. Fathir [3s]: 8).

Sebagaima rLa y ang disebutkan dalam sebuah syair:

'a,"-3;Jr eqll \'rii'ri\
Tidak...wahai yang rnembunub dirinya karena bersedib.

Kalim 
^t $At u #\:,j rL\$\3X d artinya si fulan melakukan

ketaatan dan kebe naran namun dengan keterpaksaan atau dia
melakukatnya akan tetapi tidak menyukainya karena bersedih yang
teramat dalam.

{@c;Ud:iiy
"Apakab kamu akan membunuh dirimu karena bersedih."
(QS. Al-Kahfi [1s]: 6).

Aninya memerintahkan untuk tidak berkasih sayang.

Seperti firman Allah Ja;nw dalam ayatlain:
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I
I

J+ : ArtinYa bersegera.

Seperti firman Allah S(4x,Y;L y ang be rbunyi :

"Dd.n janganlab karnu memakan barta anak yatint itu lebih dari batas

kepatu"tanl dan janganlab kamu tergesa-gesd.." (QS. An-Nisa' [a]: 6).

Maksudny a janganlah berse gera. Kata,L) 4 artinya aku bersegera

kepadany a, atartbisa juga menggunakan kata &jiq. Terkadang ia juga

,rr.ng.rdrrng arti kesalahan yalgdilakukan secara sPontan, contohnya

kalimat }-'.lf fU e-',\ig)3,i,:5K artinya si fulan orang yalg selalu

melakukan k.salr-h in d^l^ perkara ini. Adapun kata ilit kenapa

diartikan dengan bulan purnama? Karena ia terbit mendahului (lebih

cepat) matahari. Ada iuga yangmengatakan bahwa dinamakan bulan

p,.r.rrr-, karena cahayanya memenuhi bumi sehingga ia menyerupai

d..rgrn kecepatan. Namun aPaPun pendapatnya, iamerupakan bentuk

krt, infinitif (masdar) yang mengandung arti kata subjektif (Fa'il) dan

pendapat yanglebih mendekati kebenaran menurut kami adalah kata

313t *..rrpakan asli nama bab tertentu, kemudian ia dianikan sesuai

d.rrgrn apayaigtampak dari kalimatr:ya. Oleh karena itu terkadang

dikatakan tS ,4 artinyatelah terbit ini. Terkadang juga ia dilihat dari

sisi pemenuhan atau keberisiannya, sehingga kata ';r")t diumpamakan

d.rrgrnrrya. Adapun kata )3,j1 adalah nama tempat y arlg menamPung

,.*.r, pendapatan atau penghasilan dan memenuhinya karena dipenuhi

oleh makanan.

Adapun makna Firman Allah J6l;i:n\u didalam Al-Qur'an:

{@:-+6if;s;Y
"Dan Attab telab menolong kamu sekalian dalam perd.ng badar."

(QS. Ali'Imran l3l: 123).

Badar adalah nama temPat khusus yangterletak anterfa Makkah

dan Madinah.

{@$ta56tuff8u1;y
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P *J : Artinya menciptakan sesuatu yangbaru tanpa meniru atau

k"jit "ti. Seperi kalimat '"X 6; artinya sumur yangbaru. Dan

apabila kata $il .,r" 1r{fdigunakan dengan kata Allah, maka ia

berarti mengidakan sesuatu tanpa alat, benda, waktu dan tempat, dan

itu tidak ada yang bisa melakukan selain Allah. Kata 6#l juga bisa

digunakan untuk kata i+ill (yrrg menciptakan sesuatu yang baru).

Sepeni firman A1lah Sq:nv.::. yalgberbunyi:

{@"rr;1 V='vi$(e{ }
" Yang menciptak an langit dan bumi." (QS. Al-Baqarah lZ1: ttl),

Kata ij,uir juga bisa diartikan ? #t,seperti kalimat 'n-X S; artinya
sumur yaig dibuat baru. rrt, i+ri-bisa dipakai dalam pJrrggrr.an kata

subjek (fa'il) atau objek (maf'ul).

Firman Allah Jvj'nv) y 
^ng 

berbunyi:

{@,}r3\'br\LqiKt1$ }
"Katakanlab, aku bukanlab rasul yang baru." (QS. Al-Ahqaf $6):9).

Maksudnyaadalahbahwa sesungguhnya aku bukan rasul baru yang

tidak pernah ada sebelumku. Ada juga yang mengartikan bahwa apa

y angaku (rasul) ucapkan bukanlah sesuatu y arlgbaru. Kaa'ael I dalam

sebuah madzhab bermaksud perkataa n y 
^rLg 

tidak pernah diucapkan

atau dilakukan oleh pembawa syariat baik dalam contoh ataupun dasar-

dasarnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadits y ar,;g berbunyi:

,\11 g {\.r|fiSfiXS y*,35'n*,
"setiap sesuatu y^ngbaru dinamakan bid'ah, dan setiap bid'
sesat, dan setiap kesesatan berada dalam Neraka."6

6 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor (4607), Ibnu Majah dengan nomor
(a2), Ahmad di dalam musnadnya dengan nomor (17184), Ibnu Hibban didalam shahihnya dengan

nomor (05) dari hadits'Irbadh bin Sariyah arayS .hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam
kitabnya Shahih Al-Jami'dengan nomor Q549).Dan Imam Muslim juga telah mengeluarkan
hadits seperti ini darinya dengan nomor (43/867) dari hadits Jabir bin 'Abdull^\1 rz&

*''2'S
ah adalah
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Adapun kata 1r{)l jika disandingkan dengan kata F.rt (lelaki)

maka ia mengandung arti berhenti, karena binatang tunggangannya

kelelahan atau kurus.

1..
f.) + arau pun Jt :;',jt,J.klr,&*pr,Jr"ill artinyaadalah menempatkan

r.rrrrtu pada tempat lain, dan ini lebih umum dari kata ?c @""gganti),
karena mengganti itu berarti menjadikan bagimu sesuatu yangkedua

dengan memberikan sesuatu yarLg pertama. Kata ,l*g!t terkadang

mengandung arti merubah mutlak meskipun tanPa menggantinya.

Allah Sqxat telah berfirman:

{@;+u-iw1i$41fii3Y
" Lalu orang- ord.ngy d.ng dzalirrt menganti p erintab dcngan (mengeri akan)

yangtidak diperintabkan kepada mereka." (QS. A1-Baqarahl2lz 59)

Firman AIIah Sq:iY;:. di dalam Al-Qur'an:

{@'t1t1 €;lZ##H;y
"Dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudab mereka

dalam ketakutan menjadi d.tnan sentdusa." (QS. An-Nur l2al:55).

Firman Allah Jsr:i,Y;l di dalam Al-Qur'an:

{ @ 
"{c 7;91{ri\3:$"44frY

"Maka itu kejabatan mereka diganti Allab dengan kebajikan."
(QS. Al-Furqan lzsl: 70).

Maksudnya adalah mereka melakukan amalan sholeh untuk
menghapus apa yarLg sudah mereka kerjakan sebelumnya berupa

amalan keburukan. Ada irtgayang mengartikannya bahwa Allah
mengampuni keburukan mereka dan membalas kebaikan mereka.

Allah Sq:iv,;L berfirman di dalam Al-Qur'an:
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{@ryc^l:i,'i.-,p
"Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelab ia mendengarrr)o. "
(QS. Al-Baqarah [2]: 181).

{ @ "1:"r, <rtu7 4q;31i.r:;y3 \
"Ddn apabila Kami letakkan sud.tu ayat di ternpd.t dyd.tyanglain sebagai

penggantinyd." (QS. An-Nahl [16]: 101).

{@6,;&6"{-'Y
"Dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun."
(QS. Saba' [34]: 16).

{@'1Ar;4i6K16Ki y
"Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan."
(QS. Al-A'ref l7l:95).

{@";vi ;&'}1*i3:",,ii'
"(yaitu) pada bari (ketika) bumi diganti dengan bumi ydng lain.'
(QS. Ibrahim [14]: 48).

Maksudnya adalah merubah keadaan mereka.

{@ ,Yii';Lii )W r'y

{@ &wu3-3.ttr;-,5Y
"dan jika kamu berpaling nisca,ya Dia akan rnenggdnti (kamu) dengan
kaum yang lain." (QS. Muhammad lal: 38).

t51

{@H-"-'J#-i'y
"Dia akan menukar agarnarnu." (QS. Ghafir la)l:26).

"Dd.n Barangsiapa yang rnenukar iman dengan kekafi,ran."
(QS. Al-Baqarah [2]: 108).

t-
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Dan firman-Nya:

{@ax;iilsB
"Keputusan di sisi'Ku tidak dapat diubah." (QS. Qhaf [50]: 29).

Maksudnya adalah bahwa apayangsudah tertulis di dalam lauhul

mabfudz tidak dapat diubah. Ini sebagai peringatan bahwa ilmu-Nya

yangmemutuskan keberlakuan suatu perkara tidak akan berubah oleh

suatu keadaan. Ada juga yarlgmengartikan bahwa firman-Nya tidak

terjadi pergantian (perubahan), dan untuk kedua pendapat tadi, berikut

firman Allah yangberbunyi:

{@f Q.ta).i/::i}
"Tidak ada perubaban untuk kalimat Allab." (QS. Yunus [10]: 6a)

Dan firman Allah yarLgsatu lagi

"Tiddk ada perubaban untukfi.trah Allah itu." (QS. Ar-R[m [30]: 30)

Ada juga yarlg menyebutkan bahwa makna darr ayat tersebut

adalah perintah yangberarti larangan untuk mengebiri. Adapun Jli)ll
adalah kaum yalgsholeh setelah Allah gantikan keadaan mereka yarLg

buruk sebelumnya, namun pada hakikatnyamereka lah yang merubah

keadaan mereka yafigburuk dengan perbuatan terpuji, dan merekalah

yarLgditunjukkan oleh Al-Qur' an dengan firman-Nya:

{@"'rc"d+'rfi$1i\'Y
"Maka itu kejabatan mereka diganti Allah dcngan kebajikan."
(QS. Al-Furqan l2slz 7 0)

Sedangkan kata ij;git ,dal ah apa yang ada diantara pundak dan

tulang selangka, kata jamaknya adalah J;V.lt. sebagaimana disebutkan

dalam sebuah syair:

{@'fi,yrJ{}

152 Huruf Ba



{>ur'eq b;!rS
Dan tidak ada bagian inti dan tulang belakangydng empuk.

0{ : 3+ll artinya''-' iityaitu raga.T erapi kata iqir lebih digunakan

,rrr,.rt menggambarkan besarnya jasad mayit, sedangkan kata i;{it
lebih digunakan untuk menggambarkan warna sesuatu. Contohnya

kalimat 3:.1|,3. j artiny, k.in yrrrg berwarna, sedangkan kalimat{G\

,1;ti atau kalimat b**)\-artinya perempuan yang berbadan besar.

Perempuan juga bisa disebut dengan istilah f!3t karena kegemuk atrLya.

Oleh karena itu kata 6't3 atau 6'a aninya membesar. Ada juga yang

mengatakan bahwa kata o! untuk menunjukkan usia tua. Sepertiyang

disebutkan dalam sebuah nasyid:

e#tS+ijJr ,Li+ a:<j

Dan ketika aku sudah beruban dan membesar.

Dan mengenai makna ini juga, disebutkan dalam sebuah hadits

dari Nabi Muhammad -pr*,atya y^ngberbunyi:

u:""1 x jF zrl.A\1 Zi IUC-;-r;6 
.i

'Janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku dan sujud, karena aku
sudah membesar (tua)."7

Maksudnya sudah berusia lanjut.

Dan firman Allah JGi:nW yangberbunyi:

{@4t#ii(Y
"DAn bari ini Kami selamatkan jasadmu." (QS. Yunus l70lz 92).

7 Hadits hasan shahih: Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan nomor (963), Humaidi di dalam
musnadnya dengan nomor (602) keduanya dari hadits Mu'awiyah bin Abi Shufyan r:i411,r-;.

Al-Albani berkata dalam kitab Shahih Ibnu Majah : "Hadits ini hasan shahih."
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Artinya ragamu. Ada juga yang mengartikannya dan hari ini
Kami selamatkan baju besimu. Terkadang baju besi atau ij;Jt disebut

dengan t.i:, karena ia menempel dengan badan, sebagaimana lengan

baju juga terkadang disebut tangan ,tr, !31 karena ia adalah tempat

untuk tangan, atau bagian punggung baju juga terkadang disebvt lit\
(punggung) atau bagian perut baju disebut UE (perut).

Firman Allah Jr;4:iv.;L y arg berbunyi:

{@ ;ifr# ";Kqi#.1'T;y
"Ddn telab Kami jadikan untuk kamu ,tntd.-untd, itu sebabagian dari syi'ar
Allab." (QS. Al-Hajj l22lz 36).

Maksudnya adalah unta untuk dikurbankan.

*J: Aninya memulai sesuatu atau menampakkan sampai ielas.

Allah J\1ij:n\;,;L telah berfirman:

{@t'69K{Y;sG{t;'Y
"Dd,n jelaslab bagi mereha azab dari Allah yang belum pernab mereka

perkirakan." (QS. Az-Zumar l39l: a7).

{@ir+Yaq"frry'y
"Dan (jelaslab) bagi mereka akibat buruk dari apa yang telab mereka

perbuat." (QS. Az-Zumar [39]: a8).

{@t$c;76;:iy
" L al u n amp ak lah b agi k e du any a aur at - aur dtrry d. " (QS. Th aha l20l: L2L) .

Adapun kataSi;3t artinyakebalikan dari kota yaitu desa.
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Firman Allah Jvjr,y;L di dalam Al-Qur'an:

{@ )i:S''&'.VtY
"Ddn ketika membaan kamu dari dusun padangpasir."
(QS. Yusuf [12]: 100).

Kata ii;VJl artinya adalah setiap tempat yangmenampakkan atau

memperlihatkan segala sesuatu yangtampak, dan orang yangtinggal
di tempat tersebut disebut ;\5. Sebagaimana yang difirmankan oleh

Allah Sa;i,w di dalam Al-Qur' an yangberbunyi:

{@;Uf e1"i{Cf""6y
"Baik yang bermukim di situ rnaupun di padang pasir."
(QS. Al-Hajjl22l:2s).

{@ ei'iio4;6etiY
"Niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersamd.-sd,rnd orangArab
Badui." (QS. Al-Ahzab p3l:20).

i4,Aninya mendahulukan maka dikatakan e\4t3 elai3farLlx
artinya aku memulai atau mendahului dengan ini, dan kata il5Jyl

artinya mendahulukan sesuatu yanglain sebagai bentuk penyerahan.

Allah JGj:nY;L berfirman :

{@r-!ec;^iiyfr$"y
"DAn yang lnernulai penciptad,n rna.nusia dari tanab."
(QS. As-S qdah l32l: 7).

{@'"i1i1i:'6t?Y
" Bagaimana A llab menciptak an (manusia) dari p ermulaanny a. "
(QS. Al-'Ankabut l29l: 20).
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{@ dtr\G"z.lll}
*Allah menciptakan (manusia) dari permulaan." (QS. Yunus [10]: 3a).

{@t'ii;{ti;(t
"Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikinn pulalab kamu
akan hembali kepadaNya)." (QS. Al-A'raf l7l:29).

Kalimat ,dti[ artinyaasal sesuatu, maka h.urruf adalah ey<jti:;
(asal terbert.rl*y, kalimat), kryo adalah )-rlb .:qJri+ (asal terbu atnyl-

pintu dan dipan) biji adalah ig$tii! (asal terbentuknya buah kurma)

ada yangmengatakan bahwa kata sayyid (tuap) j ika mengantarkannya

pada kemuliaan berarti ia juga menjadi 9l5t-1,Jlii! (asal mula kemuliaan)

dan Allah adalah i:r'-it 'u1olt (Yang Maha mengawalkan dan

mengembalikan), Dia lah penyebab awal dan akhir. Dikatakan dalam

sebuah kalimat #\ ,y l:'*'€) artinya ia telah pulang kembali pada

awal permulaannya, dan oiang yarlg melakukan itu (y"tg pulang

dan kembali) dinamakan l5gt6 yang kembali, atau bisa juga disebut

dengan li;\5 yang memulai ke awal, atau bisa juga disebu la) yang

mengembalikan, atau bisa juga disebut dengan l";., yang memulai

kembali. Contoh seperti kalimat tS ugi 3, el.s;i artinyaaku bermula

dari tanah ini, atau seperti kalimat e)4\W3l1',,{;,aninyaaku bermula

keluar darinya. Adapun kalimat ,S\']l'g'2U artinya pendapat yarLg

baru, maksudnya yang belum matang. Dan jika dibaca €;E tanPa

menggunakan huruf hamzah-m aka ia berarti pendapat yang
tampak namun tidak dipikirkan sebelumnya, sedangkan kalimat
?rSxig* artinya sesuatu y^ngtidak pernah dikerjakan sebelumnya,

ia sama dengan kata i.rqit (y"tg menciptakan sesuatu baru) yarTgbelum

dikerjakan sebel.rmiya. Kata ifLit artinya bagian yangpertama kali
dibagikan, contohnya seperti kalimat 'e' ;rL dt U W ,9 artinya
setiap potongan daging pasti ada yangbesar. Dan potongan Pertamanya
dinamakani4.
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//./
1.! : Artinya memisahkan. Asal arti katanya adalah melemparkan

J.J
Senih dan membuangnya. Kemudian makna ini dikiaskan kepada setiaP

yang membuang atau menghilangkan hattanya. Maka orang yang

melempar atau membuang benih dan tidak tahu manfaat benih tersebut

secara zhahir sesungguh ty a ia telah menghilangkan benih tersebut.

Allah Ju4'nr+ telah berfirman:

{ @"+lti'\'ogL1(6Sit\
"sesungubnya orang-orttng ydng memubadzir mereka adalab saudara'

saudara setdn." (QS. Al-Isra' lLTl:27)

Allah juga telah berfirman:

{@ 9;;'t;1'
"Dan janganlah kamu memubadzirkan sesuatu." (QS. Al-Isra' fl7l:26)

to/

i , Aninya daratan, yaitu lawan dari v)t laut. Kemudian makna ini
tii.-brrkan akan keluasaannya, mak a $)t dtartikan keluasan dalam

berbuat baik, dan terkadang kata ini dinisbatkan kepada Allah, sePerti

firman-Nya:

{@!:-J1'A;ftLy
"sesunggubnya Dia yang maha berbuat baik banyak dan yang maba

penyayd,ng." (QS. Ath-Thur 152): 28)

Dan terkadang kata lit juga dinisbatkan kepada seorang hamba,

seperti dalam contoh kalimat i:, 4t fi artinya seorang hamba

memperluas berbuat baik kepada Rabbnya, maksudnya adalah

melakukan ketaatan kepada-Nya.Dari Allah ia akan mendapatkan

pahala, dan dari hamba ia memberikan ketaatan kepada Nyr.Ketaatan
seorang hamba terbagi kedalam dua bagian; Pertama ketaatan dalam

akidah, kedua ketaatan dalam beramal, dan ini semua tercakup dalam

sebuah firman Allah yangberbunyi:
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{@'6;'$'t:r;'i-Se$}
"Bukanlab kebaikan itu dengan memalingkan uajabmu."
(QS. Al-Baqarah l2l: 177)

Dan mengenaiayatini telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad

116 ri;';ii7 ditany at ent an g ap a itu ll ft e b aikan) m aka b e li au memb acakan

ayat tersebut. Ayat ini mencakup kebaikan akidah serta amalam
y^ng fardhu dan yang sunnah. Kalimat +{!rlt '2 artinya memperluas
(memperbanyak) kebaikan kepada kedua orang tua, kebalikan kalimat
ini adalah ,;1{jJl Sft yaittdurhaka kepada kedua orang tua.

Allah SG;x,v& telah berfirman:

{@ ;;; 3 {;1;j;}i; q}i } {M {'uii e{ii\ K,+'S y
"Allab tidak melarang kamu untuk berbuat baik terhadap orang-ordng
y ang tiada rnernerangimu karend dgdrna dan tidah, p ula mengus ir kamu. "
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

Kata 'at i"ga terkadang diartikan dengan kejujuran, karena
kejujuran merupakan bagian dari kebaikan yang luas itu. seperti
disebutkan dalam sebuah contoh kalimat n; e-i artinyaia jujur dalam

ucapannya, atauseperti dalam contoh kalimat #ei artinyadia jujur
dalam sumpahnya.Dan ucapan seorang penyair:

'^r"it o* &<i
aku menempati kebaikan darinya.

Ada yang mengatakan bahwa maksud syair di atas adalah aku
menempati hatinya, dan bukan seperti itu maksudnya, namun
maksudny lyaitu dia mencintaiku sebagaimana ia mencintai kebaikan.

Kalimat iVl'5 artinya ia berbuat baik kepada bapaknya, dan orang
tersebut dinamakan jU yaitu orang yang berbuat baik. KataS sama

sepefti kata ,-i; (musim panas) dimana ia bisa mengandung makna

&la (y^ng memberikan musim panas) begitu juga dengankata ,-39
(putaran) dimana ia mengandung makna i;\E (yane berputar).
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Mengenai hal ini Allah telah berfirman:

{@r1rib;Y
" Dan seordng yang berbakti kepada kedua orang tudnyd. "
(QS. Maryam [19]: 14)

Juga firman Allah $q:n\& yangberbunyi:

{@o+iv'Y
"DAn berbakti kepada ibuku." (QS.Maryam llgl:32)

Orang yarlgjujur dalam sumpahnya maka ia dinamakan ju.
OIeh karena itu ada kalimat ,#bi artinya adalah sumpahku jujur.

Dan kalimat r;e { aninya adalah haji yang mabrur atau diterima.

Jamak kata jg3r adalah 'rg\ dan iri .

Seperti dalam firman Allah Jr;4nv) yangberbunyi:

{@#iP'i*tLY\
" Ses ungguh ny a orang- oran gy ang baik berada dalam kenik matan (Surgd).'
(QS. Al-Infithar [82]: 13),

Juga firman Allah Sajx,y) yangberbunyi:

*Tidak,sekali-kalitid,ak.rrrrnoulrrYnr#;fr:::r:::t::"
ditempat yangtinggr." (QS. Al-Muthaffifin [S3]: 1S).

Dan Allah berfirman ketika menggambarkan para Malaikat:

{@:;;r'1Y
"(Para malaikat itu) makbluk-makbluk mulia dan selalu berbuat baik.'
(QS. 'Abasa [80]: 16)

Kamus AlQur'an {59



KataiSiadalah kata khusus bagi para malaikat di dalam Al-Qur'an,
karena katairi lebih tinggi daripada kata'r$l dimana iamak dariiti
adalah !, r.m.ntara iamak dari kata';)i adalah ju dan kata'1lebih
tinggi daripada kata'rti, sebagaimana kata'ir t.Uit tinggi daripada

kata i:E. Adapun katalit artinyaadalah gandum, dinamakan gandum

karena ia melebihi (luas, banyak) dari kebutuhan makanan. Sedangkan

kata |-;lt artinya adalah buah arak.dan sejenisnya. Oleh karena itu
ungkaian mereka yangberbunyi: ll iy'H\ o;i artinyakeburukan

tidak bisa diketahui dari kebaikan. Ada yang mengatakan bahwa

kalimat itu merupakan ungkapan dari suaranya, dan makn^yang
benar adalah ia tidak mengetahui siapa yarLgberbuat baik kepadanya,

dan tidak mengetahui siapa yatgberbuat buruk kepadanya. Adapun

kata';ijt artinyaadalah banyak bicara, dan itu merupakan ungkapan

untuk suaranya.

0o)
( -f ^r^u 

()'jil artinya adalah istana, kata tunggalnya adalah i).
dl6h k.r.na itu istana disebut dengan ?*!)lLsiy^itugugusan bintang,

karena tempat turunnya khusus di sana.

Allah Jajxw berfirman:

{@a;\e$,@(:\
" Demi langit yang rnernpunyd.i gugusan bintang." (QS. AI-Buruj [85]: 1).

Juga firman Allah tci'nv;) yangberbunyi:

{@ (3.rai,s-glc,ii}
" Yang menjadikan dilangit bintang'bintd.ng." (QS. Al-Furqan 125): 6t).

Dan firman Allah Sct:nY;L yang berbunyi:

"Meskipun kalian berada dalam bentengyang kokob."
(QS. An-Nisa' [4]: 78).
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Bisa juga maksudnya adalah istana atau benteng yang berada

dibumi, atau bisa juga yang dimaksud Lil ait^"a adalah bintang

yang ada dilangit, maka kalimat i-'i:i, disana adalah kiasan yarLg

menunjukkan makna sePerti yatgdisebutkan oleh Z:uhair:

hr\;.lr +\;i Ju -S', 
* '^:):;qri:l +vrt +\i u')

Barangsiapa yang takut akan mendapatkan kematian
ia pasti akan mendapatkannryd..

meskipun ia mendapatkan tangga untuk menaiki langit.

Bisa jadi juga bahwa kata L;lt dalam ayat di atas mengandung

arti benteng yang kokoh, maka maknanya seperti yarlg dituniukkan

dalam syair berikut:

A\'{r*Vd;\J;t:i * iiq

4\s 6;>)\5UU * ,#uK L;6i:'Y ri1

Meskipun aku berada dalam bentengyang dijaga ketat pintunya

ileb sekumpulan pasukan hitam yang berjumlab ribuan

Ia(kemati"")"uT"r:::#'Y;;"f:y"!;moounakuberada

(kematian) akan memerintabkan penunjuk arab jeiakku

ayaknya pdrtt pencdri jejak.

Kain atau pakaian yang terbuka digambarkan sebag^i i)1,
lalu diibaratkan kebaikannya sehingga kalimat ti;it ,#fr artinya

perempuan yang menampakkan pakaiannya, yang demikian itu
dinamaka" {ii karena untuk menyeruPakan dalam penampakkan

keindahant y" 1di*rna istana dan bintang meruPakan sebuah simbol

keindahan) ada yangmengatakan bahwa dinamaka" A1karena ia

telah tampak dari istananya.

Hal ini seperti difirmankan oleh Allah Jci.6Y;;di dalam Al-Qur'an:

,-;y 3\''5 O-K -SS
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{ @ 4#i'&i 6:;is: K-# c|';i \
"Ddn hendaklah kamu tetap di rumabmu dan janganlab kamu berhias

dan bertingkah laku seperti orang-orang jabiliyab yang dahulu."
(QS. Al-Ahzitb l33l: 33)

Dan firman Allah Jaj.nr';t yangberbunyi:

{@*r;*Y
"Tidah, rnenarnpakkan." (QS. An-N[r l2a]: 60)

L), i"g^ b erart i keluasan mata dan keind ahanny a,seb agai bentuk
perumpamaan dengan dua hal tadi.

T J. ^t^u ifit artinyaadalah tempat yangtinggi lagi tampak yang

t'idfk ada bangunan dan pepohonan di dalamnya. Namun terkadang

diumpamakan karena penampakkannya seperti dalam kalimat
VgK ta artinyaia telah melakukan yang demikian itu dengan sangat

jelas atau nyata dan tidak ada yang tersembunyi atau terhalangi oleh

sesuatu apapun. Kata',YLt ii artinya tampak dari persembunyian,

seakan ia berada ditempat yang jelas dan terlihat, diantara contohnya lagi

adalahrtiltf!; terbukanya suatu negeri. Kata ai juga mengandung arti

V\fll rl-*i yaitu pergi ke tempat terbuka dan luas, contoh kalimatnya

adalah r+,uJl elbvl yaitu pergi dari kejaran angin yangkencang,

atau seperti kalimat j$)tr r$l cLVll yaitu berlari dari kejaran

kijang dan burung. Namun kata l.,Vll dikhususkan bagi tempat yang
memungkinkannya terbebas dari lemparan, sehingga membuat orang
yang melemparnya menjadi pesimis karena tempat tersebut. Jamak dari
kata f;VJl adalah b$t.a^"ia dikhususkan bagi tempat yangdidatangi
para pengunjung yangdatang dari arah yang memungkinkannya untuk
dilempar sampai meninggal dunia. Adapun kata\VJl artinyamalam
kemarin, dan kata 7r; adalahmenetap di tempat yang terbuka atau luas.

Seperti firman Allah S\lij:n.;;L y arLg be rbunyi :
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{@aY}
"Aku tiddk akan berbenti (berjalan)." (QS.Al-Kahfi [1S]: 60).

Ia dikhususkan menjadi arti menetap, sepefti ungkapan mereka
yangberbunyi ifl i yang artinya masih tetap. Karena kata a2 dan
kata Jg mengandung arti penafian, dan huruf 'f dala- kalimat drsebut
mengandung arti menafikan. Dua bentuk penafian dapat menghasilkan
penetapan apabila keduanya digabungkan, seperti firman Allah kir
berikut:

{@a66r#'Ci'y
" Kami akan tetdp menyembab patung anak lembu. " (QS. Thaha [20]: 9 1) .

Juga firman Allah kiL yangberbunyi:

{@ c;;;,5'{4'giFU*Y
"Aku tidak akan berhenti (ber7alan) sebelum sampai ke perternuan dua
buab lautan." (QS. Al-Kahfi [18]: 60).

Ketika kata i2Vl digambarkan dengan makna pesimis, maka
kalimatnya.diambil dari asal kata 6)4l atau kata g.,tEll contohnya
kalimat -I1r * {} artinya aku dib-uat pesimis ol.i-r.rrtu perkara,
atau seperti kalimat grEXl ,i$i3 o-,Li artinya si fulan membuatku
pesimis dalam persidangan. Atau seperti kalimat gji9*'o| i> artinya
dia telah memukulnya dengan pukulan y^ng membuatnya pesimis.

Contoh kalimat lain adalah €l!iN ;\i aninya si fulan telah datang

dengan pesimis. Kalimat r;; alil$ Uj)i aftinyaaku pesimis dalam
mendidik, atav aku pesimis terhadap tetangga, maksudnya adalah

aku menghormatinya. Dikatakan, apabila pelempar atau pemanah

salah melempar (salah sasaran) maka itu adalah ,i'* yaitu musibah
dan itu merupakan doa keburukan, dan apablla tepat sasaran, maka

namanya ,1;r, yaitu bagus dan itu merupakan sebuah doa yang baik.
Kalimat &-;.;ll'^,lt 4 artinya aku mendapatkan musibah darinya.
Kata LV$l artinya adalah musibah, dan kalimat ,]Ll LVj artinya
besarnya musibah.
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Asal ani katanya adalah Fl Jb yaitu kebalikan dari panas.
J'

N-amun terkadang selalu diibaratkan dari zatflya, oleh karena itu
disebutkan dalam sebuah kalimat tK;i artirrya ia mendingin, atau

kalimat lainnya L\:Jl'$ artinyaair mendingin. Contoh lainnya adalah:

\5Vffir3qlf '$ia

Hati akan mendingin dan kamu akan menangis.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu artinya i':fi yaitu
mendinginkrrrry". Dikatakan bahwa maknany a't;l i;"s artirrya

telah datang untuk mendinginkan, namun ini tidak benar. Dari kata

tersebut juga adakata i3lit artinyaadalah pendingin. Contoh kalimat

lK Si juga bisa berarti ia telah menetap seperti menetaPnya salju,

Dikhususkannya kata 3;it dengan arti Penetapan sama sePerti halnya

dikhususkan kata lit (p,^r^s) dengan arti pergerakan. Oleh karena

itu dikatakan dalam kalimat lK ti artinya dia menetap. Sebagaimana

dikatakan dalam kalimat lain j1i ,rb'$ artinyaadalah hutangnya tetaP.

Disebutkan di dalam sebuah syair:

up:ru?;iar
Hari ini adalab bari yang tetap dingin racunrrya.

Juga disebutkan di dalam syair lain:

$eil ,F 6ptr;"s
Kematian telab menetap bagi perapid'nnyd,.

Maksudnya sudah ditetapkan. Contoh kalimat lainnya adalah

',€ €*'tfr ? artinya tanganku belum menetapkan. Atau sePerti

dikatakan eu,iui;lr 37 artinyamanusia sudah ditetapkan untuk mati.

Kata ii-ra artinya ia telah dibunuh. Contoh lainnya adalah kalimat

tl'Al tt;Ll\ artirlya pedang pembunuh. Dinamakan pembunuh

krr.rr. mayit apabila sudah mati terbunuh ia tidak akan bergerak

dan kehilangan nyawanya. Ada |uga yang mengatakan dinamakan
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pembunuh karena apabila sudah meninggal maka mayit itu akan diam
(tidak bergerak). Adapun ungkapan mereka yangmengartikan kata 31

dengan i; dikrr.rrakan orangyangtidur kulit luarnyaakandingin dan
juga karena orang yang tidur itu diam (tidak bergerak) dan sebagaimana

sudah kita ketahui bahwa tidur merupakan bagian dari jenis kematian.

Sepeni yarugdifirmankan oleh Allah g:.9.; didalam Al-Qur'an:

{ @"ka v ea? I $rtrr>;;'q, J.:i='ii g;, 
^1 

y
"Allab lnemega.ng jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jian
(orang)yang belum mati di vdaktu tidurnya." (QS. Az-Ztmar l39l: a2).

Dan juga firman Allah ki; yangberbunyi:

{@,;f,{rn-A*;5y
"Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula
mendapat) minuman " (QS. An-Naba' l7\z 2a)

Maksudnya adalah tidak mendapatkan tidur. Kalimat \U j*
artinyakehidupan yang baik. Dinamakan demikian karena diibaratkan
bahwa manusia apabila sedang mengalami panas ia akan merasakan

kenikmatan dengan adanya rasa dingin. Ada jugayang mengatakan

dinamakan demikian karena adanya ketenangan dalam kedinginan.
Adapun kata 6lry"il artinya adalah waktu pagi dan sore karena kedua

waktu tersebut merupakan waktu yarrg sejuk diantara waktu-waktu
siang. Dan yang dimaksud dengan kata';;lt disini adalah apayarlg
didinginkan melalui hujan di udara lalu mengeras. Adapun kata'>j
yangdisandingkan dengan awan itu aninya es. Dan kalimat ;;1$;;
artiny a awan y eng mendinginkan.

Allah SGj:nv.;L berfirman di dalam Al-Qur'an:

{@rb$qa{Ai'etiiY
"Dan (Allah j"So) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit
dari (gumpalan-gumpalan auan seperti) gtnung-gunung. "
(QS. An-Nnr l24l: 43).
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Kata,$r.;fl artinya adalah pohon papyrus, dinamakan demikian

karena ia iumbuh pada musim dingin. Ada pula yang mengatakan

bahwa sumber segala penyakit adalah i:t;)t yairra salah Pencernaan.

Dinamakan demikian karena ia menyalahi pencernaan alami sehingga

menyebabkannya lemah dalam mencerna. Dan '$iti"g bisa dinamakan

pada sesuatu yang dicerna. Ketika 3;;lt menjadi kata keria, terkadang

ia bisa mengandung arti kata kerja yangbermakna kata subiek (fa'il)

dan terkadang ia juga bisa mengandung makna kata obiek (maf'ul).

Contohnya seperti kalimat 
"r1',V 

artirlya air yang mendinginkan,

arau seperri kalimat \:j,,F artitya gigi yang mencerna. Dan sePerti

,r.gkrf", mereka j;3f (celak) untuk mengartikan kata 
"21, 

dan

kalimat ii+l ,L:*l artinya aku telah mengetam besi, dari kata'ni\lyarlg

berarti aku telah membunuhnya. Dan kata i35it artinya sesuatu yang

jatuh, sedangkan kata';j)l artinyaalat untuk mendinginkan Kalimat

6-JiJl O.'lr)t artinya b....prt-.epat dalam berjalan, jamak dari 3Jrdalam

kalimat tersebut adalah L-;fi\ yaituorang-oran gyangmengetahui tempat

tertentu. Dan dikatakan untuk setiap kecepatan disebut dengan !jj.
Dikatakan bahwa sayap burung iuga disebut dengan 5.- diibaratkan

dari perjalanan cepat seorang manusia. Dan ini berarti mengambil

cabang ani dari cabangnya sesuai dengan penjelasan asal mula katanya.

3';. atau jglt artinyatempat terbuka. Dan kata ji berarti sampai

iiaitempat yarLgterbuka, dan itu bisa dalam bentuk menamPakkan

zatr:y a sepe rti fi rman Allah S6:nv;7 y ang b erbunyi :

{@ii6;;*i'i5y
*Ddn kamu akan dapat melibat bumi itu datar." (QS. Al-Kahfi [18]: a7).

Ini sebagai peringatan bahwa bumi akan menghancurkan segala

bangunan dan para penduduknya. Dari kata tersebut iuga ada kata

)@i:r.l artinyakeluar untuk berperang dengan menamPakkan diri

pada barisan terdepan pasukan.
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Allah lc,:n\;:L berfirman:

{@ X,l'i4;:.5tiitfiy
"Niscaya ordng-ordng yang telah ditakdirkan akan mati terbunub itu
keluar (j"So)." (QS.Ali'Imran [3]: 15a).

Dan firman Allah ki: y^ngberbunyi:

{@ -y*i3J1v;igiy
"Tatkala jalut dan tentd.rdnyd telah nampak oleb rnerekd."
(QS. Al-Baqarah l2): 2s0).

Atau untuk menampakkan keutamaan-Nya dengan terlebih
dahulu melakukan perbuatan terpuji, atau menampakkan sesuatu yang
tersembunyi.

Sepeni firman Allah SGj:nv.:L yang berbunyi:

{@ t6iy.{t8\it5y
"Dd.n mereka sernud.nya (dipadang mahsyar) berkumpul menghadap
kebadirat Allab yang maba Esa lagi maha Perkasa."
(QS. Ibrahim [1a]: a8)

{@t1;;+tg;'y
"Ddn mereka sernudnya (dipadangmahryar) akan berkumpul mengbadap
kebadirat Allah." (QS. Ibrahim flal:2t).

Allah Sq:nw juga berfirman:

"(yaitu) pada bari (ketika) mereka keluar (dari kubur)."
(QS. Ghafir [a0]: 16).

{@.,riiiL.y
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Dan firman Allah ki.* YangberbunYi:

{@r+q'r=^1;niy
"Ddn diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada ord.ng-orangydng

sesdt. " (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 9L).

Ini sebagai pengingat bahwa mereka akan dihadapkan dipadang

mahsyar.AdapunkalimatS)riritu.untukmengkiyaskanbahwasi
fu l an s edarr g br rrr g hai at.O rt krli - ^t'al";i'r : ; *A artiny ap e re mPu an

unggul (nampak) kesuciannya, karena itulah yangmenjadikannya

unggul, juga karen alafazhtersebut mengandung makna tersebut.

L'r'5 at^u ii;;l artinya pemisah atau batas antaradua perkara'

W^!t^u.^r, Urt'J, ,rrl krtrn ya adalah !1 kemudian kata tersebut

diarabkan menjadi !:i.
Firman Allah Sv6:nv,:J. yang berbunyi:

{@o*.JA;wY
"Diantara keduanya terdapat batas yang tidak dilampau masing-

masing." (QS. Ar-Rahmen [55]: 20).

Dan yang dimaksud dengan barzakhpada hari kiamat nanti adalah

pemisah atau batas antaramanusia dengan temPat tertinggi diakhirat

telak, dan ini menunjukkan pada jalanyangmendaki lagi sukar yang

disebutkan di dalam firman Allah k1-yangberbunYi:

{@',ri(#i*Y
"Tetapi dia tiada menempub jalan yang mendaki lagi sukar'"

(QS. Al-Balad [e0]: 11).

Allah J(si'nY$ berfirman :

{@ lfri$t\i€,Le'Y
" Dd.n dih adapan mereka ada dinding samp ai hari mereka dibangkitkdn 

"'(QS. Al-Mu'minun [23]: 100).
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Dan'afiAt fialan yang mendaki lagi sukar) merupakan kondisi
yangtidak mungkin ditempuh kecuali oleh orang-orang yangshalih.
Dikatakan bahwa barzakh adalah pemisah antara kematian dan hari
kiamat.

q/-
Lf-f ^t^u 

gjl adalah penyakit lepra. Dan itu sudah sangat
dikenal. Dikatakan bahwa bulan juga dinamakan ,i:4t karena
binlik-bintik yang terlihat padanya. Dan tokek disebut juga dengan

&llilkarena ia menyerupai dengan lepra. Adapun kata 
"/3jt 

aftinya
kilatan dalam lepra, ia mendekati dengan kata j,!*At yaig berarti
bercahaya. Karena kata- ,-U- fi apabtla mengandung kilatan.

-a
O-t atau $j)t aftinva kilat awan.

Allah Sr;;lnY$ berfirman:

{@uiwugey
"Disertai gekp gulita, gemurub dan kilat." (QS. Al-Baqarahlzl: l9).

KaraO;.s OliS Oidigunakan untuk setiap yarLgmengkilat. Seperti
kalimat |ri,J; artiny apedang yang-engkiiat. Begitu juga pandangan
mataapabila sedang tertekan dan takut ia akan mengkilat (terbelalak).

Sepeni firman Allah ki* yangberbunyi:

{@ns'';EY
" Maka ap abila rnatd, terbelalak (ketakutan)." (QS. Al-Qiyam ah 17 5): 7) .

Terkadang kata A1 juga digambarkan untuk sesuatu yang
berlainan warna, oleh karena itu terdapat kata'$$t artinya adalah
tanah bebatuan yangberwarna warni. Sedangkan kata 31\l adalah
gunung yang berwarna hitam dan putih. OIeh karena itu mata juga bisa

disebut L6j1 k karena di dalamnya terdapat warna hitam dan putih.
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Begitu juga dengan unta, ia bisa disebut 3r1'8V yaitu unta yang

*.Lprrrryli ekor yangmengkilat. Adapun kata'isrpt artinya adalah

pohon yangmenghijau apabila terlalangi oleh awan, dan inilah yang

Jimaksud dalam kalimat ytl b# ardnyaaku bersyukur dari pohon.

Kalimat *-iUW os artinya makanan itu meniadi sedikit berkilau

karena 
^d^iiny ̂ knya. 

Kat a,i-2[ \j t,.3rql I artiny a adalah pedan g, karena

ia berkilau dan mengkilat. Kata it-r6lt adalah binatang tunggangatyalg

dikendarai oleh Nabi Muhammad'p,saf{* ketika beliau di mi'rajkan

ke langit, dan hanya Allah y^!g mengetahui bagaimafla cara beliau

menungganginya. Kata &jil artinya sudah dikenal yaitu ceret.

Ia dinamakan demikian karena menggambarkan kilatan yatgadapada

lobangnya. Dikatakan .3)i3 Oj artinya si fulan mengkilat (gemetar)

apabila takut dan tertekan.

E'5: Asar arti katan yaadarahdada unta, meskipun sering digunakan

dril istilah lain. Dan kalimat 't*i\'!i aninya seekor unta mendekam.

Lalu kata tersebut menjadi diibaratkan untuk memaknai sesuatu Y?'g
diharuskan. Maka dikatakanlah dalam sebuah kalimat ,-,P\ O-.16'fi1

aftinyatetaplah atau menetaplah ditempat Perang, dan kalimat,;)\LKj
artityatempat yangbiasa ditempati oleh pasukan. Adapun kalimat

Lt:tl + ?ny artiny a seeko r binatan g melat a b e rhent i sePe rt i mendekam.

Tempat penampun garl arjuga dinamakan oltt yaitu kolam atau bak.

Sedangkan kaaKl;;t arrinyaadalah ditetapkannya kebaikan oleh Allah

dalam sesuatu. Seperti firman Allah S1i:i,\t;:" yangberbunyi:

{@*fr $ai'i'"{a#ciiB
"Niscaya akan Kami bukakan pintu-pintu keberkaban dari langit dan

bumi." (QS. Al-A'raf l7):96).

yang demikian itu dinamakan barokah karena di dalamnya

ditetapkan kebaikan sebagaimana ditetapkannya air dalam sebuah

kolam (n(rD, seperti firman Allah lainnya yangberbunyi:
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{@ry LriK'*'\
"Dan ini adalab pengingat yang diberkahi yang telab Kami turunkan."
(QS. Al-Anbiya' [21]: s0).

Sebagai pengingat bahwa di atasnya terdapat kebaikan dari Allah
yar,g melimpah.

Allah Jq:{,v) juga telah berfirman:

{@ T,ti,qL;$K}
"Ini adalab sebuab kitab ydng Kami turunkan kepada kamu penuh
dengan berkab." (QS. Shad p8l:29).

Dan juga firman Allah Jr;;,nr.;t yangberbunyi:

{@?'r;4r'Y
"Dan Dia menjadikan aku seorangyang diberkabi."
(QS. Maryam [19]: 31).

Maksudnya adalah tempat yatgpenuh dengan kebaikan Allah.

Firman-Nya:

{@&1tgo"*ieyq
"Sesunggubnya Kami menurunkdnnyd pada suatu malam yang
diberkabi." (QS. Ad-Dukh an laal: 3).

{@gq{'t";J;\
"Ya Rabbku, ternpatkanlah ahu pada ternpdt ydng diberkabi."
(QS. Al-Mu' minrrn 123): 29).

Maksudnya ditempat y ang di dalamn ya terdapat kebaikan Allah.

Firman-Nya:

{@W,ic.;3i;655y
"DAn Kami Turunkan dari langit airyangbanyak manfaatnya."
(QS. Qef [s0]: e).
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Dan yang dimaksud dengan keberkah arL aff adalah apa yang

difirmankan oleh Allah S6i:nv;L melalui ayat berikut:

6j, .*tt'*,6'ii r-'Cfi )K73 iu ;ai3'$ $\:"J'; il Y.

{@,lliricg
,,Apakab kamu tidak memperbatikan babwa sesungguhnya _Alkb
*inurrrkan air dari langit, maka dinturnya menjadi sumber-sumber air
dibumi kemudi.an ditumbubkan'Nya dengan air itu td.ndrnan-td.nd,rndn

yang bermdcdrn-rnd,cdm @arna.rlyd.." (QS. Az-Zumar 139): 2l)'

Dan dengan firman-Nyt yangberbunyi:

{@"*j*ia.';#2+",q3b6j'W
"DAn Kami turunkan air dari langit rnenurut sudtu d.turan lalu Kami
jadikan air itu rnenetap di bumi." (QS. Al-Mu'mintn [23]: 18)

Dan oleh karena kebaikan Allah itu bersumber dari hal-hal yarrg

tak terasa, dan dalam bentuk yaflgtidak terhingga, maka dikatakan

bahwa setiap hal yang disaksikan memPunyai kelebihan dan tidak

terasa itu berarti keberkahan yang di dalamnya terdapat barokah.

Mengenai tambahan ini dituniukkan melalui 
^Pa 

yarLg diriwayatkan

bahwa harta yarlgdisedekahkan tidak akan berkurang. Ini bukan

berarti tidak berkurang dalam bentuk wujudnya sebagaimanayang

dikatakan oleh orang-orang yangmerugi, dimana dikatakan kepadanya

dan berkata; sesungguhnya arfiari-aku dan kamu terdapat timbangan.

Dan firman Allah S6r:i'Y) yangberbunyi:

{ @ (. }. "YAi 6-i=1,s ii !56 Y
"Maha suci Allah yang telab menjadikan dilangit bintang-bintang."

(QS. Al-Furqan lzs): 6r).

Ini merupakan peringaran atas apa yangtelah dilimpahkan-Nya

kepada kita berupa kenikmatan melalui perantara bintang-bintang ini

dan cahay a-cahaya y^ngdisebutkan oleh-Nya di dalam ayat tersebut.
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Firman Allah Jq:na yang berbunyi:

{@ |^rlgiAifit;Jy
" Maka maha sucilab Allab pencipta yang paling baik."
(QS. Al-Mu'minfin 123]z U).

{@;r;;i 15 6fiii'G\
"Maha suci Allah ydng telab menurunkan al-Furqan (Al-Qur'an)."
(QS. Al-Furqan l2sl: l).

{ @"(, o' eG 6'54;a u\.ts fii gti y
*Maha suci (Allab) yang jika Dia berkebendak, niscaya dijadikan-Nya
lebib baik ydng demikian bagimua (yaitu) berupa surga-surga."
(QS. Al-Furqan [2s]: 10).

{@< Jtii-u.3{i'\33c3y
"Maha agungAllab Rabb alam sernesta." (QS. Ghafir [a0]: 6a).

{@ai5it;.;s$it;\
"Maba suci Allab yang ditangan-Nya lab segala kerajaan."
(QS. Al-Mulk [67]: 1).

Ini semua sebagai pengingat atas pengkhususan Allah dalam
menyebutkan kebaikan-Nya yang disebutkan dalam ayat di atas disertai

penyebutankata t_sE.

/l'

p ,rr" i$lt artinya adalah menetapkan sebuah perkara.

Firman Allah Jqx,v.;) y ang berbunyi:

{@;;,rWfiV}1fy
"Babkan mereka telab menetapkan satu tipu dqo (jabat). Maka
sesunggubnya Kami menetapkan pula." (QS. Az-Zukhruf lafl:79).
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Asal arti kata i$ll adalah Slt;tiy-y?litu menyimpulkan (mengikat)

tali, sepert i yangdikatakan dalam sebuah syair:

ejtsWb)vfI'
Dalam setiap hal, adayanglemah dan adayangkuat (mengikat)

Kata p-if ar" i'i]J,t ^ttinya 
yarLg.menyimpul dengan ikatan.

Dikatakandirm ,.b.rrh kalimat i*'iif ardnyaaku telah mengikatnya

(menyimpul) maka terikatlah. Oleh karena itu seorangyang bakhil

yangtidak masuk pada meja perjudian disebut juga denganii artinya

yan;terikat, te.krjrrrg disebut juga dengan istilah 4\ J;G;yaitu y^ng

terbelenggu tarLgarLnya .

i)!l artinya yang menguliti dan mengeraskan sebuah perkara,

hal ini diumpamakan dari kata $It i!Ly^it" menyimpulkan sebuah

tali, begitu juga dengan kata |ii. Otet karena itu orang yangmakan

buah kurma dua biji-dua biji disebut dengan o1i, k^r"na kecekatan

dan kekerasannya dalam mengkonsumsi buah tersebut antara satu

sama \ainnya. Dalam menyimpul terkadang menggunakan dua

warna tali yang berbeda, maka setiap yarLg memPunyai dua warna

disebut juga dengan'r+it seperti pasukan tentara y^ng terdiri dari

dua warna hitam dan putih ) ata:u seperti kambing yarrg memiliki
warna campuran dan yang lainnya. Kata'a;it asal arti katanya adalah

't'jlljijl yaitu keputusan yatgsudah ditentukan, jamak dari kata

tersebut adalah fli t.p.t,i kata iiLL iamaknya adalah '.r?. lalu

kata tadi dijadikan Sr;lt i\,i, (kata objek ) seperti kata'a(.i^* dan

kata{yj, .

'o j 
^r^u.36}l 

artinyaadalah menjelaskan alasan, ia mengik ui'a4
fr.t t rtrl .iyi. Sama seperti kaa $\;;)l atau kata i[i-1J1. sebagian

berkata: "(kata 6ui) adalah masdar (infinitif) dari 
-asal 

kata';jiGyang
berarti memutih. Dikatakan dalam kalimat I;i\ F, artinya seorang

lelaki putih. Atau seperti kalimat L\rli\;Lartinya peremPuan Putih,
atau kalimat ili; artinya kaum yang putih. Atau seperti kalimat
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kj;'a;ti aninya gadis yangputih. Adapun kaa'a;}t artinyasebagian

dari waktu. Maka kata iuJtberarti dalil yang lebih kuat, dan ia selalu

mengandung arti kebenaran selamanya, tidak mungkin tidak benar.

Hal ini dikarenakan dalil (petunjuk suatu masalah) itu mempunyai
Iima jenis; pertama dalil yang mengandung kebenaran selam^nya,
kedua dalil yang mengandung kebohongan selamanya, ketiga dalil
yangmengandung lebih condong pada kebenaran, keempat dalil yang

mengandung lebih condong pada kebohongan dan kelima adalah dalil
y ang mengandun g kebenaran dan kebohong anny a sama.

Allah JGj:nY) telah berfirman:

{ @ 6D4 & b\.Hrti \;'\4$I
" Tunjukkanlab bukti kebenaranmu jika kamu adalah orangyang benAr."
(QS. A1-B aqarah l2): ttt).

{@'4if>v{KGi66,3}
" Katak anlab : " Tunj ukkan bujj abmu. (A l-Qur' an) ini adalab peringatan
bagi orang-ordng yang bersama Ku." (QS. Al-Anbiya' l2ll: 24).

{@#;s\^;i{;vxy
"Telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbrnu,"
(QS. An-Nisa' [4]: 174).

*-
Yf. , Adalah asal dari kata 6'1413,ipl ,';)t yang artinya adalah

terbebas dari perkarayang dibencinya. Oleh karena itu disebutkan
dalam kalimat ,i-?l c 3l; artinya aku terbebas dari sakit. Atau
seperti contoh kalimat g)i & ,Lli artinya aku terbebas dari si Fulan.
Air,l kalimat lK :y,LY6s'^nilryr rk" terbebas dari hal ini atau tK 3rXiii
artirLya aku membebaskan nya dari ini. i6; p, 

^rtrnya 
seseorang

yangterbebas. Atau fGi; kaum yalgterbebas ata:u 6g-s orang-orang

yang terbebas.
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Allah'.pj; b erftrman :

{@'r;;;;'\'#'iVY
*Kebebasan dari Allah dan rasul Nyo.' (QS. At-Taubah [9]: 1).

Allah juga berfirman

{@\rr;r'u{.gta.:rcrfi:"6y
"sesungguhnya Allab dan Rasul Nya terbebas dari kaurn musyrikin."
(QS. At-Taubah [e]: 3).

Allah berfirman:

{ @ eg: \i:ci6, MIr:'F; AY
"Kdnxu sekalian terbebas dari apa yang Aku kerjakan dan Aku juga

terbebas dari apa yang kalian kerjakan " (QS. Yunus [10]: a1).

Allah berfirman:

{ @ 4i pi ai''#6'&* :;ev-Y

"Sesungguhnya Kami terbebas dari kamu sekalian dtds dPd. yang telah

kalian sembah selain Allah." (QS. Al-Mumtahanah [60]: a).

Allah berfirman:

{ @'o-o:,c{g G'y"y1-: i> psylu;v, y
"Dd.n hetika lbrabim berkata kepada bapakrtya dan kepada kaumnya;

sesunggubnya aku terbebas dari apa yang kalian sembab."

(QS. Az-Zukhruf $3lz 26).

Allah berfirman:

{@UGr:*Kr;9;ey
"Da.n Allah membebaskannya dari apa yang rnereka katakan."
(QS. A1-Ahzeb P3): 6e).
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Allah berfirman:

{ @ \-*i o.li ei*t i2$ii; ty.\

"Ddn ketika ord.ng-ordng ydng diikuti berlepas diri dari orang-orang
y ang rnengikutiny a. " (QS. Al-Baqarah l2l: 166) .

Kata fergit dikhususkan untuk mensifati Allah Suij:i,a",

Sepeni dalam firman-Ny a yarg berbunyi:

{@iY*ru"rqii}
" (Dia lab A llah) y d.ng rnengadak an dan y ang membentuk,."
(QS. AI-Hasyr 159):24.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@'&rrv$Yr}}t\
"Maka bertaubatlah kepada Rabb yang telah menjadikan kArnu."
(QS. Al-Baqarah l2): 54.

Kata't-;Xt aninyaadalah makhluk. Dikatakan bahwa asalnya adalah

hamzahlalu ditinggalkan. Ada juga yangmengatakan bahwa dikatakan
demikian dari asal kata ijl t ,L':ji artinya aku telah membebaskan ikatan
tali. Adapun dinamakannya manusia dengan 'a|-;Xt adalah dikarenakan
manusia tercipta dari tanah yaitu &ji3l dengan daiil firman Allah Jaj:i;a
yangberbunyi:

{@"Gq&Y
"Kalian tercipta dari tanab." (QS. Ar-Rum [30]: 20,

Dan juga firman Allah yangberbunyi:

{@'i;ti1"}$i,y
" Mereka ad,alab sebaik-baik manusia". (QS. Al-Bayyin ah 198): 7).
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Dan juga firman Allah yangberbunyi:

{@at;nf,Y
" (D an m ere k a adalah) s eburu k' buruk manus ia. "(Q S. A1-B ayyinah [9 8 ] : 6) .

Firman Allah Jr;i,nY;t yang berbunyi:

{@'^l:(,"Aiw6\
"Dan ketika ia melibat matabari terbit." (QS. Al-An'am [6]: 78).

{@r1-26'3tr,5fuY
"Ddn ketika ia melibat bulan terbit." (QS. Al-An'am 16l:77).

Maksudnya adalah terbit dan cahayanya memallcar dimana-mana.

Dan kalimat i\3Jl 7i ^ninya 
taring terbit, ini sebagai pengumpamaalT,

dan asal arti katariy a adalah dari kalimat i:tilt;rr.;i\ij artinfa adalah

dokter hewan mengeluarkan darah dari binatang melata. 1ji ^rtiny^
maka mengalirlah darah dari binatang tersebut.

O"l, firman Allah SGixY$ yangberbunyi:

{@\:i3\ali$;y
" D dn gunung-gunung dihancur lulubkan selulub' lulubny a. "
(QS. Al-\raqi'ah [s6]: 5.

Aninya menghancurkan dan meremukkan. Diambil dari ungkapan

mereka yangberbunyi ,g\ b-,-Jit: W\ G :"::r. yang berarti aku telah

meremukkan biji tanaman gandum dan tepung dengan air. Ada

yafLgmengatakan bahwa arti dari kalimat tersebut adalah aku telah

memberinyaair dengan aliran yang cePat, hal ini diambil dari ungkapan

mereka yalgberbunyi tL,-/, qq;I ";gf a[it g i.fi I artinyaseekor ular

mengalirk an air dengan aliran yangcePat, maka ini sama dengan firman

Allah ki* y 
^ng 

berbunyi:
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{@i\i$';Li$Y
"Dan (ingatlab) ketika bari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-
gunung." (QS. Al-Kahfi llsl: a7).

Juga seperti firman Allah yangberbunyi:

{ @ u:e i'i* 6;; te$..; Jq,;i, y
" Dan kamu libat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap ditempatnya,
padabal ia berjalan sebagai jalannya dwdn." (QS. An-Naml 127):88).

Dan kalimat $;lr ,1 artinya 
-aku 

menggiring seekor unta di
pasar. Dan kalim ^i,;+l "ttUd;";if artinya aku lembutkan ucapan

padanya (unta) supaya bisa diam, dan seekor unta tidak akan berjalan

kecuali apabila digiring.

Dalam hadits disebutkan:

;aW3-4,#\,Yirq
"Akan datang penduduk negeri Yaman yang menggiring binatang
tunggangannya."s

fr ^t^u i:4t artinyamempercepat sesuatu sebelum waktunya.
Sepeni kalimat +!i,tt b)t; artinya seorang lelaki meminta cepat

kebutuhannya sebelum datang waktunya, atan seperti kalimat
'aStSst J;Atp artinyaia sudah memukulnya sebelum menghendakinya.
Dan air yang diambil dari yanglainnyasebelum diamnya disebut ja!\-1.
dan luka yangsebelum matang dinamakan i,i. dikatakan bahwa bagi

yarLgtidak mendapatkan buah kurma disebut]!.

Firman Allah ki* yangberbunyi:

{@;;6tiy
"Sesudab itu ia bermuka rnd.sdrn dan merengut."
(QS. Al-Muddatstsir 17 al: 22.

8 Aku belum bisa mengomentarinya.
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Yaitu menampakkan muka masam sebelum saatnya dan bukan

pada waktunya. Dan jika dikatakan demikian, maka firman-NyayarL1

berbunyi:

't,r(,#ii,;;ty
"Dan wajab-uajah orang kafir pad,a hari itu rnLtrd.nl.."

(QS. Al-Qiyamah 17 5l: 2a.

Mereka tidak bermuka muram sebelum itu. Dan sudah saya

katakan bahwa sesungguhnya hal tersebut dikatakan demikian karena

belum waktunya. Dikatakan bahwa sesungguh rLya yangdemikian itu

menunjukkan akan keadaan mereka sebelum berakhir di neraka, maka

mereka khusus disebut dengan kata.;L!t sebagai peringatan bahwa

mereka akan mendapatkan atas aPa yarlgtelah mereka tinggalkan dari

kewajiban dan atas apayangtelah mereka perbuat sebelum waktunya,

dan ini ditunjukkan dengan firman Allah ki* y^ngberbunyi:

{@'aruii&i'}'Y
"Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kEadanya malapetaka yang

arndl dabsyat." (QS. Al-Qiyam ah 17 5l 25).

5-3., Artinya menghamparkan sesuatu, meluaskan dan

-.ny.brrkannya. Terkadang ia menggambarkan untuk dua hal dan

terkadang juga ia menggambarkan salah satunya. Contohnya sePerti

kalimat 4 At $1 (membentangkan baju) artiny a menyebarkannya,

oleh karena itu darinyaterlahir kata J\;jl yang berarti permadani

atau segala hal yang dihamparkan.

Allah JctxY;L berfirman:

{@uti;*rKw$\iy
"Dan Allah telab menjadikan bagi kamu sekalian bumiyangterbampar."
(QS. Nrrh 177)z Le.

{
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Dan yang dimaksud dengan kata -ts[i disini adalah bumi yang luas,

karena hamparan bumi berarti keluasannya, lalu kata tersebut digunakan

oleh suatu kaum untuk segala sesuatu yang tidak tergambarkan di
dalamnya penyusunan dan pembentukan danjuga susunan syair.

Allah uaj{,v;7 berfirman :

{@ Lr;ii,r,r-5'br
"DAn Allab menyempitkan dan melapangkan."
(QS. Al-Baqarah l2l: 2as).

Allah S(sj.nY$ juga berfirman:

{@"rg(r)hfii Y'<itiY
"Kalau saja Allah meluaskan rizki bagi para hamba-Nyo."
(QS. Asy-Syrrn la2l: 27).

Kata r "iJl disana artinyameluaskan.

Firman-Nya:

{ @ ;-:."ji| +li o'tszs.'i;6iy
"Dan Allab telab menganugerabinya ilmu yang luas dan tubuh yang
perkasa." (QS. Al-Baqarah ll: 2a7).

Yaitu keluasan ilmu, Sebagian dari mereka berkata bahwa yang
dimaksud #'rlig; di sini adalah ilmu yang bermanfaat baginya dan

bagi orang lain, maka ilmu tersebut manfaatnya bagi dia menjadi luas

dengan didermakan kepada yanglain. Adapun makna kalimat ,'1llg*q
artiny a men gulurkan t an ga nny a.

Allah ';;.j; ber{tman:

{@U-i'\*StWAxs\
"Sedang anjing mereka mengulurkan kedua lengannya di muka pintu
gu.d.." (QS. Al-Kahfi [18]: 18).
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Terkadang kata 'r';Jtjuga digunakan untuk meminta, contohnya

seperti firman Allah:

{@:n'&-;Jl\-*,{#y
"seperti ordng ydng membukakan kedua telapak tangd.nnyd ke dalam

air supaya sampai kemulutnya." (QS. Ar-Ra'd [13]: 1a).

Atau terkadang juga digunakan untuk mengambil, seperti firman-Nya

yarrgberbunyi:

{@ 4fii-'Yr|i<4'3:6y
"Dan para malaikat memukul dengan tangannla."
(QS. Al-An'lm [6]: 93).

Dan terkadang digunakan untuk menggambarkan pukulan atau

penyerangan. Seperti firman Allah S6;i;cL yang berbunyi:

{@;Ai#6"&$#L)fiiy
"Lalu melepaskan tdngd.n dan lidabnya kEadamu untuk menyakiti."
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 2).

Dan terkadang juga digunakan untuk menderma dan memberi,

seperti firman Allah $6i:i,Y$ yang berbunyi:

{@ e6#itify
"Babkan kedua tangannya terbuka." (QS. Al-Maidah [5]: 6a).

Sedangkan kalimat 'aSU EX. artinya meninggalkan unta bersama

anaknya seakan-akan mereka dibiarkan terhampar. Seperti halnya kata

d3tf dankara 1/3Al dimana masing-masing berarti L;Ymelanggar atau

,.j,r111yaitu membatalkan. Dan kalimat t5l5 l1'.ii artiny ameninggalkan

unta bersama anaknya.
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ajr4. Firman Allah ki: yangberbunyi:

{@ I*rU'i&u.,+vY
"Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi ydng rnempunyai lnaydng yang
bersusun-susun." (QS. Qhaf [50]: 10).

Arri 6:idi sini adalah yangpanjang. Sedangkan kata,lrqit arrinyt
yangpergi lama dari arah yang tinggi. Darinya terlahir kalimat

,\t-r\.ie.iX J4 artinya si fulan meninggikan teman-temannya.
Kata 6l dengan kata gia keduanya berasal dari kata Oj yangberarti
meludah. Dan kalimat fuBt 61 artinya seekor unta betina yang
mempunyai susu sedikit, seperti ludah.

, 1"4 .tr., jl! | arrinya adalah mengumpulkan sesuatu (illlt) atau

H.rr..g"h"i, fCia';. Ot.t karena f.i, Tar mengandu"i.r,i 6+'
(mengumpulkan) maka ia juga diibaratkan untuk mengartikan wajah

yarLgcemberut (kulit yafigterkumpul). Contohnya kalimat ,i UV
*;)l W arrinya wajah yangcemberut. Dan karena kata J*iit juga

mengandung arti pencegahan atau larangan (i:Xl) maka ia juga dapat

digunakan untuk pengharaman atau penggadaian.

Firman Allah S*n,iy;L y ang berbunyi:

{ @ ;;$q 5.3'J:,:$ iu.e, gs'y
"Dan peringatkanlab (mereka) dengan Al-Qur'an itu agar masing-
masing tidak terjerumuskan ke dalam neraka karena perbuatanrrya
sendiri." (QS. Al-An'am [6]: 70).

Maksudnya svpaya tidak tercegah dari mendapatkan pahala.

Perbedaan antaraka.,a iA\ dan J-[jt adalah; haram bersifat umum
untuk sesuatu yangterlarang secara hukum dan paksaan, sedangkan

J:ilt ,d"lrh sesuatu yangdilarang dengan paksaan.
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Allah -pi.L ber{trman:

q@"i;IKu-r\ j-ne5't6)*iy

"Mereka itulah ord.ng-ord.ngyang dijerumuskan ke dalam neraka karena

perbuatannya sendiri. " (QS. Al-An'am [6]: 70).

Maksudnya mereka dipaksa untuk tidak mendapatkan pahala

dengan dijerumuskan ke dalam neraka, dan yang demikian itu
ditafsirkan dengan tanggung jawab.

Sebagaima na yangdifirmankan oleh Allah:

{@ltrarq,rykP;
"Tiap-tiap diri bertangung jawab atds d,pa. yang telah diperbuatnla."
(QS. Al-Muddatstsir [7a]: 38).

Disebutkan dalam sebuah syair:

F**,,*J.aYt
Dan tqnggung jauabku berdiri tegak tanpa dosa.

Dalam syair lain disebutkan:

M#Y&uf :'9

Dan jika mereka kuat, rnaka sesunggubttya mereka telab bertangung
jawab.

Tempat terkuat maksudnya adalah kosong. Dikatakan bahwa

orang yangpemberani juga disebut iF.yrngdemikian itu bisa iadi
karena pemberani selalu digambarkan dengan wajah yaflgmasam, atau

bisa juga karena dirinya selalu meniadi pencegah (tameng) bagi para

temannya dari ancaman tangan musuh-musuhnya karena keberaniannya.

Kalimat a(lf e^U"J arinyaaku menjaga temPat tersebut. Dan kalimat

\l;'^it+ artiny a menj adikannya p emberani dihadap an o ran g-o ran g

yatgdiinginkanr,ya.. Sedangkan kata itlijt berarti upah bagi orang
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yangmelakukan ruqyah, hal ini diambil ucapan orang yangmeruqyah
r5i3 aljif artinya aku menjadikannya pemberani, kuat Jrr, -r*p,,
melawan syaitan, ular atau serangga. Atau dalam kalimat lainnya
i.rS'^fQ artinyaaku menjadikannya terhalang dari hal-hal tersebut.
Dan setiap upah yang diberikan kepada orang yang melakukan
ruqyah dinamaka" fu. Disebutkar )ELt,.i;i jika memang itu
benar, maka ia berarti aku telah menghilangkan kerasnya tanaman
labu atau pencegahannya. Maksudnya menghilangkan pahitnya yang
menyebabkannya terhalangi. Dan kata fudisini bermakna jJi dan,.;;. .

'r1^t^u';ii$t artinyaadalah kulit luar, sedangkan Liit anirya kulitJ.r
dalam, demikianlahyangdikatakan oleh kebanyakan para ahli sastra.

Sementara AbuZaid mengatakan kebalikan dari yangdi atas, dan hal
ini disalahkan oleh Abul 'Abbas dan yang lainnya. Jamaknya adalah

ii danj[ij . manusia juga disebrt d.rrgrr,;ir dilih at darikulitnya
yang lebih tampak daripada bulunya, ini berbeda dengan binatang yang
mana kulit mereka dilapisi oleh bulu atau rambut dan lapisan kulit luar
yangtebal. Tidak ada perbedaan dalam penyebutan kata tunggal dan
jamaknya, dan kata ini bisa di rnutsdnnd (dwitunggal) yaitu dengan
kata sy--{, oleh karena itu Allah Sc5iv,;L berfirman:

{@ {A.#;y
"Apakab (patut) kita perca,ya kepada dua orang manusia?"
(QS. Al-Mu'minun ln): a7).

Dalam Al-Qur'an setiap hal yang menjadi tempat manusia baik
jasadny a ataupun zhahir ny a dinamakan dengan fr)\.

Sepeni firman Allah yarLgberbunyi:

"Ddn Dialah yangtelab menciptakan manusia dari air."
(QS. Al-Furqan 1251: 54.
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Allah kiL j"g berfirman:

{@*ep|*qtY
"sesunggubnya Aku telab menciptakan manusia dari tanah liat."
(QS. Shad [38]: 71).

Ketika orang-orang kafir hendak berpaling dari dakwahnyapara

Nabi, mereka pun menggunakan bahasa F)1. Maka mereka berkata:

{@XiSilfr\'bLy
"sesunggubnya ini (Al-Qur'an) banyalah ucapan seorang nld.nusil."
(QS. al-Muddatstsir l7 al: 25).

Allah SGjr,Y$ berfirman:

{@#il\L.;E;6Y
"Apakab seord,ng manusia dari kita yang kita ikuti?"
(QS. Al-Q arnar lsal: 2a).

"Apah,ah kami mengimani dua ord.ng manusia seperti kami?"
(QS. Al-Mu'minrJn lD)z a7.

{@6-,6r}6,y
"Mereka berkata; Apakab seorang manusia biasa yang mernberikan

petunjuk kepada kami?" (QS. At-Taghebun [6a]: 6).

{@Lae {A.';Jy

{@u4r;15ry
"Tidaklab kalian melainkan manusia biasa sama seperti kami."
(QS. Yasin [36]: 1s).
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Dan mengenai hal ini, Allah berfirman:

{@"Kigf6vL.y
"Sesunggubnya aku adalab manusia biasa sd.rna seperti kalian."
(QS. Al-Kahfi [18]: 110)

Ini sebagai peringatan bahwa manusia semuanya sama, namun
yangmenjadikan mereka utama dan memiliki kelebihan adalah ilmu
y^ngtinggi serta amalan shalih.

Oleh karena itu Allah berfirman setelahnya:

{@Zv.r;i\
"Sesunggubnya aku diberikan utalryu." (QS. Al-An'am [6]: 50).

Ini sebagai peringatan bahwa aku (rasul) diistimewakan dari kalian
karena aku diberikan wahyu.

Dan Allah J'";t:{'\;;7 berfirman:

{@1a n"'i-),Y
"Dan aku tidak pernah berbubungan dengan md.nusia."
(QS. Ali'Imran l3): 47),

Di sini Al-Qur'an mengkhususkan menyebutan manusia dengan

kata l:3..

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@f;vlai{ry
"DAn ia rnenyerupakan utujud manusia." (QS. Maryam 191: t7).

Di sini ada gambaran bahwa malaikat bisa berubah wujud dan

menyenrpakan wuju dnya dalam bentuk manusia.
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Adapun firman Allah S\i3;:i,\21 y ar,g berbunyi:

{@:T\ii'cy
"Manusia apa ini?" (QS. Yusuf lL2)z 3l).

Ini sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan bahwa ia

(Yusuf) tidak lah seperti wujud manusia pada umumnya (karena

ketampanannya). Kalimat ;r;rlf c,id artinyaaku mengenai kulitnya,

kalimat ini sama seperti kalimat e.i;.rtd.i5i artiny-? ,k" mengenai

hidung dan kakin ya.Darikata itu lahirlah kalimat ;i"if 'rW\ iS. artinya

belalang itu memakan tanah. Sedangkan kaa'a;tjl artinya menyatukan

dua kulit luar, dan itu adalah bahasa kiyasan dari bersetubuh atau

hubungan intim. sebagaimana dalam firman Allah yafLgberbunyi:

{@ i},r.s5ti(;}*{i}
*Ddn janganlah menggauli mereka sedangkan kamu dalam keadaan

i'tikaf (di masjid)." (QS. Al-Baqarahl2): 187.

Dan firman Allah yartgberbunYi:

{@-#,;'{tri'6}
" Maka sekarang p ergaulilab merek a." (QS. Al-Baqarah l2l: 187'

Kalimat ruir't6)i a.tirrya si fulan orang y?ngbaik. Ia berasal

dari ungkrp* *.r-.ka yang berbunyi ;;t'r'atrt',;$y^"gberarti Altah

menjadikannya baik dan terpuii. Kemudian dari makna kalimat

itu digambarkanlah kata ,ta sebagai kemuliaan yang melingkupi

dua keutamaan; yaitu keutamaan lahir dan batin. Namun ada yang

mengatakan bahwa maknany a adalah terkumpulnya kelembutan

kulit dalam (ti.ir) dan kekerasan kulit luar ( 

"r{JD. 
Adapun kalimat

b.1lj;A artinya aku mengabarkan seorang lelaki tentang kabar

gembira yang dapatmelapangkan kulit mukanya. Dinamaka rLnyakabar

gembira dengan ,t:karenaiiwa seorang manusia apabila bergembira

maka tersebarlah darah yattgada dalam dirinya (sehingga membuat
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kulit luarnya melebar) sepeni tersebarnya cairan dalam sebuah pohon.

Antara kata-kata ini terdapat perbedaan, kata iilii mengandung

makna lebih umum, sedangkan kata'ir$sama seperti bentuk kalimat
'n];i. Dan kata ',3rk itn mengandung makna untuk memperbanyak.

Kata;i2ltermasuk kedalam b.nt.rk krta lazim (tidak memerlukan
objek-"d) dan muta'addi (memerlukan objek-'"4;. Oleh karena itu
dikatakan ,j{;V'ffr aau 'iii\1 AL\. Kata itu bisa dibac a !)3a dan

AHi dan !jrtr,,|.

Allah -,-pjL 
b erfirman :

';9Y ;# S{i" }#;i;j6 @ * *4;*'ut-fritJ rj }
{@,iJ\,11;$6@'"i44

"Mereka berkata; "langanlah kamu tnerdsa takut. Sesunggubnya Kami
memberi habar gembira kepadamu dengan (kelabiran seorang)anak laki-
laki (yang akan menjadi) ordng yang alim. Berkata lbrabim; "Apakab

kamu memberi kabar gembira kEadaku. Padabal usiaku telah lanjut.
Maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira ydng
Kamu kabarkan ini?" Mereka menjauab: "Kami rnenyd.rnpd.ikan kabar
gembira kepadamu dengan benar." (QS. Al-Hijr [15]: 53-55).

Kata ;,ji\berani adany akabar gembira yang dapat mengeluarkanmu

dari kesempitan.

Allah IGJ:{,v) berfirman :

{@ #"itrW-{r.5\5igq,Y
"Dan mereka bergirang bati terbadap orang-ordng ydng masih tingal
di belakangyang belum menyusul rnereka." (QS. Ali 'Imran [3]: 170).

{@+-;;ni'd#,6'F5-y
"Dan mereka bergirang bati terhadap nikmat ydng diberikan da,ri Allab
dan karunia-Nya." (QS. Ali 'Imran l3l:171).
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Allah juga berfirman lagi:

{@ b&5.{ii-rJa,v Y
"DAn datanglab penduduk, kota itu (ke rumab Luth) dengan gembira
(harena) kedatangan tdlr7u-tdmu itu." (QS. Al-Hijr 175):67).

Kabar gembira juga bisa disebut dengan irUdl 
^tau 

,gtJl3t.
sebagaimana firman Allah y^ngberbunyi:

{ @ 7;{i i q\i t;ii aiAi }i1 y
*Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam

kebidupan) di akbirat " (QS. Yunus [10]: 6a).

Allah SG7:6r;L berfirman lagi:

{@ |*;:+i;;&;.:}
"Dibari itu tidak. ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa."

(QS. Al-Furqan l25l: 22).

{@e:1\4iW3:v:r,JY
"DAn tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada lbrahim
membawa kabar gembira." (QS. Al-'Ankab fi l29l: 3 t).

{@'P\Ka:}s\
"Oh, senangnya, ini ada seorang anak, muda!." (QS. Yusuf 112): L9).

{@F 6.t<wi'.u;+6Y
"Dan Allab tidak, menjadikan pemberizn bala bantuan itu melainkan
sebagai kabar gembira bagi (kemenangan)mu." (QS. Ali 'Imran l3l: t26.

Kata)r,;,gl artinya '#lt (yaitu yangmembawa kabar gembira.)

Allah SGj.nW berfirman:
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{ @ l*.;. ktr, - *fi J; icr i+r\ d.ii* }
"Tatkala telab tiba pembaua kabar gembira itu, Maka diletakkannya
baju gamis itu ke anjah Ya'qub, lalu Kembalilah Dia dapat melibat."
(QS. Yusufll2l:96).

{@;'*{;iu'.s\
"Babwa Dia mengirimkan angin sebagai pembaua berita gembira."
(QS. Ar-Rnm [30]: 46.

Maksudnya memberimu kabar gembira dangan turunnya hujan.

Rasulullah Lar*,Kfp bersabda:

biirt;E Cl $';;r vJlt c* 6\frA .il ;;

"'Wahyu telah terputus dan tidak ada yang tersisa selain mimpi yang
benar yangdilihat oleh seorang mukmin atau ya\tgdiperlihatkan oleh
AIIah kepadanya."e

Allah Sajxv;) telah berfirman:

{@)i;L,t6Y
"DAn sampaikanlah kabar gembira berupa drnpundn."
(QS. Yasin [36]: 11).

e Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dengan nomor (6990) dan dengan lafazh hadits sebagai
berikut:

i4ul r;3r ,jri t+r-+;iiu; 'gu.er;r;ir it'rltt A;?
"Tidak adayangtersisa dari kenabian selain kabar gembira para shahabat bertanya,'Apa yang
dimaksud dengan kabar gembira itu?' Nabi menjawab: 'Mimpi yang benar.'" Dari hadits
Abu Hurairah l4igr.,

ls6it'PL
'l c; ri

19r

{@ rv;$y
"sampaikanlah berita gembita itu kepada bamba- hamba-Ku."
(QS. Az-Zumar 139): l7).
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Allah juga berfirman:

@ tl V\.i6,,3;*y
"Da.n sampaikanlab kabar gembira h,epada mereka berupa sihsa yang

amat pedih." (QS. Ali 'Imran l3l:21).

{@a",La*;li;iY
"DAn sampaikanlab kabar gernbira kepada kaum munafi.q baban

mereka akan mendapatkd.n." (QS. An-Nisa' [4]: 138).

{@J -\'i;V;{'uJi;ity
"Dan sampaikanlab kabar gembira kepada ord.ng'ord'ng kafi.r berupa

siksa yang amat pedib." (QS. At-Taubah [9]: 3).

Di sini terdapat kata isti'arah (pteminiaman kata atau metafora*'d)

dan itu merupakan sebuah peringatan dengan memberikannya kabar

gembira melalui pendengaran mereka bahwa mereka akan mendapatkan

siksa. Dan kalimat ini seperti yangdisebutkan dalam sebuah syair yang

berbunyi:

U'3.;?tieg
Sebagai pengbormatan di antara mereka adalah pukulan

ydng rnenyd.kitkan

Dan penggunaan bahasa seperti ini benar sesuai dengan aP^yarLg

difirmankan oleh Allah J;;i,v;) y ang berbunyi :

{ @ 2i::\ J;iU*; "t't 1;:* SY
"Katakanlab, nikmatilab karend sesungubnya tempat kembali kalian
adalab neraka." (QS. Ibrahim [1a]: 30).

Allah ,FE juga berfirman:

{
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#:U(i:.:,iil z").2.2 t

-+.\tb y

{@
"Padahal apabila salab seord.ng di antara mereka diberi kabar gembira
dengan apa y ang dij adikan sebagai misal bagi A llah y ang Maba P emurab ;
jadilab mukanya bitam pekat sedang Din Amat menahan sedih."
(QS. Az-Zukhruf la3l: t7).

t<am-$juga dikatakan bahw aiaberarti mendapati kabar gembira.

Sepeni k^t^ $$dan kata JrI
Seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ <,'23'x,lwfuUSsy
"Ddn gembirakanlah mereka dengan surgd yang telah dijanjikan Allab
kepadamu." (QS. Fushshilat [a1]: 30).

Kalimat i;(ir o-;$ artinyaialah tanah yang baik dalam menumbuh-

kan tanaman. Dan dari kata itu terda pat ucapan Ibnu Mas'ud ::411p-;

yangberbunyi:

;r;# 6\9\,;i,y
"Barang siapa yarrg mencintai Al-Qur' an, maka bergembir alah."

Al-Fara berkata: "jika huruf syin nya besar( ; )maka ka:a 12$3
disana berasal dari kata ,s.i$ldan jika huruf sin nya kecil ( r. ) maka ia

berasal darikatal)ill." Dikatakan dalam sebuah kalimat ;1$ifi (aku

mengabarkannya kabar gembira maka ia berbahagia) ini seperti kalimat
'6'iF (aku memaksanya maka ia pun terpaksa). Namun Imam
Sibawaih berkata: (harusnya) menjadi;iiti (maka bergembiralah ia)

sedangkan ibnu Qutaibah berkata: "kata itu berasal dari kalimat

fur-"il ,5;d yang berarti kamu telah melembutkan wajahnya. Ada

yangberkata bahwa makna hadits diatas adalah "maka hendaklah ia

mengunrskan dirinya. " sebagaimana y^ngdiriwayatkan dalam sebuah

hadits yangberbunyi:

'SYEaaGLGrl',iA
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,Jqrl U iAt $IWYA n'e$L u;rr'1';t;

"Sesungguhnya dibelakang kita terdapat ialan diatas bukit y^ngtidak
mungkin bisa ditembus kecuali oleh orang-orang yang kurus."1o

Dan mengenai makna yaflgpertama, terdapat ungkapan dalam

sebuah syair yangberbunyi:

Ji6 +b, tli'; tiY, * e, \:H. u", AiS'&ek
Dan tolonglah mereka serta beritakanlab kabar yang dapat membuat

mereka bergembira.

Jika mereka mengalami kesempitan maka bilangkanlab.

Kalimat *.)\ bV artlnya adalah wajah y^rLg menamPakkan

kegembiraan (wajah yarLgberseri-seri). Sedangkan kalim at q1,L)t b\:3
artinya pagi sudah mulai tampak. Adapun kalimat )al AV artinya

adalah kurma yarlgtampak basah. Dan kabar gembira yang diberitakan

dinamakan rs}dan !;q.

14). atau

y^ngdapat

Seperti

;)t biasadigunakan untuk menyebutkan anggota tubuh

melihat.

firman Allah SGi'il;J yang berbunyi:

{@"#i{y
"Sekejap nxd.td memandazg." (QS. An-Nahl 116l:77).

{@-;*;s*1ib*
"Dan ketika tidak tetap lagipenglihatan (*u)." (QS. Al-Ahzab [33]: 10).

Kata;y'tjuga bisa digunakan untuk sesuatu yang di dalamnya

terdapat kekuatan untuk memandang. Maka hati yang mempunyai

kekuatan untuk memandang disebut dengan 
o;ryal 

atau il sebagaimana

yang ada dalam firman Allah $;t:t;at yangberbunyi:

to Aku belum bisa mengomentari hadits ini.
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{@i+;1twlivbd*K1y
"Maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yong menutupi) rnatarn t,
maka penglihatanmu pada hari itu arnd,t tajam." (QS. Qaf [50]: 22).

Allah juga berfirman:

{@&r';aigry
"Penglibatannya (Mubammad) tidak berpaling dari yang dilibatnya itu
dan tidak (pula) melampauinya." (QS. An-Napl53): t7).

Jamak darikata/;)\ adalah'r\,23i sedangkan jamak dari kata ikXl
adalah 3q.

Allah lct:i,v,) telah berfirman:

{@'6ptr{;/#i#6-6y
"Tetapi pendengaran, penglibatan dan bati mereka itu tidak berguna
sedikit juapun.' (QS. Al-Ahqef la6l:26).

Dan alat penglihat atau mata hampir tidak pernah disebut dengan

istilah i';4. Dan dari kata io)\ dikatakan ungkapan l$i sedangkan

dari kata il-+,)l dikatakan ungkapan 6F3't],!:1. Dan sedikit sekali
kalimat S*i digunakan dalam melihat benda terlihat jika tidak
didahului oleh penglihatan hati. Mengenai penggunaan kata -iU4jf,
Allah J\4.nw berfirman:

{@;-{;6;l'-fr1.Y
"Kenapa kamu menyembab sesuatu yang tidak dapat mendengar dan
melibat." (QS. Maryam llgl: a2).

{@(-;6(;ts'y
*Wabai Rabb kami, kami telab melibat dan mendengar."
(QS. AsSajdah l32l: t2).
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{@ 6i;:.{1}45y
"Meskipun mereka tidak melihat." (QS. Yunus [10]: a3).

{@ <'i;i,ci:iisY
"Dd.n libatlah maka kelak mereka juga ah,an melihat."
(QS. Ash-Shaffar P7l: 17e).

{@ -*,bi,5;"jqLfry
"Aku mengetabui sesuatu yang rnereka tidak mengetabuirryo."

(QS. Thahal20l:e6.

{ @ .# i d;36 L-A {F' ;ii\ \tr}'ry
* 
A ku dan o r ang- o r d.n g y ang mengikut iku m engai ak ft,am u) kep ada A I I ab

dengan hujjab ydng nyd,ta." (QS. Yusuf [12]: 108).

Maksud i- ;r* dalam ayat tersebut adal ah pen get ahu arL y arLg ny ata.

Dan firman-Nya:

{@u,u';'&b$,ty
*Bahkan manusia xu menjad.i saksi atas d,irirtya sendiri."
(QS. Al-Q iyamah 17 sl: M).

Maksudny a adalah bahwa ia akan memperlihatkan dan bersaksi.

Pada hari kiamat anggota tubuhnya akan bersaksi kepada-Ny, atas aPa

y 
^ng 

telah diperbuatnya.

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah:

{@'fffi"@|w#y
"Lidab dan tangan mereka akan bersaksi a.tds d.pd yang diperbu.Atrtyd.."

(QS. An-Nnr l24lz 24).
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Dikatakan juga bahwa seorang yangbuta (y-rilt) disebut i"+
sebagai bentuk kebalikannya, namurL yangtepat ftenapa orang buta
juga bisa disebut Mt adalah karena ia mempunyai keku"ta, hati
untuk memandang, bukan seperti yangdikatakan di atas. oleh karena
itu ia tidak bisa disebur ]ei atut ]eV.

Dan firman Allah kia yangberbunyi:

{@?'SiLii,-P.'tfi ,L)u{}
" Dia-tidak d1p4 dicapai oleh penglibatdn rnatd sedang Dia dapat melibat
segala yang keliha.tdn. " (QS. Al-An'im t5l: 103).

Kata jua'tjr pada ayat tersebut banyak diartikan oleh ummat
muslim dengan penglihatan mata, namun sesungguhnya itu merupakan
isyarat akan penglihatan mata hati, pemahaman dan anggapan.
Sebagaima na yangdikatakan oleh Amirul Mukmin in a6b : "Tauhid
itu tidak bisa dianggap." Dan ia berkata: "setiap apayangkamu a,,ggap
maka sesungguhnya Dia diluar dugaannya." Sedangkan k,m tTtXt
mengisyaratkan pada orgag penglihat (mata), seperti dikatakan dalam
sebuah kalimat Wu\t5,c'-1, aninya aku melihatnya dengan pasti.

Allah 'gjL berfirman:

{@"AW:Fl;;e$;y
" Maka tatkala mukj izat-mukjizat Kami yang itu sampai kepada rnerekd. "
(QS. An-N am|lzil: tt).

{@i};66'iri6;'\
"Ddn Kami jadikan tanda siang itu terang." (eS. Al-Isra' llTl: l2).

Maksud kata';i^ai dalam ayar tersebut adalah terang yang dapat
menyinari penglihatan, begitu juga dengan firman Allah yang berbunyi:

l$!. *'r {f7



{@zo;*\liiFw;'\
,,Dun Kami jad,ikan unta sebagai tandayd.ngnydtd.bagi kaum Tsamud."

(QS. Al-Isra' ll7lz 59).

Dikatakan makna dari ayattersebut adalah bahwa kaum Tsamud

menjadi dapat melihat, hal ini sebagaimana ungkaPan mereka

-ry3 ry Jy, aftinyapenduduk itu meniadi hina dan lemah.

';aJrti( <,rA Kidu *x. U A+3i 6jrAc "r;3 
Y

{@4t1t
"Dan sesungguhnya telab Kami berikan kepada Myt! al-Kitab (Taurat)

ses ud,ah Kaii binasakan generas i' generasi y ang terdabulu untuk menj adi

pelita bagi manu.sla. " (QS. Al-Qashash [28]: a3)'

Maksudnya kami iadikan semua itu sebagai pelajaran dan ibrah

bagi mereka.

Dan firman-Nya YarLgberbunYi:

{@ <,i;;3;.$5y
"Dan lihatlab maka kelak mereka juga akan melibat'"

(QS. Ash-Shaffat 137)z L7e).

Maksudnya, tunggulah sampai kamu melihat 
^Payaflgmereka 

lihat'

Dan firman Allah ki, YangberbunYi:

{@ rq,;3:164p
,,Sed,angkan mereha adalah ord.ng-ord.ng yang berpandangan tajam."

QS; Al-'Ankablt [29]: 38).

Maksudny aadalahy^n1meminta pandangan, dan kata jr";i;'it bisa

dipinjamkan menjadi;Ua"{r sebagaimana kata ii\+r)l bisa di jadikan

artikata&t;-yl.
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Dan firman Allah ki: yangberbunyi:

{@U@e*w,$:u'w.,;;v\
"Dan Karni tumbuhkan padanya segala rndcarn tdnalnan yang indab
dipandang rndta untuk menjadi pelajaran." (eS. eaf [50]: 7-g).-

Maksud Q<aair,e.,s dalam ayat tersebut adalah) sebagai pelajaran dan
penjelasan. Oleh karena itu dikatakan dalam kalimat i.*e;:t3etrr|Fi
artinyaaku melih atnyadengan penglihatan yang jelas. t"i r.p.ni kalimat
'USSqS'ail"S aninya aku sudah menyerahkannya dengan penyerahan.
Atau seperti kalimat iSkt t6y'e5\ artinyaaku sudah mengingatnya
dengan ingatan yangkuat.

Allah JE:aY) telah berfirman:

{@7;i6,GL;Mt;y
"Ddn tidak ada seorangteman akrabpun menanyakdn ternannya, sedang
mereka saling memandang." (QS. A1-Ma'ari jl7)l:1O-11).

Maksudnya mereka saling melihat terhadap )ejak-jejaknya.
Dikatakan bahwa kalimat 3?t fr artinya anak anjing melihat-lihat
dengan membuka kedua bola matanya. sedangkan kata';i,L)t artinya
adalah batu keras yang mengkilat, seakan ia ingin dilihat, dikatakan
demikian karena ia menampakkan kilatan arau cahayanyayangdapat
dilihat dari jarak jauh.

Dikatakan juga bahwa kata ia dan kata l:*4r berarti sekerat
darah yang mengkilat atau bisa juga berarti perisai yangmengkilat
atalr area yang terlihat. Dan kata al-Bashirah berarti juga apa yang
ada diantara dua sisi kain dan pelelangan dan yang semisalnya
yalg dapat terlihat darinya. Kemudian dikatakan dalam kalimat

,.r;I!; ,3.Al6fti artinya saya menulis tempat itu darinya.
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9.,,
,\; (bawang bombai) a17lv j.eiit artinya sudah diketahui dalam

Iirr"r" Allah kis y^ngberbunYi:

{@bz:q;'Y
"Ddn buab adasnya dan baanngnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 61)'

penutup kepala yarLgterbuat dari besi juga disebut dengan j.4
karena bentukny a yaflg serupa, sebagai'mana disebutkan dalam

sebuah syair:

FsSs
Tali busur yang sEerti perisai kEala'

'r,:bt 
^t^u'iLtillt 

artinya adalah bagian (barang) yangmelimpah dari

hn*" yrrg didaiat dari perdagangan. Dikatakan 'rcVr'gfl arinya dia

mendapatkan bagian harta yangmelimpah.

Allah berfirman:

{@,9 \,r":i(t-s,-e+r}
" Ini barang-barang kita dikembalikan kep ada kita. " (QS. Yusuf [ 1 2]: 65).

Allah juga berfirman:

{@}Li*}
" (Kami d.atang) den gan membaua barang-bardng y dng tidah berb arga. "

(QS. Yusuf [12]: 88).

Asal arti dari kata ini adalah sekerat daging yarTg dipotong.

Dikatakan dalam kalimat 'o!1i5 aninya aku telah memotong dagingnya,

kalimat ini sama seperti kalimat '^iy3. dan kata ialt alat untuk

memotong, sama sepertikat a't4t.Kemudian kata irtlt juga dikiyaskan

untuk mengartikan V.jt (kemaluan wanita).
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Oleh karena itu ada kalimat VLU de, artinya kamu sudah
menikahinya, sedangkan kalimat \il,.rU aftinya adalah engkau telah
mencumbunya. Dan kalim at *L\2)t') 4;.i.)t, 4t: dt :* :lX
dikatakan untuk mengungkapkan kegemukan. D-ikatakin juga bahwa
p.rb" y?ng terpencil dari daratan disebut le sedangkan kalimat

&'rySX arinyasi fulan bagian daridiriku, kir.rn begitudekatnyadia
dariku. Sedangkan ka:o'e;.etll arrinya memar yangdapat meremukkan
daging, dan kata irijt aninyabagian bilangan dibawah sepuluh, ada

yangmengatakan juga bahwa itu adalah antaratiga sampai sepuluh, ada
juga yang mengatakan bahwa ia diatas lima namun dibawah sepuluh.

Allah Sr;6i,w berfirman:

{@"4rr*y
"Beberapa tabun lamanya." (QS.Ar-R[m t3O]: a).

91t '
-P atau'.41 aniny a kekagetan seorang manusia karena buruknya
dalam memperlakukan kenikmatan serta kurang menunaikan hak
nikmat tersebut sehingga menggunakannya pada jalan yang tidak
seharusnya.

Allah -p.LL 
berftrman:

{@ eutr\ia;LLy
"Dengan rasa angkub dan dengan maksud riya'." (QS. Al-Anfal [8]: aZ).

Allah juga berfirman:

{@teirauy
" Yang s udah bersenang- senang dalarn keb idupannyA. "
(QS. Al-Qashash [28]: ss).
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Asalnya kalimat tersebut dibaca '^ii-,*c.-5lalu fiil ftata kerja) nya

dialihkan dan di nashabkan. Yang mendekati dengan kata ))l adalah

+-.gJ I yaitu kerin gana n y arlgmeleb ihi kesenan gan, dan kata,3. tfi)\ |uga

t.rkrj.rrg digunakan untuk menyebutkan kesusahan, sedangkan kata

iiui':.it artinya adalah mengobati binatang melata.

,ffi ^t^u 
j:,s,)r artinya memperlakukan sesuatu dengan keras.

Allah 8u{r:6'w berfirman :

{@r"-riru,#,61]p
,,DAn apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai ord.ng'

orangiejam dan bengis." (QS. Asy-Syu'atel26)z 130)

{@dfi3i'Z'*iiJ#tty
"(Ingatlab) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman

yongkrrot " (QS. Ad-Dukhan [44]: 16).

{@6iEi':a''115y
"DAn sesunggubnya dia (Lutb) telab memperingatkan mereka akan azab-

azab Kami." (QS. Al-Qamar [5a]: 36).

{@i+6 or,rJl;iLy
,, sesunggubnya azab Rabbmu benar-benar keras." (QS. Al-Buruj [85]: 12)

Dikatakan i"g^ fu\ k- artrnya tangan yang kasar'

,:\53 ,trr, 19glt artinyakebalikan dari $A
Ya*'rarrry" f, .,.rrpan dalam menentukan.

Allah S(q'iw berfirman:

I atau kebenaran yaitu
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{@3!1''#c1';;!'&3$i?"';1;\:"J';^ty
"Demikianlah, karena sesunggubnya Allah, Dialah (Rabb) yang
sebenarnya dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil."
(QS. Luqman [31]:20).

Dan terkadang kata al-Bathal juga digunakan dalam perkataan
dan perbuatan. Sehingga dikatakan tidE; i J..Si.Ji. SEs dankata dLi
artinyayang lainnya.

Allah kj* berfirman:

{@5}.il1}'tuJE;'y
"Dd.n batallah ydng selalu mereka kerjakan." (QS. Al-A'raf [Z]: 118).

Allah juga berfirman:

{@*rr\,fi-r#fy
"Mengapa kamu rnencdrnpur adukkan ydng bak, dengan yang batil?"
(QS. Ali'Imran l3l: 7L).

Orang yang terbebas dari manfaat dunia dan akhirat disebut

fu yaim yangmemiliki kepahlawanan, dan kalim at o1:, JLi aninya
terbunuh dan tidak sempat membalas serra tidak terbayark an diyatnya.
Orang yangmempunyai keberanian untuk melakukan tindakan yang
bisa mengantarkannya padakematian (patriotisme) juga disebut dengan

itEi, hal ini dinamakan demikian karena seolah ia telah mengorbankan
darahnya. sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair yangberbunyi:

WTtlilUJi't * 'nlu.rbgx.rrir ar33

Maka aku katakan padanya janganlah menikahinya, karena
sesunggubnya ia adalab ordng pertdrna ydng berani untuk, mengbadapi

perternuan.
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Maka kata kerjanya mengandung artikata objek ?"oful) karena

seakan ia menyia-nyiakan darahtya dengan buruk, namun yarlg

perrama lebih mendekati pada kebenaran. Kalimat klt ig.grtrnya
,.orr.rg lelaki yangp.*b.rrrri, kalimat ini diambil dari kata fiEl dan

dikatakan i"g, iE u:' 1tmaksudnya adalah membuang darahnya

dengan sia-sia. Kata Jt-U;)l juga mengandunganimerusak sesuatu dan

menghilangkannya, baik sesuatu itu yang haq atau yangbatil.

Allah Svi:r:i;-7 berfirman :

{ @.9+i ia::';r\a-y
"Agar Allab menetapkan yang bak (islam) dan membatalkan yang batil

(syirik)." (QS. Al-Anfal [8]: 8).

Dan kata ,F l"g bisa digunakan untuk orang yangberkata tidak

benar atau tidak memiliki dasar, sePerti firman Allah yan1berbunyi:

{ @l}* J ; A ;t"-i;;a t$:'i'4 {9,& iiY
,,Dd.n sesunggubnya jika kamu membaua kep@a mereka suatu d))d.t,

pastilah oril.g-or)ng yang kafi.r itu akan berkata: "Kdrnu. tidak lain
' 
b any alab oroig- oroig y dng mernbuat kepalsuan belaka." (QS. Ar-Rum

[30]: s8).

Dan firman-Nya yanglain adalah:

{@.'}v#i464'\
" Dan ketika itu rugilab ordnS-ordng y ang berpe gang kepada y ang batil' "

(QS. Ghafir [a0]: 78).

Maksudnya adalah o ran g-o ra 1g y ang menyalahkan keb en ar arl.
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.l/.

P atau jEJl asal maknanyaadalahpenrr, dan jamaknyaadalah$r ).

Allah $6j:i,Y.;L berfirman :

{@"&# r$eWfi'Yy
"Dan ingatlab ketika kamu masib janin di dalam perut ibumu."
(QS. An-Najmll3):32).

Kalimat 'n3!,83 artinya aku mengenai perutnya. Dan kata ;,.qit
(perut) berarti juga kebalikan dari ',illjt (punggung) segala sesuatu.
Dikatakan juga bahwa seriap bagian bawah dinamakan j&it, sedangkan
setiap bagian atas dinamakan iE)t, dengan ini maka segala hal yang
bagian bawah diserupakan dengan ;,ry3r, begitu juga dengan suku atau
pedalaman. Suku arab disebut dengan;,93r, hal ini diibaratkan bahwa
manusia itu seperti satu jasad, dan setiap suku mereka adalah anggota
jasad itu, ada yangbagian penrtnya, paha nya dan punggungnya.

Pengibaratan ini disebutkan dalam sebuah syair yangberbunyi:

.s*iir iYyr&;\lr
Manusia itu laksana jasad, pemimpin petunjuk adalab kepala

Dan engkau adalah nld.td dalam kepala.

Kata ,3-Eif 1"g, digunakan untuk setiap sesuaru yangtersamar,
sedangkan untuk setiap hal yang jelas disebur dengan;;ti:t. Oleh karena
itu ada istilah r*ljr .3UE yang artinya rahasia takdir. Dan ada istilah

):ril 3W yang-artinya kejelasan takdir. Begitu juga untuk hal-hal y^ng
bisa diketahui melalui indera disebut dengan !t!, sedangkan hal-hal
yangtidak bisa diketahui dengan indera dinamaka" .3!q.

db\g co,I -i, ,j,lr-,
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{@?Ac.'':\i4i6;'\
"Dd.n tinggalkanlab dosa ydng tampak dan yang tersembun'yi'"

(QS. Al-An'am 16l: 120).

Allah',.9.i/ berfirman :

*Baik yang td.rnpd.k diantararryd rnd.upun yang tersembun'yi"'

(QS. Al-An'am [6]: 151),

Kata &#t artinyaorang yatgberperut besar, sedangkan kata;,43t

artinyabanyak makan, adapun kata SUairil artinyaorang y^rLgbanyak

*rkrn sampai perurnya membesar. Kata ii4if 1"g, berarti banyak

makan, oI.h k.r.rra itu disebutkan dalam istilah {lrJl+X 'aiBAt artinya

banyak makan menghilangkan kecerdasan. Dan kalimat W b.1\ &
artl-rLya orang itu terlalu kenyang karena kebanyakan makan. Dan

kalimat Ji-. ! \ $i aninya p e mt nya bes ar. Kata'#b aftiny a P e rut ko so n g,

dan kalimrt ,idll iLi artinya seseorang perutnya terkena musibah,

dariny aj u ga te rlahi r kal imat 3-W p, y aitu laki-laki y atlgsakit perut.

Kata iStl.il (pakaian dalam) artinyakebalikan dari';'r\iS)l yang berarti

pakaian iuar, oleh karena itu kalimat g;CJi artinyaaku menjadikan

pakaianku di bawah (dalam) pakaian iuar, kalimat g,Jfu q>t4 irJ" ;P
artinya si fulan menjadikan si Fulan berada di bagian dalam (belakang)nya.

Terkadang kata i:UJf juga digunakan untuk orang yang kamu

khususkan membantu unrsanmu.

Allah -pi2 berfirman:

{ @ 'Fr;;'iE\'#11Y
"langanlab kamu ambil menjadi telnd,n kepercayaanmu ord.ng-ord.ng

yorgdilror kalanganrnu." (QS. Ali'Imran [3]: 118).

{@Z,x*\1"t4if,sry
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Maksudny a adalah jatgan menjadikan seseorang khusus mengehhui
segala perkara batinmu (rahasiamu), dan kalimat ini diambil atau
diibaratkan dari kata i:t-g]t yangberarti pakaian bagian dalam, dengan
berlandaskan pada ungkapan mereka yangberbunyi \:)ti 4 artinya
aku menjadikan si fulan orang yangspesial (khusus mengetahui segala

perkaranya.) kata fulan menjadi kiyasan dan pakaian. Diriwayarkan
darinya bahwa Nabi Muhammad -sar*nt2 bersabda:

k6'g\iiq )t Ug itW J, -t)et iS G,? iLt,*iy
&,lis p\ ;\t ku;,r{L'.Li, *\UU

"Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi atau mengangkat seorang
khalifah melainkan ia mempunyai dua teman, teman yang akan
memerintahkannya untuk melakukan kebaikan dan memotivasinya,
dan teman y^ngrkrr, *.nyuruhnya untuk berbuat keburuka, irrt
mendorongnya."

Kata.Su[it juga berani sabuk yang mengencangkan penrrnya, jamak
dari kata,itEit adalah ,j}ji dan f,L), sedangkan kata gu,ql ardnyaadalah
keringat yangbercucuran ke dalam perur. Kata'r+dr&lr artinyapenrt
yang sedang hamil, sedangkan ka:.a $jll artinya adalah masuk atau
mempelajari perkara batin. -b\EJt dan d,DVil merupakan dua sifat milik
Allah yangselalu saling bersandingan sehingga tidak dapat disebutkan
secara terpisah, ia seperti sifat Jj.jr dan;{t bagi Allah. Adapun
maksud dari sifat-Nya g\Bladalah isyarat terhadap pengetahuan kita
yangtampak dari-Nya, karena sudah menjadi fitrah manusia apabila
ia melihat pada setiap hal yarLg nyata maka iru menunjukan tentang
keberadaan Allah.

Sebagaima na y ar,g difirmankan-Nya:

{@fut4'ti*K$ateiifi\
"Ddn Dialah Rabb (yong disembab) dilangit dan Rabb (yong disembab)
di bumi." (QS. Az-Zukhruf t43l: 84).

Kamus.AlQur'an



Oteh karena itu sebagian ahli hikmah berkata: "Perumpamaan

seseorang yarlgmencari pengetahuan tentang Allah sePerti orang yang

berkeliling di ufuk dalam mencari siapa yarlg berada bersamanya'"

Sedangkan maksud dari sifat Nya d,Dglf adalah isyarat akan pengetahuan

Allah yang sesungguhnya, dan ini adalah seperti y^rug dikatakan

oleh Abu Bakrr ,^\6H kepada mereka dengan ucapannya: "'wahai

oran g y ang pen getahu anrry a pendek darip ada pen getahuan-Nya. "

Ada luga yangmengatakan bahwa yangdimaksud dengan dua sifat-

Nya tali adalah, -)\EJt (yrrg ielas) dengan tanda-tanda Nya dan 6!9ll
(tersembunyi) dengan Dzat-Nya. Ada j,aga yang mengatakan bahwa

maksud dari sifat-Nya raufl]l (yang jelas) adalah bahwa Dia sangat

jelas menguasai segala sesuatu, sedangkan maksud dari sifat-Nya $V\
(yr.B tidak tampak) adalah bahwa Dia tidak diketahui bagaimana c^ra

menguasainya. Mengenai hal ini Allah ,y.$2 berftrman:

{ @};av i Li i5 }5:fiLL)i { }
*Dialab Allab ydng tiddk bisa diketabui oleb penglihatan, namun Dia

mengetabui apayangbisa dilihar." (QS.Al-An'am [6]: 103)'

Dan telah diriwayatkan juga dari Amirul Mukminin mengenai

tafsir dualaf.azhtadi, dimana ia berkata:

'& p:ti* Jrl-#$vis$?r3\ *,yDa&
"Dia (Allah) menampakkan kepada para hamba-Nyatanpa bisa merlka

melihat-N y a, danD ia mempe rlihatkan kep ada mereka akan D zat-Ny,

tanpa menampakkan-Nya kepada mereka."

Pengetahuan ini membutuhkan pada pemahaman yangdalam dan

pemikiran yangmelimpah. Dan firman-N y 
^ 

y ang berbunyi:

{@'-4{';4';1:;6+gY
,,Ddn Menyempumakan untukmu nikmat-Nya labir dan batin."
(QS. Luqman [31]: 20).

Dikatakan bahwa maksud dari maknaT$lt (y^ngtampak) dengan

keNabian, dan ab[ll (yang tidak tampak) dengan akal. Dikatakan juga
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bahwa maksudnya adalah i;U6lt (ymg tampak) dengan indera, allqlt
(tidak tampak) dengan akal logika. Dikatakanjugabahwa maksudnya
adalah-:rtEJl (y"rg tampak) yaitu dengan menampakkan pertolongan
terhadap manusia dari musuh-musuh mereka, dan ;,!Vll (yrrg tidak
tamp ak) den gan membe rikan pertolon gan melalui p ar a malaikat-Nya.
Dan semua itu termasuk ke dalam keumuman ayat di atas tadi.

#atau i rliil artinyamengakhirkan dan memperlambat diri untuk
berj alan. D an dikat akan b ahw a kata 1,8 artiny a menkhususkan untuk
memperlambat, k^t^Gt; artinya berusaha terlambat dan merasa
beban untuk melakukan perjalanan, dan kata'\E)S)l artinyamencari-
cari alas an untuk memperlambat diri, dan krt. 

-t4f 
ardnyamemiliki

keterlamb atan. Dan dikatakan dalam sebuah kalimat il\E artinya
memperlambatkannya.

Dan firman Allah lvij:nu';) yang berbunyi:

{@'tU,;-Kr3$y
"Ddn sesunggubnya diantara kamu ada orang ydng sdngat berlambat-
lambat (ke medan perang)." (QS. An-Nisa' lal:72).

Maksudnya mengakhirkan atau megajak orang lain untuk
berlambat-lambat. Dikatakan juga bahwa maksudnya adalah selalu
memperlambat dirinya. Dan maksud ini semua adalah bahwa diantara
kalian ada orang yang selalu mengakhirkan dirinya sendiri dan
mengajak orang lain untuk terlambat.

tlt'

-P : Sebagian ada yang membaca firman Allah dengan bacaan

|Z*-U;|rp, b'€?.tt 'oitg "D^n Allah mengeluarkan kalian dari
bagian dalam vagina ibumu."Dan kata j,ijamak dari kata 

";qt 
yang

berarti daging yangmenggantung (puting) pada susu kambing. Atau
sesuatu y^ng menonjol dari bibir atas, lalu diibaratkan pada sesuaru

sebagaimana ia juga diibaratkan dengan bagian.
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,glJ : Asal arti katanya adalah mengarahkan sesuatu. Dikatakan

dalarn'kalimat &;;:6 i(;3i: artinya aku mengarahkannya maka ia menjadi

terarah. Kata €13 berbeda maknanya sesuai dengan kata y angdikaitkan

dengannya. Kalimat 'rp!l rLi4 artinya aku mengarahkan unta dan

menyuruhnya untuk berialan.

Firman Allah 9.1;z

{@r'#.oSvY
"DAn rna.yd.t-n7d,yat yangAllah bangkitkan." (QS. Al-An'am [6]: 36)'

Maksudnya mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka dan

mengarahkan mereka menuju hari kiamat.

Firman-N y a y ang berbunYi:

{@t+^iW.i;.y
"Hari dimana mereka dibangkitkan oleb Allah seftt'ud'r1'yd""

(QS. Al-Mujadalah [s8]: 6).

F irman-N y a lagi y ang berbunYi:

"Orang-orang ydng kafi.r mengira, babwa mereka tiddk' akan

dfuan{k;tkai.'Kaikanlab (Mubammad), *Tida\ demikian, demi

RabbEu, kamu pasti dibanghitkan." (QS. At-Taghabun [64]: 7)'

Firman-N ya y ang berbunYi:

{ @'+; r'( 4$;'#*;i<XtI }
"Tidaklah kalian diciptakan dan dibangkitkan melainkan dari satu

jiua." (QS. Luqman [31]: 28).

Kata &3r (mengarahkan) mempunyai dua jenis; €A\ 'L'Ji

(pengarah art y angdilakukan manusia) seperti mengarahkan seekor unta

{@."gtw{$'wJ$riquSwy
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atau seorang manusia untuk sebuah keperluan, dan ada ;atrjf dd
(pengarahan y^ng dilakukan Tuhan) dan ia mempunyai dua jenis;
pertama mengadakan benda-benda, jenis- jenis dan berbagai macam
dari tidak ada menjadi ada, perbuatan ini hanya bisa dilakukan Allah
saja dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan selain-Nya.
Sedangkan kedua adalah dalam bentuk menghidupkan orang mari,
dan kemampuan ini terkadang bisa diberikan dan dikhususkan bagi
sebagian wali-wali AIIah dengan izin Nya, seperti Nabi'Isa if.rffi yang
mampu menghidupkan orang mari dan yarLglainnya. Dari kata.i.#t
juga ada firman Allah k:* yangberbunyi:

{@e.jiiiiv4"\
"Ddn ini adalab bari kebangkitd.n." (QS. Ar-Rnm [30]: 56).

Maksudny a adalah hari dib an gkitkannya kemb ali.

Firman Allah kiL y^nglainnya adalah:

{ @ ar-'ii e L;;.( t} xi ely
"Ddn Allah rnengutus seekor gagak untuk menggali di bumi."
(QS. Al-Maidah [s]: 31).

Maksudnya mentakdirkannya.

Firman Allah yangberbunyi:

{@{;4}APc6;i'Y
"Dan Kami telab mengutus untuk setiap urnmat seeordng rdsul."
(QS. An-Nahl [16]: 36).

Sama seperti firman-Ny a yarlgberbunyi:

"DAn karni telah mengutus pdrd rasul (utusan) Kami."
(QS. Al-Mu' minun l23l: 44),

lhmus.Al.Qurnafi I ,
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Firman-N y a y ang berbunYi:

{ @ (3r}J.t1 6;;4 6 Ia -# ",3 
Y

"Kemudian Kami bangunkan mereka agar Kami mengetabui manakah

diantara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa

lama mereka tiiggal dl dolo* yttA." (QS. Al-Kahfi [18]: 12)'

Dan hal ini dengan tidak mengarahkan pada sebuah temPat.

{@\.*ii|ine{:\
*Hari d.imana kami rnengutus pada setiap urnrndt seord.ng saksi'"

(QS. An-Nahl [16]: 8a).

{ @ -F{; c61i'W :*:;. 6 iF 3,;at ;.f }
"Katakanlab, Dialah (Atlah) Yang Maba Kuasa untuk rnengutus siksaan

kepada kamu sekalian dari atasmz." (QS. A1-An'am [6]: 65)'

Allah 5-i2 berfirman:

{@ kJ"'tv'i'iii([]
*Maka Allab mematikan mereka selama serd,tus tahun, kemudian

mengbidup kanny a kembali." (QS. Al-Baqarah l2l: 259)'

Mengenai hal ini, Allah -6ii, berftrman:

*'4-i rAU -Y; ( #i $:u ru,t; 6 iti ,.'y
{@

,,DAn Dialab ydng mengbidupkan kamu di malam hari dan Dia

me nge t ab u I op i y o" gko* ik n1 o k an di s ian g h ari. " (QS. Al-An' am [6] : 60) .

Tidur merupakan bagian dari ienis kematian, maka Allah

menjadikan kematian sama dengan tidur, dan membangkitkan

(menghidupkan) dari mati dan tidur Pun sama'
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Firman Allah ki.o yangberbunyi:

{@ #qi{iti;r'z-,#-tY
*Tetapi Allab tidak menyukai keberangkd.tdn merekd."
(QS. At-Taubah l9l: a6).

Maksudnya arahan dan langkah mereka.

.1o .
-/"1. Firman Allah kii, y^ngberbunyi:

{ @ 5};";5it;t' rl

"DAn ketika alam kubur dibangkitkan." (QS. Al-Infithar [82]: a).

Maksudnya dibalikkan tanah dan isinya. Dan siapa sala yang
memandang bahwa k^ta jri,' (yaitu kalimat tahlil yangberbunyi
iir[it rit'i ) me rupakan bentuk kata kh umas i-kata y 

^ngterdiri 
dari lima

huruf-juga siapa y^ngmelihat bahwa kata JJSI (yaitu kalimat +itlrq)
merupakan bentuk kataruba'ie -katayarLgterdiri dari empat huruf-,
maka sesungguhnyakata;fi merupakan kalimat yang tersusun dari

dua kata yaitu kata,l dan kata '41 , dan huruf-hurufnya pun tidak
jauh, juga karena kalimat t'Ht mengandung unsur makna ,L') dan

maknaili .

JrJ .t.r.ii:31 artinyajauh, ia adalah kebalikan dari kata.iijt (dekaQ.
o'

Dan keduakatatersebut tidak mempunyai batasan, namun disesuaikan

dengan tempatnya. Kata '-tli banyak digunakan untuk sesuatu yang

dirasa, dan sedikit sekali digunakan untuk hal-hal yang ada dalam

bentuk pikiran.

Seperti firman Allah yangberbunyi:

"Mereka tersesdt sdngat jaur." (QS. An-Nisa' $l: 167).

l6mus Al-Qurtan
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Dan firman Allah ki: yangberbunyi:

{@ po(J,v6)3q3l{-iy
*Mereka itu diseru dari tempat yang jauh." (QS. Fushshilat gLl: aa).

Dikatakan dalam kalimat '-'li artinyajauh apabila menjauh sehingga

menjadi jauh.

Firman-Nya:

{@ **,<4''hiba6\
oDan siksaan itu Tiadalah jaub dari orang-orangyang zalim."
(QS. Hnd [11]: 83).

Dan kata 't4 jug berani kematian, sedangkan kata j.l;3t banyak
digunakan dalam mengartikan kebinasaan.

Sepeni firman Allah yangberbunyi:

{@ 3;3*^;y
"Sebagaimana kaum Tsamud telab binasa. " (QS. Hud [11]: 95).

An-Nabighah juga berkata:

++l sj ;i.ir a
Dibagian terendab dan binasa

Kata ii;.it dan kata i;it 1.rg" terkadang berarti kebalikan dari dekat.

Allah Jct{,v) berfirman :

" Mak a kebinas aanl ah bagi ord.ng- ord.ng y ang zalim itu. "
(QS. Al-Mu'minrn lnl: aL)

{@'*eir;N-tafiy
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{ @ 'r};.i-r /$]ifry
" Maka kebinasaanlab bagi ordng- orang y ang tidak beriman. "
(QS. Al-Mu'minun lnl: aa)

Dan firman-Nya y arLg berbunyi:

{ @ #;"rb etlut 4';;{Vt};ir t$,}Y
"Tetapi orang-orang yang tidak beriman kEada negeri akbirat berada

dalam siksaan dan kesesatanyang jaub." (QS. Saba' [3a]: 8)

Maksudnya adalah kesesatan yang membuatnya sulit untuk
kembali mendapatkan hidayah. Ini sebagai bentuk PenrmPamaarLorang
yangtersesat jauh di jalan sehingga membuatnya tidak adaharapan

lagi untuk kembali.

Firman Allah ki.o y^rgberbunyi:

{@ #,r44+}i11v'Y
"sedang kaum Lutb tidak (pula) jaub (tempatnya) dari kamu."
(QS. Hud [11]: 8e)

Maksudnya adalah bahwa kalian juga sama dalam kesesatan mereka

sehingga siksa itu pasti datang dan tidak akan jauh dari kamu sekalian.

J+ : Biasanya digunakan untuk kebalikan $5 (sebelum). Dan kita

akan mengkaji beragam jenisnya pada bab Ji3 insya Allah.

-fr : Firman Allah JGix\* yangberbunyi:

{ @ /5.J3> 4'-'.u. c;Y
"Dd.n siapa yang dapat rnenge?nbalikannya akan memperoleh baban

makanan (seberat) beban unta." (QS. Yusuf lL2):72).
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Kata'i$l sudah sangat terkenal artinya yaitu unta. Dan ia bisa

digunakan untuk betina ataupun jantan,sama seperti kata $uijlyang
berarti manusia, ia bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan.

Jamak darikata'iijil adalah '6$ atau ,qqf atau S$.sedangkan kata |)l
artiny a adalah sesuatu y aflg dikeluarkan dari unta (koto r an atau tinj a)

dan bisa juga memiliki makna tempat unta, dankata )l+it berasal dari
kata lril artinyaunta yang banyak mengeluarkan kotoran.

t or,
, .?*): Artinya adalah bagian sesuatu atau bagian darinya. Dikatakan
Hn*J k^t^ kl.*rrrry.'adalah, S.y^itu rJ*.rr. oleh karena itu
dikatakan dalam sebuah kalimat K tl'A; artinya sebagiannya atalr

seluruhnya. Jamak dari kata ;fi adalah i\{i.
Allah -9.j.; berfirman:

{G}'3:t,4t#y
" S ebagian kamu menj adi musuh bagi y ang laln. " (QS. Al-Baqarah [2] : 3 6)

{ @ w.|$fii 6!$,,+t('y
"DAn Demikianlab Kami jadikan sebahaginn orang-ordng ydng zalim
itu menjadi teman bagi sebabagianyanglain." (QS. Al-An'im 16):129)

Firman-Nya:

{@Q;.rb}; 5413y
"Ddn sebabagian kamu mela'nati sebabagian (yong lain)."
(QS. Al-'Ankabtrt l29l: 25)

Kata I S,L.dii artiny a adalah aku menj adikannya bebe rap a b agian,

sama seperti kalimat 'ily..
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Abu 'Ubaidah berkata mengenai ayat:

{ @ 'rrr''}t'3*5i,frF $l;Y
"Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa ydng kamu

berselisib tentd.ngnyd,." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 63)

Maksudnya semua yang kamu perselisihkan, ini sama seperti

makna dari sebuah syair yangberbunyi:

WVr-rriAlrfr%;;i
Atau setiap jiua pasti akan terikat oleb kematiannya.

Mengenai ungkapan diatas, pendapatnya masih dirasa kurang, hal

ini mengingat bahwa sesuatu itu mempunyai empat jenis. Ada hal yang

apabila dijelaskan dapat menimbulkan mafsadat atau kerusakan, maka

Allah tidak perlu menj elask anny a,sepe rti p enj elasan waktu terjadiny a

kiamat dan kematian. Ada hal yang masuk akal sehingga memungkinkan

manusia untuk mengetahuinya tafiPaharus melalui Perantara seorang

Nabi. Seperti untuk mengetahui Allah dan mengetahui-Nya melalui

penciptaan langit dan bumi. Maka tidak harus bagi pemilik syariat

yaitu Altah untuk menjelaskanrlya.Tidakkah melihat bagaimana akal

dapat mengetahui hal itu seperti dalam firman-Nyay^ngberbunyi:

{ @ ,;i'ii;2ii3ie6(,\'}i} }
"Katakanlab,lihatlab apa.yangada di langit dan apaydngada di bumi."
(QS. Yunus [10]: 101)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ f,K{.ISy
"Tidakhab mereka berfikir." (QS. Al-A'raf l7l: fia)
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Dan ayat-ayat lainnya yaflg semisal dengan itu. Ada juga sesuatu

yan g harus dij elaskan seperti dasar-dasa r sy ariat y ang menj adi landasan.

Dan ada sesuatu yarLgdidiamkan penjelasannya oleh Allah, seperti

cabang-cabang hukum syariat. Jika manusia berselisih mengenai sesuatu

yang tidak dikhususkan oleh Nabi penjelasannya, maka manusia

tersebut diberikan pilihan, antara harus menjelaskan atau tidak perlu
menjelaskan, sesuai dengan ijtihad dan kebijakannya.

Oleh karena itu, firman-Ny, yangberbunyi:

{ @ ;*'r}{,3.ii,fr €J'6\iY
"Ddn untuk menjelashan kepadamu sebagian dari apa ydng kamu
berselisib tenta.ngnyd." (QS. Az-Zukhruf la3l: 63)

Maksudnya tidaklah untuk menjelaskan semuanya, danini sangat

jelas bagi orang yang terjerumus dalam fanatisme dirinya sendiri.
Adapun ungkapan syair yarLgberbunyi:

W,-r#\rfrry;:i
Atau setiap jian pasti akan terikat oleb kematiannya.

Maka maksud kalimat ini adalah bahwa dirinya terikat oleh
kematian, sehingga ia bermakna'Diriku selalu diingatkan oleh kematian.'

Namun maksud ini disamarkan dengan menyebutkan manusia secara

umumnya selalu berusaha untuk menghindar darikematian. Al-Khalil
berkata: dikatakan dalam kalimat ,hrt3Uu.f 4'r, aftinyaaku melihat
burung gagak memakan satu sama lainnya. Kata j,Al berani nyamuk,

lafazhnya diambil dari kata $4 yang berarti bagian, dan hal itu
dinamakan demikian karena dilihat dari bentuk nyamuk yangsangat

kecil jika dibandingkan dengan binatan g yaiglainnya.
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,patau i!31 artinyaadalah suami.

Allah'5.!j, b erftrman:

"DAn ini suamikupun dalam Keadaan yang sudab tua pula?"
(QS. Hud lltl:72)

jantan) jamaknyaadalah'd;3.

Allah SGJ:nw berfirman:

{@"#"&\:*'Y

Jamak dari kata pit ,drlrt i:i-# sama seperti kata ii (hewan

{@'istT"#fry
" Ddn suarrti- suaminy a berbak meruj ukiny a. " (QS. Al-Baqarah l2): 228)

Ketika suami digambarkan sebagai sosok yangberkuasa terhadap

istrinya, maka ia dijadikan pemimpin atas istrinya, sebagaimana firman

Allah yarLgberbunyi:

{@ i.1i&6;v3,;}iy
"LakiJaki pemimpin terbadap perelnpuan " (QS. An-Nisa' lal:3a)

Dan setiap hal yang berkuasa terhadap yanglainnya ia dinamakan
pir. Oleh karena itu, sesembahan orang arab yang mereka jadikan

sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dinamakan

dengan j; k"r.ru keyakinan mereka terhadapn ya. Halini sebagaimana

difirmankan oleh Allah di dalam firman-Nya:

{ @ i*Yli';s <,;:si <fi 'o;A 
Y

"Patutkah kamu menyembab Ba'al dan kamu tinggalk'an sebaik-baik

Pencipta?" (QS. Ash-Shaffet p7): 125)
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Keledai betina juga disebut dengan jd fterkuasa) terhadap binatang

yang sejenisnya. Dikatakan juga bahwa bumi yangmenguasai terhadap

lainnya disebut J:it. t.brh pejantan juga dinamakan p3t disamakan

dengan suami yarLg menguasai istrinya, hal ini diserupakan dengan

kekuasaan suami terhadap istrinya. Orang yarLg membesar sampai

ia minum dengan keringatnya disebut dengan &it juga, karena
kekuasaannya.

Rasulullah -16^& iy" bersabda:

p:rvdw
"Apa-apa yangdiairi oleh tadah hujan zakatnya sepersepuluh."

Ketika pijakan (tekanan) orang yang berkuasa terhadap
yang dikuasainya memberatkan jiwa, maka dikatakan baginya

,9\ e>L; i*l 6:J y^"gartinya si Fulan memberatkan keluarg ny^
karena kekuasai-n nya. Dari kata j1!3t tersusun kata Ji!; iEq.lr yang
berani persetubuhan, ini adalah bahasa kiyasan untuk berhubungan
intim. Maka kalimat b. lt U artiny aseorang lelaki melakukan hubungan

intim. Adapun kalimat J;At k:"1 artinya pohon kurma membesar.

Yang tergambar dari kalimat ini adalah berdiri dan tumbuhnya pohon
kurma ditempatnya, dikatak an jugaerr'u,$* A arinyasi fulan menetap

ditempatnya, sebagaimana pohon kurma menetap ditempatnya. Dan
hal ini seperti ungkapan mereka yangberbunyi: y.i$,';t-: tidaklah ia
melainkan sebatang pohon. Ini ungkapan bagi orang yang tidak berpindah.

e4 rt.,, &j;it artinyaadalah terladinyasesuatu secara tiba-tiba
o'

dengan tidak diperkirakan sebelumnya.

Allah Sc6;;';L berfirman :

{ @kJ;K;y{y
"Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba."
(QS. Al-A'raf lTlt t87)
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Allah juga berfirman:

{@'\g€f.f }
"sebmarnya (o*b) itu akan datang kEada mereka dengan sekonyong-

konyong." (QS. Al-Anbiya' [21]: 40)

Allah juga berfirman:

{@ u.aaitr-try
"sebingga apabila kiamat datang kepada mereka dcngan tiba'tiba."
(QS. Al-An'am [6]: 31)

Dikatakan \K ,t4 artinyahal ini datang secara tiba-tiba.

Dikatakan dalam sebuah syair:

qV{-\.6ig5 )[3 \:i+I * l.6Jl, 'Jg 
"3;d ei\t\

Jika dikirim sesuatu yang semisalrtya seperti dabulu,

maka j anganlab memperbitungkanrtrya secard, tiba-tiba

a //

, h4 ,tr., 
"ii;it 

arrinya berpalingnya jiwa dari sesuatLl y^ngtidak
triingi"k. nnya, ia adalah kebalikan dari rasa cinta. Jika cinta berarti

kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang diinginkannyemaka benci

sebaliknya. Dikatakan dalam sebuah kalimat V4;r1J,\ uL{ artinya ia

membenci sesuatu dengan sangat benci dan juga kalimat ;\;r'ri'^*4
artinya aku membencinya dengan sangat benci.

Allah '6j.b berftrman:

{ G} i7$i3i,r'3;#6iy
"Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antdrd

mereka." (QS. Al-Maidah [5]: 6a)
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Allah juga berfirman:

{ @ {-si6 1;13i &- e; ;\ {^!:i L;;,LY
" sesunggubnya sy aitan itu bermaksud hendak rnenimbulkan perrnusuhan
dan kebencian di dntdrd kamu." (QS.Al-Maidah [5]: 91)

Dan sabda Nabi Muhammad ionzqp yarrg berbunyi:

toi"\.iJt 'eju: eLt ,it

"sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang keji
dan ucapan keji."l1

Disebutka nr,y a ketidaksukaan Nabi terhadap orang-ora ng y ang

tidak menyukai kaum Anshar, ini sebagai pengingat akan kebaikan
serta taufiknya terhadap mereka.

| 2.
a)+ : Jenis kuda kecil.

Allah Sr;;n\.;L berfirman:

{@1*;VJ$\;J+Uy
"DAn (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai."
(QS. An-Nahl [16]: 8)

ji;lt .drlrh hewan yang dilahirkan oleh pasangan keledai dan

kuda. Dan kata '];g;J,l &; artinya seekor unta menyerupai bighal
dalam berjalan, dan dari jenis binatang tersebut digunakan untuk
menggambarkan kehebatan dan kebusukannya. Oleh karena itu untuk
mensifati kehinaan dikatakan j"g k.

11 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dengan nomor (6514) Ibnu
Hibban di dalam shahihnya dengan nomor (569a) dxi hadits Usamah binZaid rd1p_ ;. Hadits ini
dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dengan nomor (1877).
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, 
'ij 

atau &:;jl artinyamencari kelebihan hemat yangseharusnya,

Eiifb.rl.bIrrn ataupun tidak. Terkadang ia digunakan dalam batasan

jumlah, dan terkadang ia digunakan dalam menggambarkan sifat yaitu

tentang bagaiman 
^ 

cararLya, contohnya kalimat qgir\,*i artinya aku

mencari sesuatu melebihi dari yang seharusnya.

Allah ki; befiirman:

{@ 33c,.'-dJ)iY;e)lY
"sesungguhnya dari dabulupun mereha telab mencari-cari kebacauan."

(QS. At-Taubah [9]: a8)

Allah juga telah berfirman:

{@'^4\?3fr-Y
"(Jntuk mengadakan kekacartAn." (QS. At-Taubah l\: a7)

Kata 6ijt mempunyai dua bagian; salah satunya adalah terpuji,
yaitu meleLihkan keadilan dengan kebaikan, dan melebihkan kewajiban

dengan sunnah. Yang kedua adalah ;r/ity^ngtercela, yaitu melebihkan

yang haq dengan kebathilan atau dengan sesuatu yang syubhat.

Sebagaim ana y ang disabdakan oleh Nabi Muhamm ad1aaL'a17 y arlg

berbunyi:

;4\ J; C A4,LYs;:i'r;i,!)3,$ efr bUttS * At
*'* li 'ta3i

"Al-Haq (kebenaran) itu sudah jelas, dan al-Batbil (kejahatan)juga sudah

jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (samar),

siapa saja yang menggembalakan gembalaannya di daerah larangan,
niscaya ia khawatir akan terjerumus kedalamnya.""

t2 Muttafaq'alaih.Dikeharkan oleh Bukhari dengan nomor (52), Muslim dengan nomor (I07/1599)
dari hadits Nu'man bin Basyir ql,ii;
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Oleh karena kata 6ijt terkadang mengandung hal yarlgterpuji,
dan terkadang mengandung ha| y ang tercela.

Allah SG,j:nY$ berfirman :

{ @ Ft h'rfri,t i,fri 611)i'b}g;i,5tg Lret3y p

"sesunggubnya dosa itu atas ord.ng-ordng yang berbuat zalim kepada

manusia dan melampaui batas dimuka bumi." (QS. Asy-Syura la\: a2).

Maka di sini dikhususkan siksaan itu bagi orang yang mencari

sesuatu dengan tidak benar. Kata 6r{;3j aninyaaku membantumu untuk
mencarinya, sedan gkan kalima t {!t,.is. : yinya adalah kerusakannya

telah melampaui batas. Adapun kalimat il;t*s.S aninyaperempuan
yarrg berbuat nista atau bermaksiat, dikatakan demikian karena

perbuatan ny a y ang melamp aui b atas dari y ang seharusnya.

Allah ,pjL telah berfirman:

{@gliiJi,y&$&WWYj}
"Dan janganlah kamu paksa budak-budak uanitamu untuk, melahukan
pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. "
(QS. An-Nnr l24l:33)

Kalimat i\Al +,|is artinya langit berlebihan dalam menurunkan
hujan melebihi batas kebutuhan. Kata & i"g mengandung arti
sombong, karena ia melebihkan kedudukan dari yang seharusnya,dan

hal itu bisa digunakan dalam segala hal.

Allah JGj:iY;t telah berfirman:

{ @ 
\,fr\b,6'i\as#.Y

"Mereka membuat kezaliman di muka bumi td.npd. (alasan) yang benar."
(QS. Yunus [10]: 23)
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{@'K\r%*$GY
" I a dianiay a (agi), pasti A llah akan menolongnyo. " (QS. Al-Haj j l22lz 60)

{@Wdie}*,5\L'#LLY
"sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku

aniaya terbadap mereka." (QS. Al-Qashash [2S]: 76)

{ @ ,*,ri${}'ii:F tib'j;L.-.tF}
"Jika salab satu dari keduanya berbuat zalim terbadap (golongan) yang

lain, maka perangilab (golongan) yang berbuat zalim itu."
(QS. Al-Hujurat lagl: 9).

Kata;iit dalam kebanyakan kalimat berkonotasi tercela.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ )G{;**y
"SedangDiatidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas."

(QS. Al-B aqarahl2l: 173)

Maksudnya adalah bahwa mereka tidak mencari yarLg tidak

diinginkannya dan tidak melampaui batas dariapayxrg sudah ditentukan

kepadanya. Al-Hasan berkata: "(maksudnya adalah mereka) tidak

menikmati kenikmatan dan tidak berlebihan dalam menghilangkan

lapar." Sedangkan Mujahi d 'iiti;u berkata: "(maksudnya adalah)

tidak berlebihan kepada pemimpin dan tidak kembali melakukan

kemaksiatan dari iil^n kebenaran. Adapun kata rui)l ia khusus

dianikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencari. Selama usaha

pencarianrry. digrrrrrkrn r.rrrt.rk hal yatgterpuji maka kata i\I$-)iliuga

menjadi terpuji.
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Seperti firman-N y a y 
^ng 

berbunyi :

{@ 4;;;:qy
"(Jntuk mencari rabmat dari RabbruLt." (QS. Al-Isra' 117)z 28).

{ @.*=v'rt {';qy
"Untuk mencari uajab Rabbnyayangmaba Tingi."
(QS. Al-Laille2l:20).

Ungkapan mereka: ,r:* maksudnya adalah permintaan untuk
ditaati. Maka, apabila diuiapkan kalimat ,Jr4- bi ,#ia mengandung

dua makna; pertama: bermakna penundukan sebuah perbuatan.
Contohnya krli*rt Q91or# 6 #-'-rrl, artinyaapi pasti bisa membakar

kain. Sedangkan kedua adalah mengandung makna seharusnya atau

selayaknya. Contohnya seperti kalimat yfr # il*te 5$ artinya
si fulan seharusnya memberi karena kedermawananrya.

Allah JGji,YJ telah berfirman:

{@ i{*.w;)i;ia;Yly
"DAn Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Mubammad) dan
bersyair itu tidaklah la,yak baginya." (QS. Yasin 136l: 69).

Kalau diambil dari maknayangper"tama, maka berarti sesungguhnya

Muhammad tidak layak untuk menggunakan sihir. Tidakkah kamu

melihat bahwa lisan beliau tidaklah digerakkan oleh sendirinya.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@Z;at65.JK4riy
"Ddn anugerabkanlab kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh

seorang jud pun sesudahku." (QS. Shad [38]: 35).
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/4.
A a;:ru:J41, kata tunggalnya adalah i;i $api).

Allah 8'G6:nv.;7 telah berfirman:

{@W'i$Aii4Y
" S e s un ggu b ny a s ap i it u m a s ib s a m ar b agi k a m i.' (QS. A1-B aqar ah l2l: 7 0) .

Allah juga berfirman:

{@ Ks;brGJUY
"Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda." (QS. Al-Baqarah [2]: 68).

*Sapibetinayangkunins,yd.nsr,,:fl::,"f^if 
i;''y

(QS. Al-Baqarah l2l: 6e).

Dikatakan bahwa jamak dari kata 34t ^d^l^h 9U sama seperti

kata J=Jt jamaknya adalah joY, atau'4 sama dengan bentuk kata

'#, ada juga y algmen gatak an'rri;. Dikat akan b ahwa sap i j an tannya

dinamakan')j,dan ini sama seperti kata j* unta iantan, dan i5\5 rrttt.
betina. nt*" seperti kata jl:, manusia laki-laki, d^" *lymanusia
perempuan. Lalu dari laf.azhnya j)\ (yang berbentuk kata benda)

diambil lafazh A (y^ng merupakan kata kerja) maka dikatakanlah
dalam sebuah kalimat e:\t:i y^ng berarti menggali (membajak)

tanah. Dilihat dari hasil galiannya yang luas, maka untuk setiap

bentuk penggalia rL yang luas dinamakan ;4L Contohnya kalimat
'^A 3fr artinyaaku telah menggali (membelah) perutnya dengan luas.

Oleh karena itu Muhammad bin 'AIi 'q6t5 juga disebut
Muhammad al-Baqir. Karena keluasan ilmunya, dan dalamnya
ilmu dan pemahamannya. Kalimat .Jnt ,f- b.1\ fr artinya lelaki itu
memperbanyak hartany a. Dan kalim at ;i7 grt artiny a ia menelusuri

tempat dari satu tempat ke tempat yar'g lain karena luas jangkauan

perjalanannya.
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. tLtuo

Disebutkan dalam sebuah syair:

\H 64r;ar \;r (iu, * ',5; o>VIi \5\5ii"6 ji
Tidak kab sampai berita baban Amrul Qais mendatangi perempuan

itu dan tinggal di kota?

Kalimat .ir;il ,fu artinya anak-anak itu bermain dengan o#t
(mainan) yaitu dengan menggali-gali lubang disekitarnya. Sedangkan kata

$gA artiny atumbuhan. Ada y angmen gatakan b ahwa dinamaka nrry 
^

ltj;.jltl sebagai tumbuhan, karena ia menembus atau menggali tanah

untuk bisa tumbuh keluar, dan ia menggalinya dengan akarnya-

: Firman Allah Jai:i'v;t yaflgberbunyi:

{@q:,Fgi4y
"Sayur Tnayurnya dan mentirnunnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 61).

Asal arti kata Jilt adalah sejenis tumbuhan yangakar dan batangnya

tidak tumbuh pada musim dingin. Lalulaf.azt JAt (yrrrg berarti sayur

mayur) diambil bentuk kata kerjanya, Maka kata f,;i aninya tumbuh,

dan kalim at g.a)\ *.: h artinyawajah bayi itu mulai tumbuh. Hal ini
diserupakrrr'i.rrg.t pertumbuhan tumbuhan. Begitu juga kalimat

.t+V J4 artinyagigi unta sudah tumbuh, dan ini adalah pendapatnya

ibn,l Sakit. Kalimat,3K:lt,1ai aftinyatanah itu ada tumbuh-tumbuhan

arau sayur 
^rLnya.Atau 

bisa juga disebut dengan Ji,ly*gberarti tmqat
trr*brrhnyatetumbuhan dan sayur mayur. Sedangkan kalimat ,1f1ltAA
artiny a aku meneb an g tumbuhan, dan kata'allr:Jl aniny a temP atnya.

, 
'i3 

arauufit artinyatetap atau kekalnya sesuatu seperti keadaannya

Y*r;semula, dan ia adalah kebalikan dari kata ',\A\yangberarri binasa.

Susunan kata-katanya adalah'"W ,il ;gi ada yarLg mengatakan bahwa

kata ;i adalah kata kerja lampau (fi-il madi) yarlgsama dengan kata 6i.
Disebutkan dalam sebuah hadits yangberbunyi: 'i/4,& iy" $t i;W
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artinyakami menunggu Rasulullah beberapa lamanya. Kata;Ell yang
berarti kekal mempunyai dua jenis; pertama ,, 44 gVt yrit, kekal
dengan Dzat Ny, , tidak berakhir dan tidak mungkin binasa. Dan
yang memiliki kekekalan demikian adalah Allah Sus;i,yJ yang maha
menghidupkan. Kedua, ,h e]l artinya yang kekal karena hal lain,
dan itu untuk selain Allah y^ng pada akhirnya akan binasa.

Yang kekal karena Allah ada dua jenis; kekal karena dirinya sampai

Allah berkehendak untuk membinasakannya seperti kekalnya planet-
planet di langit sampai datang saatnya Allah menghancurkan semuanya.

Dan ada yangkekal karena jenis atau bagiannya namun tidak dirinya,
seperti manusia dan binatang. Demikian pula di akhirat ada kekekalan
karena dirinya seperti penghuni surga, sesungguhnya mereka kekal
selama-lamanya dan tidak berakhir. Sebagaimana yang difirmankan
oleh Allah ki: yangberbunyi:

{@ w.t#\
"Mereka kekal di dalamnya." (QS. Baqarah l2l: 162).

Di akhirat ada jtgakekekalan karena jenis dan macamnya, seperri
y arLg diriwayatkan b ahwa Nabi Muhamm ad :nr*xtyz bersabda :

r.i\r, rijK; ,firi'"jwi?u;qiii tljv: .. #t #i:t3f 3i

"Sesungguhnyabuah-buah di Surga itu akan dipetik oleh para penghuni
surga lalu akan dimakannya, kemudian buah itu akan tumbuh dan
menggantikan buah yang dipetiknya seperti semula. " 13

Hal itu dikarenakan semua yangada di akhirat akan selalu ada.

Allah -6jL berfirman:

"Namun apa ydng ada pada Allah lebib baik dan lebib kekal."
(QS. Al-Qashash [28]: 60).

1r Aku belum bisa mengomentari hadits ini.
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Dan firman Allah Ya.ngberbunYi:

{@ arrfi,*ri,y
uDan amalan-amalan kekal yanglagi sbalib." (QS. Al-Kahfi [18]: a5)

Maksudny a pahala-pahala yang dilakukan oleh manusia berupa

amal shalih akan tetap kekal. Ada yang menafsirkan bahwa yang

dimaksud dengan ,*rirn shalih disini adalah shalat lima waktu. Ada

yangmengatakan bahwa amal shalih itu adalah berdzikir dengan

-.rr-g,r.rplan'subbanallabu ual hamdulillah (Maha suci Allah dan

,.gdl prr;i brgi Allah), namun yangbenar adalah bahwa yatgdimaksud

d*gr" ,-rl ,hdih dalam ayat tersebut adalah segala bentuk amalan

ibadah yangdimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah."

Atas dasar inilah, Allah Sq:nv,$ berfirman:

{@";<r';*;1'\4Y
"Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebib baik bagimu'"

(QS. Hod [11]: 86).

Dan ini dinisbatkan kePada Allah.

Dan firman-Nya YangberbunYi:

'{@ i4.6\&i;ii'Y
"Maka leamu tid.ak melihat seorangpun ydng tinggal di antara rnerekL"'

(QS. Al-Haqqah [6e]: 8).

Maksudny aadalahsekelompok yang kekal, atau perbuatan mereka

yaflgkekal. Ada yang mengatakan bahwa makna dari ayat tersebut

,a*n tidak adayangtersisa dari mereka. Disebutkan bahwa kata itu

berasal dari kata -rrhdr. (infinitif) yarTgmengandung makna fa'il

(subjek) dan mengandung makna maf'ul (objek). Namun pendapat

yasgpertama lebih benar.
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C/.
Og) ariLl'iL5 artinya adalah Makkah. Menurut Mujahid,
diladikannya kata bakkair menjadi makkah, sama seperri kalimat
*ir't; y^ngberarti mencukur kepalanya, menjadi 'oi!-'" ata:u seperti
kalimat ,3.;i'^1.;3 menjadi i;'i. Oi*rnapadaperubahan kata diatas,
huruf ba diganti dengan huruf mim.

Allah';;-jj, b e rfirman :

{ @ &(i 4e!$*$y-#iity\
"Sesungguhnya rumab manusia pertanTd dibuat adalah di Makkab yang
penub berkah." (QS. Ali 'Imran [3]: 96).

Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah di
jantung kota mekkah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah
nama masjid, adajugayangmengatakan bahwa itu adalah.li3t (rumah
Allah) dikatakan juga bahwa yang dimaksud rumah disana adalah
tempat untuk berthawaf. Dinamakan meakkah dengan bakkah diambil
dari akar katanyayaitu 3ti4lyang berarti berdesakan, karena di tempat
itu orang-orang selalu berdesakan untuk melakukan thawaf. Ada juga

y^ng mengatakan bahwa dinamakantya makkah dengan bakkah
karena di tempat itu menjadikan pundak para penguasa tiran menjadi
lelah atas perbuatan zhalimnya.

'H.: Asal katanyaadalah i$t yangberarti awal waktu siang.
Lalu kata tersebut diambil bentuk kata kerjanya. Contohnya sepefti
kalimat \tLi3>Lg artinyasi fulan keluarpagi-pagi benar. Katajrfrit
(bakuur) untuk mengungkapkan kata pagi secara berlebihan. Kalimat

*Y O-#l artinya bersegera dalam sesuatu. Kata'r4 juga diambil
dari makna bersegeranya karena ia mendahului waktu-waktu siang.
Oleh karena itu setiap hal yang tergesa-gesa disebut dengan 0,i4.
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Disebutkan dalam sebuah sYair:

Ay, GQG d{\L # * 6fJ1 Q.,ft'^4 d-l#'3"'?4

Aku bersegerd, rnencacimu setelab lelab dan basab keembunan

Haram bagimu untuk, mencaci dan mengbinaku'

Anak perrama juga disebut dengan \;4,begitu juga dengan kedua

orang tua yang melahirkan anaknya yangPertama disebut '4, sebagai

b.nt.rk pengagungan, sama sePerti Stq. Ada juga yangmengatakan

disebutkannya kedua orang tua yang baru melahirkan anak pertama

dengan panggilan 'linimerupakan isyarat akan besarnya pahala bagi

pr.. hrrrrb, xy, yaigshalih dimana pahala itu tidak akan berakhir.

Dan ini juga merupakan isyarat dari firman-Nya yangberbunyi:

{ @ Zge\'4'G.!t't't\ 4,Y'\
,,Dd.n Sesunggubnya akbirat itulah yang sebend.rn)d. kehidupan."

(QS. Al-'Ankabut l2\: 6a).

Disebutkan dalam sebuah sYair:

4(jt QLuto;ib',H,U
lVabai anak sulung dan kedua ordng tud. ya.ng baru melahirkan

si sulung, uabai ydng mernik'at bati'

Kata'ldalam firman Allah y arLgberbunyi:

"Adalah sapi betinayangtidak tua dan tidak rn'ttdd'"

(QS. A1-Baqarah [2]: 6s).

Maksud 'i,; disini adalah yarjgbelum melahirkan. Perempuan

(gadi$ yarlgb.l"* dipecahkan keperaw anaflrlyajuga disebut dengan

7,,,t ^tirri 
diibr.rtkan dengan jandayang sudl! lebih dulu melakukan

h,rb.rtgrt intim. Jamak dari kata bikrun adalah 'rtU;i'

{@'9rsiru{}
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Allah Sc6i,v;:- berfirman:

{@ tKirer{@i'iyfiutttp
"Sesunggubnya Kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari) dengan
langsung dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perdrodn."
(QS. A1-\$(/aqi'ah [56]: 35-36).

Adapun kata i;fut artinya adalah penggerek kecil. Dinamakan
li!3tkarena gambaran akan kecepatannya dalam menggerek (menarik.)

Allah p.y berfirman:

{@'9,?y
"Tuli dan bisu." (QS.Al-Baqarah [2]: 18).

Jamak dari kata 'rUi adalah',j-4l yaitu orang yangdilahirkan
dalam keadaan bisu (..ii|. Setiap F=i (orangyangterlahir dalam
keadaan bisu) bisa disebut jli,namun tidak setiap ,-li(orang yang
bisu) disebut'r4i (bisu bawaan sejak lahir).

Allah t)cj:n\a" berfirman:

{ @ t5 i{" 3 +1J H-\3fr 6-{, >"- ;ii a7' y
"Ddn Allab membuat (pula) perumparnaan: dua ordng lelaki ydng
seordng bisu, tidak dapat berbuat sesudtupun " (QS. An-Nahl ll6lz 76).

Disebutkan dalam kalimat pi63l * '# artinya sulit untuk
berbicara. Hal ini dikarenakan kelemahan akalnya sehingga membuat
dirinya seperti orang bisu.
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, Jb) : ;\4)-\1-,* iika memiliki makna cucuran air mata

F", *.rrggrr;barkan k-esedihan dan tangisan lebih banyak yang

disertai olJ teriakan suara sePerti suara unta, suara mengembik atau

berbagai macam jenis suar^l^in y^, maka itu disebut ,El (dengan

-.rrr*;rngkan huruf kaf). sedangkan iika memilikirmakna kesedihan

yang f.Uif, mendominasi maka ia disebut dengan't3d (dengan tidak

,rr.rlrnjrrrgkan huruf kaf). Jamak dari kata SVJ1 adalah 6Jg d"' H
Allah Sat:nv,;:. berfirman:

{@frW\:e"\#Y
"Mereka bersujud dan menangis." (QS. Maryam [19]: 58)'

Asal kata !a, dtambil dari benlu.k t^t^J)*, ini sepertikata"+U

dan'rri*l"rrrrr Lp.*i kata '7$1, danL-3', 
^t^"seperti 

kata 396 dan\ti3.

Na*rrn huruf a)a.a)u rry, d\grrrti de-ngan huruf ya laludiidghamkan.

Seperti kata 9\* dan '"6L, arau sePerti kata c.,\6 dan $L' kya fri
diiunakan dalam kesedif,an yangdisertai cucuran air mata' Dikatakan

ju[a bahwa masing-masing dari kesedihan dan cucuran air mata bisa

disebut H . Firman Allah kiL y^ngberbunyi:

"Makahend.aklabmerekatertd.w)ar:P-yff:#"ff 
U

(QS. At-Taubah [9]: 82).

Ayat ini memberikan isyarat akan kegembiraan dan kesedihan

meskipun dalam tertavranya tidak disertai dengan terbahak-bahak, juga

dalarn-tangisannya tidak disertai dengan cucuran air mata' Begitu iuga

dengan firman Allah yarlgberbunyi:

{ @ ,E\('itai#; {K t1}
"Maka langit dan bumi tidak menangisi rnerek'd""

(QS. Ad-Dukhan $al: 2e).
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Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung makna
aslinya (yaitu langit dan bumi tidak menangisi mereka), namun ada

jugayangmengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah kiyasan saja

yang maksudnya adalah penduduk langit tidak akan menangisi mereka.

lt
,-}| ' Kata ; digunakan untuk meralat, dan ia ada dua jenis; perrama
meralat untuk membatalkan perny ataar- y^ng sebelumnya dengan
pentyataan baru, dan itu mungkin dimaksudkan untuk membenarkan
keputusan yar,g baru dengan membatalkan keputusan sebelumnya.
Dan mungkin juga untuk membenarkan keputusan sebelumnya
dengan membatalkan keputusan setelahnya. Diantara contoh ralatyang
bermaksud untuk membenarkan keputusan baru dan membatalkan
keputusan sebelumnya adalah firman Allah yangberbunyi:

{ @ 1;'ti ;g 1v r*r; r+ # t'v-\

"Apabila dibacakan kepadanya aydt-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalab)
dongeng-dongengan orang-ordng dahulu kala. " (QS. Al-Qalam [68]: 1 5).

.{ @ t*-\}w,fffie'"S,ky
"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa. yd.ng selalu mereka
usabakan itu menutupi bati mereka." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1a).

Maksudnya adalah bahwa ayat-ayat Nya bukanlah seperti yang
mereka katakan (dongeng-dongengan orang-orang dahulu), namun
sebenarnya karena mereka tidak mengetahui akan ayat-Nya itu.
Dan hal ini dinyatakan dengan firman-Ny, yangmenyatakan bahwa
ketidak tahuan (kebodohan) mereka telah menutupi hati mereka. Dan
mengenai hal ini Allah pernah mengisyaratkan dengan firman-Nya
tentang kisah Nabi Ibrahim '{31\r* y^rLgberbunyi:
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;fib1 ,{!6 si6@ g9€$!",66e6
{@ <iYi\3\Losisi{*tt;

*Mueka bertanya, *Apakab mgkau yang melakukan (perbuatan) ini
terbadap tuhan-tuban-kami, wabai lbrabim? Dia (lbrahim) menjawab,

"sebenirnya (patung) besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlab

kEada mereka, jika mereka dapat berbicara."

(QS. Al-Anbiya' l2t): 62-63).

Adapun contoh kata ralat yalgbermaksud untuk membatalkan

keputusan baru dengan membenarkan keputusan sebelumnya adalah

firman Allah yangberbunyi:

"Adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu ia dimuliakan-Nya

d,an'diberi-Nya keienangan, Maka ia akan berkata: 'Rabbku telab

memulia,koniu' Adapun bila Rabbnya rnenguiinya lalu membatasi

rizkinya, maka ia berkata: 'Rabbku menghinakanku..' Sekali-kali tidak

(demikian), sebenarly a kamu tiduk memuliak an anak y at im. "
(QS. Al-Fajr [8e]: 15-t7).

Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya pemberian dan pembatasan

hanabukanlah untuk memuliakan dan menghinakan mereka, tetapi itu

semua dikarenakan kebodohan mereka dalam menggunakan harta yang

bukan pada temp atnya. Dan mengenai hal ini Allah mengisyaratkan

dalam firman-N y a y ang berbunYi:

{ @ *w * e'uTt -$i 5* ;otr..r; 6;i\r";Y
"Shad, dcmi Al-Qur'an ydng mengandung peringatan. Tetapi orang'

ordng yang kafir Berada) dalam kesombongan dan permusuban. "
(QS. Shad [38]: 1-2).

Ay at ini menunjukkan bahwa firman-Ny a y ang berbunyi:

J'"rlu y

Srri :,9r|,:;i :4J 1{4 c qfi ift' y
.i ;?@ Te; 3;;,x, *; 3:i i{i
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{@ ftG;er:T;V
"Demi Al-Qur'an ydng mengandungperingatAn." (QS. Shad [38]: 1).

Ini artinya bahwa Al-Qur'an pusar dan sumber peringatan,
adapun tidak mendengarnya orafls-orang kafir terhadap Al-Qur'an
tidak berarti Al-Qur'an bukan sumber peringatan, namun itu lebih
dikarenakan sebagai bentuk hukuman kepada orang kafir sehingga
mereka kesulitan untuk mengambil peringatan dari Al-Qur'an.

Mengenai hal ini Allah berfirman:

{@ *.5@/"#ia{"ia.}
"Qaf. Demi Al-Qul'a,n ydng sa.ngdt mulia, (mereka tidak menerimanya)
bahkan mereka tercengdng." (QS. Qaf t50l: 1-2).

Aninya bahwa kekufuran (tidak menerimanya orang kafir terhadap
Al-Qur'an) bukan berarti Al-Qur'an tidak mulia, namun yang menjadi
penyebab kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an adalah karena
kebodohan mereka. Dan Allah mengingatkannya dengan firman-Nya:

{@GSY
"Baltkan mereha tercengdng." (QS. Qaf t50l: 2).

Tercengang karena kebodohannya. Karena kondisi tercengang atau
kaget biasanya disebabkan oleh sesuatu yangmereka tidak ketahui.

Mengenai hal ini Allah ki.i berfirman:

i3 c ijlCe @ 6i''3 ;i# itil.rji@ )-raii g:,li;Yy

{@ e.r\t}K.Itr@ 3)&,
"Apakab ydng telab memperdayakan kamu Berbuat durbaka) terbadap
Rabbmu yang Maba Pemurab. Yang telah menciptakan kamu lalu
nxenyernpurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu
seimbang dalam bentuk apa saja ydng Dia kebendaki. Dia rnenyusun
tubuhmu. Bukan hanya durbaka saja namun kamu mendustakan bari
pembalasaz." (QS. Al-Infithar [8a]: 6-9).
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Dalam ayat ini seakan Allah berfirman bahwa tidaklah mereka

diperdaya untuk berbuat durhaka kepada Allah, namun yang

menjadikan mereka durhaka kepada Allah adalah karena pendustaan

mereka terhadap hari pembalasan. Ada iuga kemungkinan kedua

dari makn a ayart tersebut adalah bahwa kata ..y sebagai penielasan

atas kalimat (pernyataan ) awal atau sebelumnya, dan kalimat setelah

kata ; sebagai tambahannYa.

Hal ini sama sePefti firman Allah yangberbunyi:

{ @ "i43"'i S'ti'i'Y;fiLfrr}cs Y

"Babhan mereka berkata (pula) babua (Al-Qur'an itu adalab) mimpi'

mimpi yang kalut malah iiodo-odokonnyt. Babkan dia sendiri seorang

penytair." (QS. Al-Anbiya' [21]: 5).

Disini Allah mengingatkan bahwa mereka berkata tentang

Al-Qur'an ini adalah mimpi-mimpi yarlg kalut, bahkan mereka

-.rrgrtrkan bahwa Muhammad mengada-adakannya. Dan mereka

-.rrr*brhkan pernyat^annya itu dengan mengatakan bahwa

Muhammad adalah seorang pendusta. Karena kata'penyair'di dalam

Al-Qur' an mengandun g arti seseor ar1g y angmemPunyai kecondo n gan

untuk berdusta.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman-Ny a y mgberbunyi:

,; S; ''\3i isjJ b; <r:'<i'v'bf{rii{4 i Y

{@'W'Lgd'E @ a;-.J'{;+;}
"And,aikata ord,ng-ord,ng kafi.r itu mengetahui wak'tu (dimana) ytere!'a

itu tidak rndrnp; *rigdikkan dpi neraka dari muka mereka dan

(tidak pula) d.ori prnggrng mrreka sedang mere\a (tidak pula) mendapat
'prrtolingon. (tritulii mireka tiada meminta disegerakan). Sebenarnya
'(ad,zab) "itu 

okon datd.ng kepada mereka dengan s.ecd,ra tiba-tiba lalu
'membuat 

mereka menjadi p)nik." (QS. A1-Anbiya' l2l):39-40)
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Maksud ayatiniadalah bahwa seandainya mereka mengemhui akan
mendapatkan siksa yanglebih dari (siksa yangtertulis dalam kalimat
sebelum huruf i pada ayat tersebut, yaitu berupa siksaan yangdatang
secara tiba-tiba.)itu yang dapat membuat mereka panik. Semua kata i
didalam AI-Qur'an tidak terlepas dari dua kemungkinan makna tadi.
(yaitu bisa mengandung makna tapi, atau bisa mengandung makna
bahkan.) Meskipun terdapat kalimat yang lebih dalam anrara satu
dengan lainnya.

fr 
^r^uiijt ,drlrh sebuah tempat atau wilay ah yangmempunyai

batasannya dimana di dalamnya terdapat orang-o rar,g yang tinggal.

Jamak dari kata ii;3t ,d.lrh 3>t dan ,iri!.
Allah berfirman:

{@ #i'+#vl
"Aku benar-benar bersumpab dengan kota ini." (QS. Al-Balad t90l: 1).

Dikatakan bahwa maksud tempat di sini adalah Makkah.

{ @ (4\'.'iJli\iS H #y
"Ya Rabbku, jadikanlab negeri ini aman." (QS. Ibrahim tlal: 35).

{@+Ky
"Negeri ydng tendng." (QS. Saba' [3a]: 15).

{@'q',:i-*ffiY
"Lalu Kami hidupkan dengan air negeri yang md.ti."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 11).

{@ *;rlLr'uE
"Maka Kami balau dwd,n itu ke sudtu negeri ydng n1.Ati."
(QS. Fathir [3s]: e).
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Allah berfirman didalam surat Al-Baqarah:

{ @ (4"Kf,\1i6'$$qY

"ya Rabbku, jadikanlab negeri ini aman." (QS. Al-Baqarahl2lt 126).

Maksudn ya adalah kota Makkah. Adapun kenapa dalam

salah satu ayat disebutkan dengan menggunakan kalimat Ma'rifab

(XXD ,.drrrik.r, dalam ayat ini menggunakan kalimat Nakirab QX)

maka buku ini bukanlah tempat untuk mengkaji perbedaan tersebut'

Dikatakan bahwa padang prsit iuga disebut dengan iijl, karena

padang pasir juga merupakan tempat kehidupannya binatang-

tirr.rrrg buas, begitu juga dengan kuburan, ia bisa disebut dengan

3jjl, karena ia merupakan negerinya orang-orang .yang sudah mati.

'^ijt lrrga adalah ,rrrrrr r.-pat terbitnya bulan, dan iiijt adalah pemisah

diantara dua tempat, hal ini diserupakan dengan negeri atau kota yang

mempunyai batasan wilayahny a, air susu yang kental juga din-amakan

d.rrgrr, !i! karena alasan yangsama, dan mungkin kata ii]; juga

di.rmpamakan untuk menyebut dada manusia, diibaratkan dari jejak

,rru p.rrgaruhnya, ada juga yarrg mengatakan bahwa kulit manusia

diseb.rt j.rga dengan 3i!. Jamak dari kata 1! di sini adalah 3\i.

Seorang penyair berkata:

prif eri ?8 ."AtO:
Dan pada bintang-bintd'ng itu terdapat kulit-k'ulit'

Kalimat P.Sl r$ artinyaseorang lelaki.sudah memPunya; negara

atau wilayrh, ini sama seperti kalimat '"q;\ atau kalimat ;iii. ketika

kata iijt selalu identik dengan arti negeri, dan ketika penduduk negeri

selalu bingung apabila ia berada di luar neg ranya, mlka orang yaflg

kebingun[rn j.rg, bisa disebut dengan '-r)i , atau k,i\i'
Seperti yattgdikatakan oleh seorang penyair:
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W:iio;;AjXnS
Orang yang sedib pasti akan bingung.

Dan oleh karena orang yangberbadan besar selalu merasa berat,
maka dikatakan bagi orang yangdemikian itu "\i 

jl5 yangbermaksud
untuk menggambarkan besarnya bentuk atau tubuhnya.

Firman Allah yang berbunyi:

{ @ 
"r* I * s 1.r+,s ir;-;; aiylic, LH Ulri {tlr1ry

"Ddn tanab yang baik, tandmAn-tanarnannyd tumbuh subur dengan
seizin Allah. Dan tanab yang ti"dak subur, tdnarnan-tanarnannya banya
tumbub rnerd.nd." (QS.Al-A'raf [Z]: 58).

Dua kalimat tersebut merupakan kiyasan untuk menggambarkan
jiwa yangsuci dan kotor.

,J-+ ,tr" j>rfjl artinya kesedihan dikarenakan keputus asaan

f^"gtlrr*rt dalam. Dikatakan dalam kalimat ,r\l arinya bersedih.
Dari kata ;i;f inital, terlahir kata ;1^5$ .

Allah -g.jj, 
telah berfirman:

{ @ ';'i;3i;gAaiifiiii y
"Pada bari terjadinya kiamat, orang-ordng ydng berdosa terdiam
berputus d.sd.." (QS. Ar-Rrlm [30]: 12)

Allah Sq:nw juga berfirman:

{@6#i$|n#isy
"Kami siksa mereka secdrA tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam
pntus dsd." (QS. Al-An'am lQ: aa).
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{ @ <,g5 4V ; $'ii; 6 fi eA1tiY
,,Dd.n sesungguhnya sebelum bujjab diturunkan kepada mereka, mereka

benar-benaiiaol, Urrputus dsa." (QS.Ar-Rom [30]: a9)'

Dan oleh karena orang yangberputus asa sering banyak terdiam

dan melupakan apa y^rL1menimpanya,makadari itu dikatakan dalam

sebuah krli*rt 5j3, ;!i artinyasi fulan terdiam, atau si Fulan terPutus

hujjahnya. Adapun kldirrrrt iSr:f r g.Ii artinya unta itu tidak digembalakan,

krr.rn pemiliknya berbuat lalim dan sering memukulnya. Sedangkan

kata jdll yang berarti permadani, sesungguhnya itu berasal dari

bahasa Persia yangkemudian diarabkan.

^! 
(*.t elan).

U irr*rn Allah kii, yangberbunYi:

{@ t{16,}fo.Y
"\V'abai burni telanlah airmu." (QS. Hud [11]: aa)'

Kata $ berasal dari ungtapan mereka '.+U' a;i artinya aku

menelan ri.rrtr. Dari kataiiif lahirlah kata 'n*tY ngberarti saluran

p e mb u an g at air kot o r. D an-un gk ap an v\rg- 4,+t t iyi V ^n1b 
e rart i ub an

yangpeftama kali muncul di kepala..

'* 
^r^u'r,pl 

artinyaberakhir sesuatu sampai yangdimaksud,
I c \*/'

bzit a*-I.rrt.rk tempat, waktu atau hal-hal lain yangditentukan.

Mungkin juga kata L#' digambarkan untuk mengartikan sebuah

p.rrirjr.rrn, meskip,ri b.lr- sampai pada maksudnya. Diantara kata

LX,' 
'yangb.rrrtit.lah 

sampai adalahtalimat. l:"J\'{ artinya telah

i.rr.rpri d.*rr., atau kalimat 
^:; 

:*:i {.: artinVt El'h menginjak

usia empat puluh tahun.
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Dan firman Allah ki.L yangberbunyi:

" L al u s amp ai idd.ab n y a, m aka r rr:rY:#f:* : f:,
(lo4r." (QS. Al-Baqarah l2l: 232).

{@\4Y"iJ}
"Mereka sekali-kali tiada akan mencapainya." (QS. Ghafir [a0]: 56).

{@ car;;ii6;Y
"Maka tatkala anak itu sampai (pada urnur sanggup) berusaba bersama-
sarna lbrabim." (QS. Ash-Shaffat p7l: t02).

{@ a5'ii$rPy
"Supaya aku sampai ke pintu-pintu." (QS. Ghafir [40]: 36).

{@^+r*L/Y
"KArnu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpab dari Kami."
(QS; Al-Qalam [68]: 3e).

Kata L);J' artinya 8j#]r yaitu menyampaikan, seperti yarrg
disebutkan dalam firman Allah kiL y^neberbunyi:

{ @ qwi!'i }
"(Al-Qur'an) ini adalab penjelasan yang selnpuma bagi rnd.nusid."
(QS. Ibrahim [1a]: s2).

Juga firman Allah kiL y^ngberbunyi:

{ @ gfiiri}tifiyt,lE-.,#"{y
" (Inilab) suatu pelaj aran y d,ng cukup, Maka tidak dibinasak an melainkan
kaum yangfasik " (QS. Al-Ahqaf 146l:35.
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{@ -l4ig$Yu*v-'\
"Dd.n keuajiban k ami hanyalab rneny d.nxpd,ikan (perintab Allab) dengan

jelas." (QS. Yasin 136):17).

{@ 4\1'$W) et3&69y
*Maka 

sesunggubnyd. tugd.srnu hanya rnenyampd,ikan saia, dan Kamilab

yangrnernperiitungkan (amal mereka)." (QS. Ar-Ra'd [13]: a0)'

Kata L#' juga berarti cukup. Seperti yang disebutkan dalam

firman Allah yarlgberbunyi:

{@ a*;ta-\1J\i(*;iit}
,,sunggub, (apa yang disebutkan) di dalam (Al-Qur'an) ini, benar-benar

*r"jodl petrniuk bong lengkap) bagi orang'ord.ng ydng rnenyembab

(Allab)." (QS. Al-Anbiya' [21]: 106).

Juga firman Allah kii yangberbunyi:

{@%6,-;fr'6i;nib\i\
" W ab ai R as ul ! S amp aikan I ah ap a y ang diturunkan rA B Bm u k E adamu. "

QS. Al-Maidah l5l:67).

Maksudnyaadalahjika kamu tidak menyamPaikan Pesan ini, atau

tidak menyampaikan sebagian dari pesan ini, maka hukumnya sama

dengan tidak menyamPaikan semua isi pesan ini. Hal ini dikarenakan

tugas dan tanggung jawab para Nabi lebih besar daripada tanggung

jawab manusia biasa, yangmana mereka akan ditinggalkan jika amal

shalih mereka bercampur dengan amalan buruk.

Adapun firman Allah kis y^ngberbunyi:

{ @ ;,-,;e,'"5Lf,}v'",;iJ';fr$ y
*Maka apabila mereka telab mendekati akbir idabnya, maka rujuklab

(kembali kepada) mereka dengan baik.' (QS. Ath-Thalaq 165l:2).
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Kata tersebut bermaksud untuk saling memuliakan. Karena apabila

perempuan yang ditalak itu sudah berakhir masa rujuknya maka tidak

sah bagi suami untuk meruiuk dan mempertahankan pernikahannya.

Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat 'p'^lii artinya aku

telah menyampaikan kabar kepadanya.

Allah Sa;nw telah berfirman:

{@ i;.;ti,'"#y
" (QS. Al-A'raf [7): 62)."Aku rnenyd.rnprt ikan kepadarnu dmdnat Rabbku.

Juga firman Allah yangberbunyi:

{ @ k; n lyti"u'ii 3;:}i W$ }
" W'ah ai R as ul ! S amp aikan lab ap a y ang dit urunk an Rabbm u kep adarn rt. "
(QS. Al-Meidah lsl: 67).

Allah k:* j"g berfirman:

{ @ rq L-*,&3u KiiJ 3{t60f }
"Maka jika kamu berpaling maka sunggub, aku telah menyampaikan

hepadamu apd, yd,ng menjadi tugasku sebagai rasul kepadArntt. "
(QS. Hnd lttl: s7.

Allah JGjxY.;t juga berfirman:

{@ rsaPtieiq#Y
"Aku sudab sangat tua dan istrikupun mandul." (QS. Ali 'Imran [3]: a0.

Dalam ayat larn Allah berfirman:

"sesunggubnya sudab mencapai usia yang sd.ngdt tud."
(QS. Maryam [19]: 8).

{@ b;eii'nl:[j"'y
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Ini sama seperti kalimat ,+, ,f- -,{yarLgberarti aku sudah bersusah

payah, ata., bisa juga deng"t *.ijg,rnakan kalimat ipt J'ri1 yang

berarti sama. Namun tidak benar jika kalimat yar'g bermaksud
aku telah sampai pada suatu tempat dengan menggunakan kalimat

,iK:lr G4X atal dengan kalimat Jf:ir ,{'t\1. Kata iiXrr (kefasihan

dalam bahasa arab) mempunyai dua sisi makna; salah satunya adalah

hendaklah bentuk katanyajelas fasih, dan itu bisa terjadi apabila

terdapat di dalamnyatiga unsur; pertama, kata tersebut tepat sesuai

dengan bahasanya, kedua sesuai dengan ani yang dimaksudnya, dan

ketiga kata tersebut harus benar secara dzatnya.

Apabila salah satu unsur tersebut hilang pada suatu kata atau

kalimat, maka dia tidak dinamaka" iix atau kurang sempurna,

namun ia disebut dengan kalimat ,r1;t1 fturang jelas.) sedangkan sisi

kedua dari makna balaghah adalah hendaklah kalimat itu jelas dari
sisi pembicaranya, serta dari sisi yang diucapkannya, maksud di sini

adalah hendaklah kalimat itu sesuai dengan apa yarlg dimaksudkan

oleh pembicaranyasehingga ia bisa sampai kepada yangditujukan oleh

pembicaranya dengan jelas.

Firman Allah SGjr,v,:L y ang berbunyi:

{@ q$;6t-.;45;y
"DAn katakanlab kepada mereka perkataan yd.ng lnernbekas pada
jiwanya." (QS. An-Nisa' [a]: 63).

Ayat tersebut ada dua kemungkinan maknanya. Ada yang
mengatakan bahwa makna ayattadiadalah 'Katakanlah kepada mereka,

jih,a kalian mend.rnpakkan a.pd yang ada pada diri kalian maka kalian
akan dibunub.'Ada jtgayangmengatakan bahwa makna ayat tersebut

adalah 'Takutilab mereka dcngan bal-bal yang dapat membuat mereka

benci.'Ini adalah isyarat terhadap sebagian dari keumuman lafazhnya.

Sedangkan kata iltiil artinyaadalah kehidupan yangmemadai.
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,'#.: Dikatakan dalam sebuah kalimat ,3.A\'r5 
^rtirLyakain 

yang

Hfrl dibuat. Kata 6fijuga bisa digunakan bagi orang-orang yang

sudah bep e r gian, .o.rt o h rry a kalimat|tr7 i* aniny a p e rj alan an itu t e lah

membuatnya usang. Kalimat 'ir\ artinya aku telah mengetahuinya

dengan baik, makna demikian itu seakan aku telah menciptakanrLya

karena telah mengetahuinya dengan baik. disebutkan dalam Al-Qur'an:

{€}',irtitu";ikW46}
" Di tempat itu (padang mabsyar) tiap-tinp mereka merasakan pembalasan

ilds aP; yd.ng telah mereka perbuat dimasa lalu." (QS. Yunus [10]: 30).

Maksudnya adalah mereka mengetahui atau merasakan balasan

apayangtelah mereka_perbuat. Oleh karena itu dikatakan dalam

,.b,rrh kalimat Ui3 a:!f arinyaaku telah mengetahui si fulan dengan

baik. kegelisahan juga bisa disebut dengan !* , krt..ta ia mengetahui

perasaan dirinya.

Allah SGixY;) juga berfirman:

{@'Y*;i"$46'r iiq
"Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari
Tuhanmu." (QS. Al-Baqarah l2l: a9).

Firman-Nya jtga:

"Dd.n akan Kami coba merekr rrrJY":l: 
-&#*Ji y

(QS. A1-B aqarahl2l: Lss).

Allah '5i2 berfirman:

{@UiWi"t:r651-y
"sesungguhnya ini merupakan cobaan yang sdngat ield.s."
(QS. Ash-Shafat l37l: t06).
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Pembebanan juga bisa disebut dengan il'ir dilihat dari beberapa

hal, salah satunya adalah karena setiap pembebanan dapat menyulitkan
badan, sehingga pembebanan ini menjadik arLrlya disebut ld;it yang
berarti ujian. Sedangkan sisi keduanya adalah karena pembebanan

bermaksud untuk mengetahuinya dengan baik (y*g marLaia merupakan

bagian dari makna fXJl).

Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

{ @frcl r;r;i i,/95 fuil,*i5i fi &'{:}S:y
"Dan Kami akan uji kamu sekalian sarnpai Kami mengetabui mana
yang benar-benar mujabid dan mana ord.ng ydng bersabar diantara
kamu sekalian." (QS. Muhamm ad l47l: 37).

Sedangkan alasan ketiga kenapa pembebanan disebut dengan

lyit .drlrh karena dalam menguji para hamba-Nya, terkadang Allah
menggunakan kemudahan sehingga mengharuskan para hamba untuk
bersyukur kepada Nyr, dan terkadang menggunakan kesusahan

sehingga mengharuskan para hamba itu bersabar atas kesusahan tersebut.

Kemudahan mengharuskan mereka untuk bersyukur sedangkan
kesusahan mengharuskan mereka untuk bersabar. Menunaikan
kesabaran dalam menghadapi kesusahan itu lebih mudah dibandingkan
menunaikan kesyukuran disaat menghadapi kemudahan. Oleh karena

itu ujian berupa kemudahan dan nikmat lebih besar dari ujian kesulitan.

Atas dasar inilah 'lJmar berkata: "Kami sudah diuji dengan kesusahan

dan kami mampu untuk bersabar, lalu kami diuji dengan kemudahan

namun kami tidak sabar." Oleh karena ini pula Amirul Mukminin
berkata: "Siapa sajayangdilapangkan dunianya namun ia tidak sadar

bahwa sesungguhnya kelapangan itu adalah sebuah ujian, maka

sesungguh nya orangtersebut tertipu akalnya oleh kelapangan duniawi. "

Allah SW:o;;L berfirman:

{ @'^rt *t\' 
"t 

{}Eiy
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"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan."
(QS. Al-Anbiya' lzLl: 3s).

{ @ i%i{, ^4<A":fli|FJy
"Dan untuk memberi kemenangan kepada ordng'ord,ng mukmin,
dengan kemenanganyd.ngbaik." (QS. Al-Anfal [8]: 17).

Juga firman Allah kiL y^ngberbunyi:

{@ "**;i".14.c.'l iiy
"DAn pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan

y ang s eberat -beratny a. " (QS. Al-Baqarah l2l: a9)

Ini semua kembali pada dua hal adi, yaitu pada uiian yang
disebutkan dalam firman Allah ki; yangberbunyi:

{ @ {'-ra'o;e:56 $ ;ai ti;,iy
"Mereka menyembelib anak-anakmu ydng laki-laki dan membiarkan
hidup anak-anakrnu yd.ngPerernpud.n " (QS. Al-Baqarahll: a9).

Dan kembali kepada kemudahan yang menyelamatkan mereka.

Begitu juga dengan firman Allah kiL yangberbunyi:

{ @ -ry'bt. *.Y *l,Grifir;3y
"Dd,n Kami telab memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda

hekuasaan (Kami) sesudtu yang di dalamnya terdapat nikrnat ydng

nyatd.J' (QS. Ad-Dukhan faal:33).

Ia kembali kepada dua hal tadi sebagaimana yang digambarkan

dalam firman-Ny a yang berbunyi:

"Katakanlah, Al-Qur'an itu adalab petunjuk dan penaanar."

(QS. Fushshilat la\: aa).
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Apabila ada seseor ang yang diuji mak a tjian itu mencakup dua

kemungkinan; salah satunya adalah untuk mengetahui keadaan

orang tersebut yang sebelumnya tidak diketahui. Sedangkan kedua

adalah ditampakkannya kemudahan dan kesusahan. Bisa jadi ujian

tersebut mencakup dan mengandung dua makna sekaligus, atau

bisa juga mencakup salah satu dari keduanya. Namun apabila Allah
yatgmenggunakan kalim.t id;3t, maka hanyaada satu kemungkinan
maknanya, yaitu menampakkan kemudahan atau kesusahan kepada

hamba (yr.g kemudian disebut dengan istilah ujian atau cobaan).

Karena tidak mungkin kata llit yangdigunakan dalam Al-Qur'an
bermaksud untuk mengetahui seluk beluk seorang hamba, karena Allah

adalah Maha mengetahui atas segala sesuatu yangghaib.

Oleh karena itu, Allah Jc|:i,w berfirman:

{ @ gSs # it: e;t -a: ;y1S }
"Dan ingatlab ketika lbrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat
(perintab dan larangan) lalu lbrabim menunaikd.nn)td."
(QS. Al-B aqarah l2): Da).

Dikatakan dalam sebuah kalimat U; E$ d.fif artinya aku

menggeserkan si fulan kebagian kanan supaya bisa terlihat dengan jelas.

,-5! : Artinya adalah jawaban untuk penafian.

Contohnya sepefti firman Allah J\;n:iY;L yang berbunyi:

{@ 3\4\(:::'i\}qy
"Mereka berkata; "kami tiddk akan tersentub oleb api nerakd."
(QS. A1-Baqarah [2]: 80).

"(Bukan demikian), yang benar, barangsiapa berbuAt dosa."

(QS. Al-Baqarah [2]: 81).

2fl)
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Atau kata ,r\ bisa juga sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan

y^ngdisenai sebuah penafian. Contohnya sepefti firman Allah yang

berbunyi:

{ @ "'t''t}6:'g,t ;-;i'Y
"Bukankah Aku ini Rabbmu? Mereka menjauab; betul (Engkau Rabb

kami). (QS. Al-A'raf lTlt 172).

Sedangkan kata ii iahanya sebagai bentuk jawaban semata atas

sebuah pertarLyaan. Contohnya seperti firman Allah yartgberbunyi:

{ @ "A\}{k#J'!rc i{, r+y
"Apakah kamu telab memperoleb dengan sebenarnya apa (azab) yang

Rabb kantu menjanjika.nnya kepadamu? Mereka menjauab: 'BenAr"'

(QS. AI-A'raf l7):44).

Dalam ayatinitidak menggunakan kata l.lika disebutkan dalam

sebuah kalimat; 'Aku tidak mempunyai apapun.'Kemudian aku jawab

dengan ucapan,r!, maka jawaban ini sebagai bantahan dan sanggahan atas

ucapan tersebut, namun jika aku meniawabnya dengan menggunakan

kata'J!, maka itu merupakan bentuk persetujuan atas Pernyataanmu.

Allah SGj:nv.;L berfirman:

{ @ i}i3' LKq'$'fiLyi; # c AJ (Lv iart fiy
"Lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); 'Kami sekali-kali tidak

ada mengerjakan sesud.tu kejabatanpun'. (Malaikat menjawab): 'Add,

Sesungubnya Allah Maha mengetahui apa yang telab kamu kerjakan."'
(QS. An-Nahl [16]: 28).

Allah juga berfirman:

.{ @ "Hfr i5 6 S {ati r;e* W ;5i i6i Y
"Ddn orang-orang yang kafi.r berkata, *Hari Kiamat itu tidak ak'an

datang kepada kami." Katakanlab, "Pasti datd.ng, demi Rabbku yang

mengetabui yang ghaib."' (QS. Saba' [34]: 3).
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&;4)'* W'bli{, MFf {\W & J6Y

{ @ S' \}(' \:'s {''; :6 &i *i
"DAn berkatalab kEada mereka penjaga-penjaganya: 'Apakab belum
pernab datang kepadamu Rasul-rasul di antararnu yd.ng membacakan
kepadamu d1dt-drydl Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan
Pertemuan dengan bari ini?' mereka menjawab: 'Benar (telah datang)."'
(QS. Az-Z,rrnri t39l: 70. )

{ @ g t}s"c}4\ 4, ti1 g pi'66 }
"Penjaga Jabannam berkata: 'Dan Apakah belum datang kepada kamu
rasul-rasulmu dengan rnembawa keterangan-keterangan?' mereka
menjauab: 'Bend,r, sudab datang.'" (QS. Ghafir [a0]: 50).

6.
,'p atau $rrjr anin y a adalahj ari j emari. Dikatakan kenapa j ari j emari
JIr.U", dengan,ir+tr, karena manusia bisa menyusun dengan jari jemari

untuk menciptakan kondisi yang baik. Maksudnya adalah untuk
menciptakan keadaan yangbaik. Dikatakan dalam kalimat gK:l! &i
artinya ia menyusun sebuah tempat, oleh karena itu kata '1ari jemarr

khusus disebut dengan,Sti dalam firman Allah yangberbunyi:

{ @ tsG"l^;\ttb${y
"Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari
jemarinya. " (QS. Al-Qiyam ah l7 fl: a).

Dan juga firman Allah Saj:nr;l yangberbunyi:

{@ eG'JL&ti*6y
"DAn pancunglab tiap+iap ujung jari mereka." (QS. Al-Anfal [8]: 12).

D isebutka nny a jari jemari den gan men ggunakan kat a $rit karena

dengan jari jemarilah mereka dapat menyerang dan membela diri.
Sedangkan kata.!3t adalah aroma yatgtersusun pada sesuatu yang
menggantung denga nnya.
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, ;)): Artinya membangun dikatakan dalam sebuah kalimat i.11
Hririy, ,k., ,.1"h -.-b".,gun, atau kalimat ,q,Sf 

^rtinyr 
r^y^

membangun sebuah bangunan.

Allah -g.g; berfirman:

{@sbfri*"qiy
"DAn Kami membangun di atas kamu tujub buab langit yang kokoh."
(QS. An-Naba' 1za1: tz).

Kata lQit artinyaadalah sesuatu yangdibangun (bangunan).

Allah Saj:,;q) berfirman :

{ @ -t# S}th;,iu}e}
" Mereka mendap at telnpat-ternpd.t y dng tinggi, di atasny a dibangun p ula
ternpdt-ternpdt yang Tinggi." (QS. Az-Ztmar l39l: 20)

Kata i;$t biasa digunakan untuk menggambarkan baitullah.

Allah S;6nv.;t berfirman:

{@ #);*6r'\
"Ddn langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami)."
(QS. Adz-Dzariy at l5\: a7).

{ @qxv#Gy
"Dan langit serta pembinaannya." (QS. Asy-Syams [91]: 5).

Kata.SEill merupakan kata tunggal yangtidak ada kata lamaknya.
Sebagaimana firman Allah yangberbunyi:

{ @ 4} cztY;t,s $i N\S 3v5 y
"Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu Senantiasa mmjadi
pangkal keraguan dalam bati mereka." (QS. At-Taubah [9]: 110).



Allah juga berfirman:

{@,?*i#iky
"seakan mereka itu bangundn yang tersusun." (QS. Ash-Shaff [61]: a).

{@${'*iUE }
"Mereka berkata: 'Dirikanlah suatu bangunan untuk, (membakar)

Ibrabim.'" (QS. As-Shaffat p7l: 97).

Sebagian dari mereka berkat a: "Kata,iqii merupakan jamak dari

kata i:q! ini sama seperti kata'*it,jamak dari kata ';'r1i atau seperti

katal-Sjamak dari kata '# atauseperti kata jiiyang merupakan jamak

dari kata 'ailJ, j^ 
^k 

bentuk ini boleh menggunakan kata $i ^t^uU9. Sedangkan kata jit asalnya adalah 'ilkarenajamak dari kata ini
adalah lqf lalu di tasbgrir (kecil)kan menjadi fi.

Firman Allah Jvj:i,y;L dalam Al-Qur'an:

{@ ixAiyiUi,#'t'#-y
"lVahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-

saudaramu." (QS. Yusuf ll2l: 5).

{ @ 6$3 -6,vt( o 6J eI-l#.Y
"W'abai anakku, sesunggubnya aku bermimpi aku menyernbelih kd.rnu."
(QS. Ash-Sheffar p7l: t02).

{@7Q}\.AY
"Wahai anakku, janganlah hamu menyekutukan Allab."
(QS. Luqman [31]: 13).

"W'abai anak Adam, janganlab kamu menyembah setd.n."

(QS. Yasin [35]: 60).

zil

{ @ 
-'ug4ibix'i.J 

$t;et-y
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Dinamakannyaanak dengan sebutan lj\^t^u Pun 6 adalah anak

adalah hasil bangunanayahnya, dan Allah meniadikan atau menetapkan

sang bapak sebagai orang yangmenyusun dan mengadakan anak. Oleh

karena itu setiap hal yang menjadi pencapaian seseorang atas suatu

hal, baik dari sisi pendidikannya, penelitiannya, pelayananrrya atav

pekerjaannya maka hal tersebut disebut aa! (anaknya) atauhal tersebut

hasil darinya.

Contohnya seperti kata u.)L,il.3)i3 sifulan anak atau orang yang

selalu berperang, atau kalimat yangditujukan pada orangyangselalu

bepergian maka disebut dengan Jalt d;!,1$ si fulan anak jalanan,

arau sepefti contoh lainnya JrUr #t.i).3 si fulan anak mala-, CoJl ,i!
anak ilmu (karena keluasan ilmunya atau karena ketekunannya dalam

mencari ilmu).

Seorang penyair berkata:

WtrS**;3'irt
Mereka senlua adalah anak yang selalu melakukan kebaikan dan

kejabatan secdrd bersamaan.

Si Fulan bisa disebut dengan *X GLanak perutnya, atau bisa juga

disebut dengan *; G\-anak kemaluannya, jika memang kegemarannya

adalah terhadap dua hal tadi. Juga sifulan bisa disebut dengan y; GL

(anak harinya) jika memang dia hanya asik dengan hariny^t^npa
pernah memikirkan akan hari esoknya.

Allah JGj:nv;L berfirman:

";'fi 5 e::\ 6Ua!\.)6';;rtUTJa$)\ 4Y'y
{@

"Orang-orang Yahudi berkata '(Jzair adalab putra Allab, sedangkan

orang-ordng Nasbrani berkata Al-Masih adalah putrd, Allab.'
(QS. At-Taubah [e]: 30).
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Allah Sq.nY;L juga berfirman:

{@,Fu,g'lLY
"Sesunggubnya anakku adalab berasal dari keluargaku."
(QS. Hnd [11]: as).

{@s;u;:5Y\
"sesungguhnya anakmu telab mencuri." (QS. Yusuf [12]: 81).

Jamak dari kata fiyadalah';S dan it;;.
Allah kiL berfirman:

{ @ 
ao'!t1 i4? r4.;J'b, tJ'E'\

"Dan Dia telab menjadikan bagimu dari isteri-isterimu anak dan cucr.t."

(QS. An-Nahllt6l:72).

Allah k5; j"ea telah berfirman:

{ @,$ $ *'K*.;1,1i 6r; -,;r-y

"W'abai anak Adam, berhiaslah setiap kali bendak, masuk, masjid."
(QS. A1-A'r^f l7)t 3t).

{@ t*3i4ii;.{il.-61y
*Wabai anak cucu Adam! Janganlab sampai kamu tertipu oleb setan."
(QS. Al-A'raf l7):27).

Dan Muannats darikata $-:ladalah fu1ar" 3t (anak perempuan),
jamak dari keduanya adalah &\:;.

{@ bSy6U}Li1't*Y
"Wabai anakku, janganlab kamu masuk dari satu pintu."
(QS. Yusuf llzl:67).
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Firman Allah Su6:,iv,$ yar,g berbunyi:

{@F j6"i eI; $i,Y
"Inilab putri-putriku, mereka lebib suci bagimz." (QS. Hnd [11]: 78).

Firman-N y a y arLg berbunyi:

{@ qb6uS.e6c,L1E"Ay
" S e s un ggub ny a k amu t e l ab t ab u bah w a kam i t idak rn e rnp uny d i ke in ginan
terbadap putri-putrimu." (QS. Hud U lz 79).

Dikatakan bahwa ayat ini bermaksud menyeru para pembesar

kaum dengan menyerahkan putri-putri Nabi Luth, bukan menyerahkan

putri-putrinya kepada penduduk tersebut, karena mustahil untuk
menyerahkan putriputrinya yangsedikit kepada sekumpulan orang

banyak. Ada juga y^ngmengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah

para wanita dari kalangan umatnya, dan mereka disebut dengan ,-lu;

atau seolah putrinya, karena posisi dia (Nabi Luth) sebagai seorang

Nabi yangmana kedudukannya sama dengan bapak bagi umatnya,

bahkan kedudukan seorang Nabi lebih besar dan lebih agung dari

kedudukan kedua orangtua sebagaimana sudah disebutkan dalam

penjelasan bab bapak.

Dan firman-Nya yarg berbunyi:

{ @ ,"15;tL}:;;y
"Dan rnereka menjadikan anah perelnpud.n bagi Allah."
(QS. An-Nahllt6): s7).

Maksudnya tentang ungkapan mereka yang menyatakan bahwa

Malaikat adalah putrinya Allah.
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g# : Allah S'"6nY;L telah berfirman:

{@?,sii6y
" Mak a terdiamlah orang kafir itu. " (QS. Al-Baqarah l2l: 258) .

Maksudnya mereka tercengang dan bingung sehingga membuat
mereka terdiam.

Allah kii telah berfirman:

{@ry'd"iY
"Ini adalab kedustaan yang besar." (QS. An-Nur pal: rc).

Maksudnya ini adalah kebohon gan y angmembuat pendengarnya

terdiam karena kedustaan ny a y ang teramat sangat.

Allah S(i,j:n;;7 telah berfirman:

{ @ 6r*i13 b ;1'6.'a{;a- #, +1y
"Tidak akan berbuat Dustayangmereka ada-adakdn antd.rd. tangan dan
kaki mereka." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12).

Ini adalah bahasa kiyasan akan sebuah perzinaan. Ada juga yang
mengatakan bahwa itu merupakan gambaran atas setiap perbuatan

buruk yang dilakukan oleh tangan dan kaki yang semestinya tidak
boleh dilakukan, disebutkan dalam sebuah kalimat 4\;Q aninya
ia telah datang dengan membawa kedustaan.

7# ^t^u'i.!a)l 
artinya warna yang indah dan memperlihatkan

Ebahagiaan.

Allah Sr;;n\t;L telah berfirman:

{@446o;;b
"Kebun-kebun yang berpemandangan indar." (QS. An-Naml l27l: 60).
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Disebutkan dalam kalimat &; k artinya ia telah menampakkan

kebahagiaannya.

Allah Jaj:i,v& telah berfirman:

{@ weinS-\*;\iy
"DAn Kami tumbubkan di dalarnnyd segala rnacarn tandnlln ydng

berpemandangan indar." (QS. Qaf [50]: 7).

Dikatakan j"g & sebagaimanayangdisebutkan dalam sebuah

syair yangberbunyi:

*oY'ett
Dia memiliki postur tubub yang indah.

Kalimat yang berbunyi l:i1.; 
6;11L 

i1 aninya ia telah bergembira

dengan menampakkan kegembira an pada wqahnya.

J{| : Berasal dari kata j#t yrr,g berarti sesuatu yarLg tidak
Jipeihatikan atau dilalaikan. Kalimat -o*;lr J+qJt artinya unta yang

dilepaskan dari tali ikatannya, atau bisa juga berarti unta yang dilepas

dari susua nnya. Seorang perempuan berkata ll-e +liii )+q ai.si
artinya aku menghalalkan semua apayangaku miliki tanpa kecuali,

kalimat 6j3 al6f artinyaaku melepaskan dan membebaskan keinginan

si Fulan. Ini disamakan dengan unta yang dilepaskan. Adapun kata
jiJt ,rr., Jq*)t dalam sebuah doa itu bermakna pembebasan dari
kekangan (dunia) dan menampakan ketundukan dan kerendahan di
hadapan Allah.

Sepeni firman Allah yaigberbunyi:

{ @ (4,t'1,rt e ;i aJ JG,fr W ;3Y
"Kemudian kita bermubahalah dan menjadikan laknat Allah bagi

orang-orang yang berdustd.. " (QS. Ali'Imran [3]: 6 1).
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Ada yang menafsirkan kata itid)l dalam ayat tersebut dengan

saling melaknat (itiq:iD karena pembebasan disini adalah untuk saling

melaknat.

Seorang penyair berkata:

ii$u ,I#L$,i\F
Zaman melibat hepada mereka lalu membebaskannya.

Maksudnya adalah zaman membebaskan mereka dan membuat

mereka fana (hancur).

'i rtr,, i:i:3i artinyabatu yang keras. oleh karena ini seorang

f.i.t.r.rri juga disebut dengan L; dit.*pakan dengan kerasnya batu.

Dikatakan juga bahwa setiap orang yangkesulitan untuk merasakan

atau kesulitan untuk memahami sesuatu maka ia disebut fii, disebutkan

dalam sebuah kalimat \S i4 artinyaaku tidak *.*rhr*i atau tidak

merasakan ini, atau seperti dalam seb,rah kalimat +gld.lfii artinya
aku menutup pintu sehingga tidak adaialan untuk membukanya.

Sedangkan kata 'aa)l artinya adalah yangtidak bisa bicara, hal ini
dikarenak", ,rrrrrrrfa tidak diketahui, yaitu diambil dari asal kata iti+)ir
yangberarti tidak diketahui. Namun kala'a:iil dikhususkan untuk
penyebutan binatang selain binatang buas dan burung.

Allah Saj:nw berfirman:

{@;:-iir4{r6y
"Telah dihalakan bagimu binatangternak." (QS. Al-Maidah [5]: 1).

Kalimat 'e jI artinyaadalah malam yarlgtidak diketahui, karena

kegelapan yang menyelimutinya. Ini diambil dari asal kata '$ YanZ
sama dengan kata j.;,3 yangmempunyai makna iii;. o^" bisa juga

dia bermakna j'p;dengan artianmalam itu tidak diketahui karena ia

menjadikannya tidak tahu atas hal-hal yang biasanya diketahui. Kuda juga

bisa disebut dengan 'roi apabila ia mempunyai satu warna sehingga

hampir tidak bisa dibedakan oleh rnata.
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Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

\:il 41,g;,\i;-;e'iL
"Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan
tidak tahu atau samar."14

Maksudnya dalam keadaan telanjang. Dikatakan bahwa maksudnya
adalah mereka akan dikumpulkan dalam keadaan ditelanjangi atas apa

yang telah mereka firasatkan di dunia dan apa yang telah mereka
kerjakan. Vlallabu A'lam.

Kata ;#t artinya adalah anak kambing, sedangkan kata j;l\
artinya adalah sejenis tumbuhan rumput, dinamakan ;,a)l karena

"Ddn keduanya berlomba-lornba menuju pintu dan uanita itu menarik
baju gamis Yusuf dari belakang bingga koyak dan Kedua-duanya
mendapati suami uanita itu di muka pintr." (QS. Yusuf ll2l:25).

1a Haditf hasan lighairihi: dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dengan nomor (16085),
al-Hakim dengan nomor (8715) dari hadits 'Abdullah bin Anis la555. Hadits ini dihasankan oleh
al-Albani di dalam kitabnya Shahih At-Targhib wat Tarhib dengan nomor (3608)

tumbuhan ini tidalr. diketahui kapan rumbuhnya. Dikatakan dalam
sebuah kalimat ;jtil ,*:l artinyatanah yang banyak tumbuhannya,
ini sama seperti kaljmat ,:,#t\ yangberarti banyak rumpurnya, atau
seperti kalimat ei$iyang berarti banyak rumpur dan sayur-mayurnya.

9t'
?9 atau,3$l artinyaadalah tempat masuk sesuaru (pintu). Asal arri
kata ini adalah untuk sebuah tempat, sepefti i++:JliE yang berarti
tempat masuk (pintu) kota, atau seperri kalimatrlXl+q tempat masuk
suatu wilayah, atau seperti kalimat .9;Jl+q y^ngbrr^rti tempat masuk
rumah. Jamak dari kata Suit adalah +lif.

Sq:i,v:L telah berfirman :

:/rf ti) \i'*t$ftr )! ii,i-4 L:"ii 4q1;*,,"[y

ir

I

Allah

@{
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A1lah Jq'nw juga berfirman:

{ @ 
-,3F'r$ "',Wlr' 

*5'16 L'V1" { }
"Janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang dan

*otrkloh dari p intu-pintu gerbang y ang berlain-lain. "
(QS. Yusuf lt2l:67).

Dari kata +gI ini ada disebutkan dalam ilmu, Lil+\i artinya bab

ini, maksudnyaadalah bahwa ilmu ini menjadi pintu masuk kedalam

ilmu tersebut, atau dalam arti lain bahwa temPat itu adalah yang

menyambungkan ke dalam ilmu tersebut. Dalam hadits palsu (maudhu)

dikatakan:

WUWCTT 4*1 \5i

"Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan'Ali adalah pintu masuknya."ls

Maksudnya adalah bahwa Ali sebagai tempat masuk yarLg

bz zzl zLn 9),. rl . I t.
+t rn-, ,J')t OeDtD
i <,:'-1, ai ? i1a "i'
^ 

t a-^ r rr^rl,ralda5lC
a

I
'tlL {5

I

\:t2.qutr

mengantarkan pada kota ilmu. Seorang penyair berkata:

Ahu mendatangi keaibawaan dari telrrpdt masukn'ya.

Allah $Jj:i,Y;t berfirman:

{@.3:P;qtr;*c;iiy
" Kami p un membukakan semua pintu-pintu k'esenangan untuk merekd. "

(QS. Al-An'am 16l: aa).

Allah -5$2 berfirman:

{ @'"il\*.,Ar.g(}
"Pintu, di sebelab dalamnya ada rabmar." (QS. Al-Hadid l57lz 13'

15 Hadits palsu: Dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak nomor (4637).dari hadits lbnu
,Abbas'<ig nomor (4639) darihadits Jabir bin 'Abdillah ,:,4!a.Dhail Al-Jami' nomor (1322).

qq dr i;3/l i;3i
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Dikatakan i-* +Gi i *+t +Ui untuk amalan-am alan yangdapat
menghantarkan seseorang pada keduanya, disebut i:+t +Uijika ia
adalah amalan y ang dap at me n ghant arkanny a m asuk surga, dan disebut
'& +Gijika ia adalah amalan yalgdapat menghantarkannya masuk
kedalam Neraka.

Allah S6J:nv) berfirman:

{ @ '-1ir3.6Y;LtiY

"Masuklah ke dalam pintu-pintu neraka jabdnndrn."

QS. Az-Zumar l39l:72,

Allah juga berfirman:

"Ketika mereka sampai ke Surga itu dibukakanlah pintu-pintunya
dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, 'keselamatan bagi
kalian.'" (QS. Az-Zumar l39l:73).

Mungkin maksud dari ayat ini adalah masuklah dari pintu ini,
atau dari pintu yangLayak baginya. Jamak dari kata ,iq adalah .iqq.
Al-Khalil berkata: W U.fi rr!*t e-!q artinya aku bekerja dan pintu-
pintunya dalam keadaan terbuka. Kata,)Ql artinya adalah penjaga
rumah, sedangkan kalimat qq 4i# artinya aku menjadikannya pintu,
asal kata $ti adalah,?.; .

I o.
q# : Asal ani dari kata &;it (rumah) adalah tempar untuk berteduh
manusia di waktu malam, karena ia diambil dari kata 3V yangberarti
berteduh atau berdiam diwaktu malam, sebagaimana berteduh
diwaktu siang disebut dengan-;Wll O-&. kemudian kata &! terkadang
dipergunakan juga untuk tempat berdiam, tanpa melihat waktunya
baik malam atau pun siang. Jamak dari kata ,Li adalah 3t1i dan &;,
tetapi kata &ot lebih khusus digunakan untuk menyebutkan rumah
(tempat tinggal), sedangkan kata &qi lebih khusus untuk bait-bait syair.

{ @ W & W; 4 JVuqt{ t^) t;-'tv rit -* \
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Allah '5-i/, berftman:

{@WL:"42,L#}a{6y
"Maka ltulab rumah-rumab mereka dalam keadaan runtub disebabkan

kezaliman mereka." (QS. An-Naml l27l:52).

Allah Jq:nv$ juga telah berfirman:

{@'{ta."H;
,,Dan jad,ikanlah rumah-rumabmu sebagai kiblat." (QS.Yunus [10]: 87).

\js.rry

"Janganlab kalian masuk ke dalam rumab yang bukan menjadi rumah

milikmu." (QS. An-Nur Qal:27).

Kata ,i.,,1y^ng berarti rumah dapat juga dipergunakan untuk

setiap jenis rumah, baik itu yang terbuat dari batu, dedaunan atauPun

dari tulu unta, dan dengannyamaka kataLidiserupakan dengan bait

syair. Sebuah tempat ,.r.rrr., juga bisa disebut dengan 
"..;lt, 

dan kata.1^i

g it menjadi hal yangsudah umum diketahui untuk menggambarkan

anggora keluarga Nabi Muhammad ia-,*tq?, dan Nabi mengingatkan

hal itu dalam sebuah hadits yatgberbunyi:

sJr J^r U, i\:i;
"salman adalah dari keluarga kami.""

Begitu juga parapelayan sebuah kaum bisa disebut dengan ahlul

baitnya, sebagaima na y angdisebutkan dalam sebuah ungkapan:

16 Hadits ini lemah sekali: Dikeluarkan oleh Thabrani di dalam Al-Kabir nomor (OO+O),,a.!Ha\ir.n

".-"r ioi+11 iari hadits Katsir bin 'Abdullah Al-Muzni ,ea5g5 . Hadits.ini didhai{kan oleh Sy-aikt

al-elbani dijalam kitab Dhai{ Al-Jami' nomor (3272) dan didalam kitab Adh-Dha'ifah (370a)

{ @ 'e;}&tT't}LrJY
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'#*fri b *b.b ?pt J;
"Pelayankaum adalahdari keluarga mereka, sedangkan anaknya adalah
dari diri mereka sendiri."17

Kata 3.it &,9 artinya adalah,3#Jld,*Jl yangberarti Makkah.

Allah pj? telah berfirman:

{@ +r$+etV;U;Y
"DAn hendaklah ia berthaanf di Makkab." (QS. Al-Hajj 122):29).

{ @ &;si$*6'd .;t IJ ty\
"Sesungguhnya rumab manusia pertamd ydng dibangun adalab ydng
ada di Makkah (Ktbab)." (QS. Ali 'Imran [3]: 96).

{ @,*i e3+6i )+S.L €;-tL'ry
"DAn (ingatlah) ketika lbrabinr minginggalkan pondasi Baitullab."
(QS. Al-Baqarah l2l: 127), maksudnya adalah Baitullah.

Allah k:* j"g^ berfirman:

{ @ Wi; Ui",f.l:6,,,r7,' c 3Ai13li ,L,*i,fr1y
"Dan bukanlab kebajikan memasuhi rumab-rumab dari belakangnya,
akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan ordngydngbertakua."
(QS. A1-B aqarah l2): t}e).

Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan kaum yang
menjauhkan dirinya untuk menghadapkan rumahnya ke kiblat setelah

mereka berihram, maka Allah mengingatkan mereka bahwa hal yang
demikian itu bertentangan dengan kebaikan.

17 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh an-Nasa'i nomor Q6L2) dari hadits Rafi' bin Khudaij r,,il,g.
Dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.
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Adapun firman Allah -6{2 yangberbunyi:

{{ @KiL,tr@ v6$e&;}LiL bY

"sedang malaikat-malaikat rnasuk, ke tempat-tempdt mereka dari semua

pintu ; (sambil n?enguc ap kan) :'salamun'alaikum. "'
(QS. Ar-Ra'd [13]: 23-24).

Aninya setiap jenis dari perialanan. Firman Allah J6i:n\a yang

berbunyi:

{@ €}6x1t,?r., }
"(Cahaya r.tu) di rumah-rumab yang di sana telab diperintabkan Allab

untuk mernuliakan." (QS. An-Nur pal:36).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah rumah-rumah

Nabi, seperti firman-Ny a yangberbunyi:

{@ F<t;;\4i33L1li{}
,,Janganlah hamu memasuki rumab- rumab Nabi kecuali bila kamu

diizinkan." (QS. Al-Ahzab [33]: s3).

Dikatakan bahwa ayat ini ditunjukkan dengan firman-Nyayang

berbunyi: t, *1.4\ "di rumah-rumah." (QS. An-Nur [2a136) kepada

ahli bait dan kaumnya. Dikatakan juga bahwa ayat ini menunjukkan

kepada hati. Sebagian ahli hikmah berkata mengenai sabda Nabi

Muhamm ad 'soriaxfp yang berbunYi:

i:r- iS *S * W'ass-iaiii:'i
"Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat

anjing dan gambar."18

'B Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh Bukhari nomor (3225), Muslim nomor (83/2106) dari hadits

Ibnu 'Abbas,a:a6i;-a
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Sesungguhnya hadits di atas bermaksud merujuknyapadahati atau

aiSit , namun disini disebutkan dengan d-Kitsebagai bentuk penjagaan

dengan menunjukkan bahwasannya dikatakan 6$ +f artinyasi fulan
berlebihan dalam pengiritan. Dan ungkapan mereka yangberbunyi

# ,y,b$'tLia lebih kikir daripada anjing.

Dan firman Allah JGj:nr.:L yangberbunyi:

{@ #5k;+*Y.6\tty
"DAn (ingatlab), ketika Kami tempatkan lbrabim di tempat Baitullah."
(QS. Al-Ha1jl22l:26).

Maksudnya adalah Makkah. Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ #c6.1i+,)ai6Jrt}
"Ketika ia berkata: Ya Rabbku, bangunkanlab untukku sebuah rumab
di sisi-Mu dalamfirdarzs.'" (QS. At-Tahrim [66]: 11.

M aksudny a adalah mudahkanlah aku untuk mendapatkan temp at

di Surga.

{ @ (; iao,(kd\i* 6 rJ, 6i $q5Y y
"Ddn Kami anlryukan kepada Musa dan saudard.nyd.: "Ambillah olehmu
berdua beberapa buab rumah di Mesir." (QS. Yunus [10]: 87).

{ @'':;;t ;qi,fi t;aw"v y
"Ddn Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuab rumah dari orang
yang berserah diri." (QS. Adz-Dzariyat [51]: 36).

{@'{1;;.."H; rfiir'y
"Dan Jadikanlab olehmu rumab-rumahmu itu tempat sbalat."
(QS. Yunus [10]: 87). Maksudnya adalah masjid Al-Aqsha.

Dan firman Allah ki; y^ngberbunyi:
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Dikatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah

sekumpulan rumah-rumah, namun disebut dengan satu rumah, ini sama

d.rgm penamaan penduduk kampun g den gan hany adisebutka 
" 

L-;St.

Kata,iq3t dan kata &jill artinya adalah menyerang musuh di malam hari.

Allah \q:{,v,;t telah berfirman:

{ @l5i "{'({.fr r*Y J {;;i Jfr iit; Y

"Maka Apakah penduduk, negeri-negeri itu merasa drnd.n dari kedatangdn

siksaan kami kepada mereka di malam bari di uaktu mereka sedang

tidur?" (QS. A1-A'raf l7lz97).

{@ 5dS-Jlqy
"Atau di waktu mereka beristirabat di tengab bari." (QS. Al-A'raf l7): a).

Kata -.i#l artinya adalah apay^ngdikerjakan dimalam hari.

Firman Allah 8r;;i'Y.;7 y ang berbunyi:

{@ #"ff)s.;{Y
"Mereha lnengd,til.r siasat di malam bari (mengambil kEutusan)"
(QS. An-Nisa' [4]: 81).

Dikatakan bahwa setiap perbuatan yangdiatur pada waktu malam

disebut dengan ei.
Allah -;.jj, berfirman:

{@',{;rtG6fi634Y
"Ketika pdda suatu malam mereka menetapkan keputusan rabasia ydng

Allab tidak ridhai." (QS. An-Nisa' [a]: 108).
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Adapun mengenai sabda Nabi Muhammad 7aryLn*b yang berbunyi:

J*ut a r[,Jl ,#-p ol fU, i
"Tidak sah puasanya orang yang belum menetapkan niat puasa
semenjak malam."1e

Kalimat lK H,iy3.EE ini adalah gambaran renrang orang yarrg
melakukan sesuatu diwaktu malam, sama halnya dengan orang yang
melakukan atau berdiam disiang hari disebut dengan Jtl,ll g jI,, d^n
keduanya masuk dalam hal ibadah.

0o.
J1| : Allah ',1;.9,; telah berfirman:

{@ ( -yt.'^i|!,i:\-6y
"Aku kira (kebun) ini tidak akan binasa selama-lamd,nyd.."
(QS. Al-Kahfi [1s]: 3s).

Dikatakan dalam sebuah kalimat r&iJt5E artinyasesuatu terpisah
dan berhamburan ditengah gurun pasir. jamak dari kata Lla adalah'a.
Contoh kalimatnya adalah;l#t :PSh* 36 anak keledai betina
yangterpisah itu berdiam di tengah gurun pasir.

p Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor Q414),Tirmidzi nomor (730) dan keduanya
menggunakan lafazh hadits berikut:

,tt;is raLJ:t iECr * I V
"Barangsiapa yang belum mengumpulkan (niatnya untuk) berpuasa semenjak malam, -ik. iidrk
ada puasa baginya."

An-Nasai nomor (2331) dengan lafazh hadits sebagai O.rtUrr;., 
-,. -i< , <i, i.1 -,_ ?,, ,-, .i . -4Pt€ )19 .,uJl UreL^aJl ,- ..-J.a

"Siapa sa.ia yang belum menetapkan puasa sebelum frj"r, -rkr'rijrt ,ir prrrl. U.girr"." 
- ' "

Ibnu Majah nomor (1700) dengan lafazh hadits sebagai berikut: 
.

,JjJr;, 'e*i ,|.lVt
"Tidak ada puasa bagi orang yang belum menetapkannya semenjak malam."
Semrranya dari hadits Hafshah ,i'-*t;.Dan hadits ini dishohikan oleh Syaikh al-Albani di dalam
kitabnya Shahih Al-Jami' nomor (6538)

ks$sAl-Qur'an mg,



0o)-1 
gp atau j\)t artinya adalah berlebihan dalam ketidak lakuan.

6llrt.t rn demikian karena ketidak lakuan yang berlebihan dapat

mengakibatkan pada kerusakan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah

kalimat 'r-j Jr't:S artinyabarang itu tidak laku yang berlebihan

sampai -.njrdi rusak, maka kata )g)t juga sering digunakan untuk

menggambarkan kerusakan. Dikatakan dalam sebuah kalimat igl';t;
artinyasesuatu itu menjadi rusak.

Allah '5i? telah berfirman:

{@ 34i":a-Y
"Pemiagaan yangtidak akan rusak, (merugi)." (QS. Fathir l35l:29)'

{@ 3}}u!'3Y'Y
"Dd.n rencana jabat mereka ahan hancur." (QS. Fathir [35]: 10)'

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

6'it rt;c, +! t;
Kami berlindung kepada Allah dari kerusakan menjadi duda.2o

Allah W iwatelah berfirman:

{@ )(A3$;ilri'Aiy
"Dan menjatuhkan kaumnya k'e lembab kebinasaan."

(QS. Ibrahim [1a]:2s).

Dikatakan dalam sebuah kalimat 3-V k artinya sama dengan

3U k yaitu lakilaki yanlbinasa, atau'rr*i; artinya sama dengan
,r;?_;yaitu kaum yangbinasa. Firman Allah yangberbunyi:

20 Hadits dhaif: Dikeluarkan oleh Thabrani di dalam Al-Kabir nomor (11882) dari haiits-Ibnu
-.Atb;, 

crl1g J* frraits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Dhaif Al-Jami'

nomor (1202)

Hunrf Ba270,



{@ $W}'6'-:lii;'i.Ly
"DAn mereka adalab kaum yang binasa." (QS. Al-Furqan [25]: 18).

Maksudnya adalah rusak, dan kata itu adalah bentuk jamak dari
kata jv. Dikatakan bahwa kataljii dalam ayat tersebut adalah masdar
(kata infinitive) untuk menggambarkan kata tunggal dan jamak, oleh
karena itu dikatakan dalam kalimat 3-;?;i'r; k arinya laki-laki
binasa dan kaum binasa.

Seorang penyair berkata:

'r;vi\;t;*YbY, * 9-t;t_31*$r j;)U
lVabai utusdn raja, sesunggubnya lidahku, akan menambal atas apa

ydng telab aku robek apabila aku binasa.

Kalimat aitlt$.llt jV aninya kuda jantan mencium unta betina
apakah ia bisa menerima benih jantan atau tidak. Kemudian kata
tersebut dipinjam untuk menggambarkan suatu keingintahuan atau
pengujian. Oleh karena itu kalimat tS S;i artinya aku mengu jinya.

ci
lAl (sumur). Allah kij, berfirman:

{@ )"4 ,*'i'i3'*;Y
"Ddn Berapa banyak pula) surnnr yang telab ditinggalkan dan istana
yang tinggr." (QS. Al-Hajj l22l: as).

Asal katanyaadalah menggunakan hamzahyaitu t'ndji atau
'r'rt:4V.yang artinya aku membuat lobang. Dari kata \lahirlah
kata';ll yang asal arti katanya adalah lobang yang bagian atasnya
ditutupi supaya orang yang melewatinya bisa terjerumus masuk
ke dalamnya.Yang demikian itu bisa juga disebut dengan it$t yang
berarti perangkap, lalu kata \ yang berarti perangkap digambarkan
untuk perbuatan namimah (mengadu domba) yang menjerumuskan
pelakunya pada kebinasaan. Jamak dari kata 3$t adalah lijr .

(amus ALQur'an



0 ot
, f i ^t^u ,)3il atau iijt "trr, 

;r;Lir artinya adalah kesempitan

iE Frrgmraan) dan sesuatu yangtidak disukai. Hanya saja kata i3iJl
lebih b.anyak digunakan dalam kefakiran dan peperangan, sementara

kata jifr'dan klta IUL:if lebih banyak digunakan dalam kesengsaraan.

Seperti firman Allah yarLgberbunyi:

{@ $-{;ia;5Y,Gx\'Y
"DAn Allab drndt besar kekuatan dan amat keras siksa-Nya"'

(QS. An-Nisa' [4]: 84).

{ @ {ibtl1tiu,,itriftY
"Kernudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan

kemelaratan." (QS. Al-An'am 16lz a2).

{@ }xt G.' 
-r$V;Cqieo#('\

"Ddn orang-ord.ngyangsabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam

pEerd.ngar. " (QS. Al-Baqarah l2): 177).

Allah J6;:{,\t;) juga berfirman:

{@ I*ir;{:fr'uy
"Permusuban d.ntd.rd. sesd.rnd merek'a adalab sd'ngat bebat"'

(QS. Al-Hasyr [59]: 14).

Kata jig dalam ayat tersebut adalah bermakna permusuhan.

Kalimat ,j*- +t:U artinya siksaan yarrg memusuhkan. Diambil dari

shigah fu. frti* at J,*iS { artinya janganlah terus-terusan dalam

kesengsar aan ata:u j anganlah bersedih.
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Di dalam sebuah riwayat disebutkan:

,ifats,isq5,ril tbii xJ l r{L'S
"Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad 1qlzxt7 tidak menyukai
kesengsaraan dan kehinaan serta orang yang selalu menampakkan
kehinaan."

Maksudnya adalah merendahkan diri di hadapan orang fakir atau
menjadikan dirinya hina dan membebankan semuanya. Kata ;14
adalah kata yang selalu digunakan dalam setiap perbuatan y^ng
tercela, sebagaimana kata fi adalah kata yangselalu digunakan dalam
setiap perbuatan yarLgterpuji. Keduanya merafa' kan isim setelahnya
yangber alif dan lam atau me raf.a' kan isim setelahnyayatgmenjadi
mudhof kepada isim yang ber alif dan lam. Contohnya seperri kalimat
L: kSt j4aninya seburuk-buruknya lelaki adalah zaid, atauseperti
contoh kalimat L::,y. lt ib r*, artiny a seburuk-buruknya anak lelaki
adalah zaid. Dan kata J4 dapat menjadikan kata setelahnya nashab
apabila kata tersebut nakirah (tidak menggunakan huruf alim dan
lam). Contohnya seperti kalimat f!, 1,j,afiinya lelaki yangburuk
akhlaknya, atau seperti contoh kalimat SH l-;KV,A artiny asungguh
buruk apa yangtelah dikerjakannya.

Allah S;t:i,\:;i telah berfirman:

{@ 3r$rJijy
"Ddn itulab seburuk-buruk, tempat kediamaz." (QS. Ibrahim flal:29).

{@ 6;<13i;;i,fry
"Pasti itu seburuk-buruk ternpd.t orangydng menyombongkan diri.'
(QS. An-Nahlll6):2e).

Xamrc'lJ-Qur'an 2?S



{@ {'i1!;-;tr}
"Amat buruklab iblis itu sebagaipengganti (dariAllab) bagi orang-orang

yangzbalirn." (QS. Al-Kahfi [18]: 50).

{@'rfr"a6ft3;Y
"sesunggubzya amat buruk d.pa yang telah mereka kerjakan itu."
(QS. Al-Maidah [s]: 63).

Asal kata J,t4 adalah ,;4dan kata itu berasal dari kata;i,-!pf .

0o
, ,hi at^u ,;rl!ll artinya warna putih yang merupakan lawan kata

nirrri?Dikatakan \.tvi\b$l ,?it artinya adalah memutihkan dan

putih.

Allah -gi/ telah berfirman:

{@7*i4{$r,5Ufi$.y
" Pad.a bari yang diuaktu itu ada muka yang putib be.rseri, dan ada pula

muka yang-bitim n7uran1." (QS. AIi 'Imran [3]: 106)'

{@;i3#"rg$t5ifty
" A dap un orang-ordng y dng mukany a putib berseri. "
(QS. Ali'Imran [3]: 107).

Keringat juga bisa disebut ,7"$,k^rrna ia berwarna putih (bening).

Karena warna putih merupakan warna yang paling utama, sebagaimana

disebutkan bahwa warna Putih melambangkan keutamaan, warna hitam

melambangkan kehinaan, warna merah melambangkan keindahan, dan

warna kuning melambangkan kemusykilan (kerumitan), maka kata

;;-"if juga sering digunakan untuk menggambarkan keutamaan dan

kemuliaan, sampai orang yangtidak memiliki kecacatan karena tidak

pernah melak.rkan kebrrn kan disebut dengan *]tt r;A- artinyamuka

y arLgberwarna put ih (maksudn y a adalah oran g y angmulia dan utama) .
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Firman Allah SW{,w yang berbunyi:

{@uLr'$.y
"Pada bari yang diwaktu itu ada muka yangputib berseri.
(QS. Ali 'Imran [3]: 106).

Maksud dari putihnya wajah disini adalah gambaran akan
kebahagiaan, sedangkan maksud dari wajah yang berwarna hitam
adalah gambaran akan kegelisahan. oleh karena itu disebutkan dalam
firman-N y a y arLg berbunyi:

{@w){,ie,isuifr }6r,y
"DAn apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelabiran)
anak perernpudn, bitamlah (merah padamlah) mukanya."
(QS. An-Nahl [16]: s8).

Contoh dari maksud kata 
'b$t adalah firman Allah S6j:n\a yang

berbunyi:

{@hs,*i.ra\
"W'ajah-rutajab (orang-orang mukmin) pada bari itu berseri-seri."
(QS. Al-Qiyamah 17 5l: 22).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@,'?HK;@W);r.t};Y
"Banyak muka padd hari itu berseri-seri, tertd@d dan bergembira."
(QS. 'Abasa [80]: 38,39).

Dikatakan dalam sebuah kalimat ,L\i, b LW Olt 
^ninya 

adalah
ibumu putih bersih.

Mengenai hal ini Allah S6jx\* berfirman:

{@,w;,j,i-,:t"t:;;.y
"Vlarnanya putih (bersib) sedap bagi orangydng meminumnyd."
(QS. Ash-Shaffet p7l: a6).
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Telur juga disebut dengan ,p.)l karena warnanya yarLg putih.

Kata r.rrrggri dari .,il adalah 'aul;. PrrrmPuan iuga dikiyaskan

dengan kata;tijiil (telud karena sama dari sisi warnarrya, irg, karena

p.r*p.r. nterjagadi bawah sayaP laki-laki sebagaimana sebutir telur

irrl^g di bawah kedua sayap i.rd.rkrryr. Sedangkan kata )\41e;;.
bisa digunakan dalam menggambarkan pujian dan cacian. Adapun

p.rrgg.rrB anny a dalam puj ian diperuntukkan bagi orang y ang teriaga

aik.tr"grn penduduk kaumnya atau bagi orang yangmenjadi kepala

kelompokrryr. Cot tohnya adalah sePerti yaflg disebutkan dalam

sebuah syair yangberbunYi:

+ut,#jl";Jv-jU 'e:rZ rb9.IK
Quraisy adalab suku yangmulia lalu mereka terbelah,

ian inti dari suku Quraisy adalab milik'Abdu Manaf

Adapun penggunaanflya dalam cacian adalah bagi orangyang

hina dan menampakkan kehinaannya, sePerti telor yangditinggalkan

ditengah kampung atau ditengah gurun. Adapun 'dua telur' lelaki

bisa dinamakan 
na:o; 

k^r"nakan warna Putih dan bentuknya yarrg

menyempai telur. Dikatakan dalam sebuah kalimat lK ;,U.3Lt+1to;ti
arrinya ayam bertelor dan berdiam.

Seorang penyair berkata:

,?U'"i,#3 errb * a;U#\'2\2i:Y\'4
orang ydng mernpurryai kedengkian akan melindungi dadanya

lalu mencari kemudian berdiam.

Kalimat 9l eU ^rtiflya 
panasnya sudah menetaP, sedangkan

kalimat itpt X,L,b\ aninya tangan perempuan itu melempar. Melempar

dalam bentrrk telur. Dikatakan dalam r.br.h kalima4b,i'4!t 
^t^u

& LVS artinya ayam yang bertelur.
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0o.
p atut'ijl artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai

k; -.rrlial) sedangkan kataLl,A\ arrinyaadalah menyerahkan harga

nilai barang dan mengambil barang (atau membeli.) Kata menjual juga

bisa diungkapkan dengan menggunakan kata i!*Jl (mengkasrahkan

huruf syiin), sebagaimana kata membeli bisa juga diungkapkan dengan

kata i;it, hal ini sesuai dengan gambaran dari harga dan barang.

Mengenai hal ini Allah -.pi2 
telah berfirman:

{@**.ti75y
"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murab."
(QS. Yusuf l12l:20).

Nabi Muhamm ad 1a4Lnk bersabda:

*iX;\L'nLLiWi(3'e I

'Janganlah salah satu diantara kalian membeli sesuatu yarLgsudah dibeli
oleh saudaratLya".2'

Maksud kata i;3t didalam hadits diatas adalah LliA\yaitumembeli.

Dan kalim.t;61f E;.f aninyaadalah menawarkan untuk dijual. Sepeni

yangdisebutkin dalam sebuah syair y ang berbunyi:

*,i:'Va*SUr;
Kuda yang baik ydng bukan untuk dijual.

Kata 
^oq:ir 

yarLgberarti menjual dan kata Ln:it yarLg berarti

membeli bisa dikatakan dalam satu kata 61f yr"g bermaksud jual beli.

Allah Jcti,w berfirman:

{
"Dan Allah telab mengbalalkan jual
(QS. A1-B aqarahl2l: 27s).

\i;,;y;Ai6i'{Y,y
dan mengbaramkan riba."

-44$\v
beli

rl Muttafaq'alaih: Dikeluarkan oleh Bukhari nomor (2150), Muslim nomor (1+13) Dari hadits

Abu Hurairah ^a{j;z

l(arxrsAlQur.an 2n



{@'A6:;'Y
"Dan tinggalkanlah jual beli.'(QS. Al-Jumu'ah 162l:9).

Allah k:* j"e berfirman:

Allah juga berfirman:

{@rii*&$y

{@ 3+*;*:e$y
*Tidak 

ada jual beli dantidak adapersahabatan."(QS. Ibrahim [1a]: 31).

"Tiddk ada jual beli dan tidak ada persababatan."
(QS. Al-Baqarah l2l: 2sa).

Adapun kalimat iUtgft [U artinXa adalah bersungguh-sungguh

untuk taat kepada pemimpin sebagai bentuk ketundukan padanya.

Oleh karena itu ada istilah 
^1ES'a4 

aninyabaiat dan pemb aiatan.

Allah iy,j.L berfirman:

{ @ I*,i3-(a$iS4,u,t'*' *ay
"Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu."
(QS. At-Taubah [9]: 111).

Ini adalah isyarat atas Baitur ridwan ( Ct*)l'i{.) y 
^"gdisebutkan

dalam firman Allah berikut:

{ @ iiSt # <i;S iy6uAi n xi G'r'1 * }
"sesunggubnya Allah telab ridha terbadap ord.ng-ordng mukmin ketika
mereka berjanji setia kepadamu dibawab pohon." (QS. Al-Fath [a8]: 18).
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Dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya:

{ @ #1 <r"'*5i A {;A'.iii 3l S }
" Sesunggubny a A llab membeli j iuta-j iwa ordng' ordng mukrnin. "
(QS. At-Taubah [9]: 111).

Adapun kata iqll (lengan tangan) asal huruf alif adalah utau

karena kata itu berasal dari kata( LX - L! ) k.t, lain dari( 6; - Lq )
yarg artinya adalah orang menjual, karena orang yang menjual akan

menjulurkan lengannya.

jq ,tr., jgit artinyaadalah keadaan yatgmembuat dirinya
berkonsentrasi. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat

6.4? AjqU artinya aku tidak bisa konsentrasi dengan ini.

Allah berfirman:

{@'{6'6r6ig;rf3
" (Allah) mengbapuskan kesalaban-kesalaban mereka dan mernperbaiki

keadaan mereka." (QS. MuhammadlaT)z 2).

Allah juga berfirman:

{@ijvr *i;;Ji;y
" Berkata Firaun: 'Maka bagaimanakab keadadn urnd.t-umat terdabulu?''
(QS. Thaha [20]: s1).

Maksudnya adalah keadaan dan kabar mereka. Kata Jgir 1"g,
digunakan untuk menggambarkan keadaan manusia yangtersembunyi.

Dikatakan dalam sebuah kalimat ,)\.lS F artinya terbesit hal ini
dalam benakku yangtersembunyi.

l(amus Al{ur'an urg



t 1* : Adalah tempat y^ngberada diantara dua sesuatu dan menjadi

penengah diantara keduanya.

Allah Sq:nv;t telah berfirman:

{@'67:{#.W\
"Dan diantara kedua kebun itu Kami buatkan ladang."
(QS. Al-Kahfi [1s]: 32).

Dikatakan ff oE artinya telah jelas dan telah nampak hal yang

sebelumnya tersembunyi. Oleh karena kata f,a1 dimaknai sebagai

pemisahan dan penampakkan, maka ia juga digunakan dalam setiap

satu hal yangterpisah, sehingga sumur yangdalam dinamaka" il-*
karena jarak jauh antara bibir sumur dengan kedalamannya, |uga
karena terpisahnyatangan pemilik sumur dengan tali sumurrLya.

Kalimat &:Jloq aftinyatelah tampak waktu pagi.

Dan firman Allah S(sj:i,v.;L yang berbunyi:

{@"&'&,ii}
"Sungguh telah terputuslab (pertalian) dntd.rd. kdnru."
(QS. Al-An'lm l$:9a).

Maksudnyatelah terputus hubungan atau sambungannya, dan

makna hakikatny a adalah bahwa sesungguhnya kalian telah kehilangan

harta, keluarga dan pekerjaan yang biasa kalian jadikan sebagai

sandaran. D an ay at ini menunj ukkan akan firman-Nya y angberbunyi :

{@ t;;\;3c9,"*;iY
"(Yaitu) dihari barta dan anak-anak laki-laki tidak berguna."
(QS. Asy-Syu'ara' [26]: S8).
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Dan mengenai hal ini, Allah berfirman:

{@d:$(&'^rr'y
"Dan sesunggubnya kamu datang kepada Kami sendiri'sendiri."
(QS. Al-An'lm ld:9a).

Kata (fijuga terkadang digunakan sebagai kata benda (-)r), dan

terkadang bisa juga digunakan sebagai kata keterangan (.-l';i:t), ada

yarLgmembaca kalimat 4 sebagai sebuah isim, dan adajugayang

membaca kalimat '4 sebagai sebuah zharf yang tidak tetap, dan

meninggalkanya terbuka. Diantara kata ,iii yang mengandung arti

zharf adalah firman Allah y^ngberbunyi:

{@ !$Jj$c+o.1;iiry
"Janganlab kamu mendabului Allab dan Rasul-Nyo.'
(QS. Al-Hujurat [a9]: 1).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@Ts;f{,+ci$V#y
" Hendaklab kamu mengeluarkan sedekab (k epada ordng miskin.)sebelum

pembicaraan itu." (QS. Al-Mujadalah [58]: 12).

{@ Fiuq'fiY
"Makaberilab keputusan antard,kami dengan adil." (QS. Shad p9l:22).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@4{Gciny
"Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buab laut itu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 61).
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Kata of juga bisa menjadi masbdar atau menempati tempat terpisah:

{@ W-t'{;i"P1A p-} aSeoF}
"Jika ia (si terbunub) dari kaurn (kofir) yang ada perjanjian damai."
(QS. An-Nisa' [4]: 92).

Kata .j; juga bisa tidak digunakan kecuali dalam sebuah iarak,
contohnya seperti kalimat +q,t ,1,57 aninya antara dua negara. Atau
kata (fijuga bisa digunakan untuk bilangan angka dua atau lebih,

contohnya seperti dua lelaki (,rX-.11).

{@;;ii6iy
"Dan diantara kaum." (QS. Al-Maidah l5l:25).

Kata,j[ tidak bisa digunakan untuk sesuatu yangberjumlah satu

kecuali apabila ia diulang-ulang.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ t)e*,^;{3cfi[x'y
"DAn diantara kami dan diantara kamu terdapat penghalang."
(QS. Fushshilat [a1]: 5).

{@\L;6"1-:;J;iy
"Maha jadikanlah diantara kami dan diantara kamu janji."
(QS. Thaha [20]: ss).

Dikatakan dalam sebuah kalimat,*4 i* i &;, l:l, artiny aperkara ini
di hadapanmu. Mengenai kalimat tersebut, Allah S6:nY) berfirman:

{@ b;i;;'a#)f Y
"Kemudian Aku akan mendatangi mereka dari muka."
(QS. A1-A' ref. l7): 17).
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{@el()A$|;il{y
"Apa-apa yang ada dihadapan kita, apa-apa yang ada dibelakang k'ita."

(QS. Maryam [19]: 64).

{ @ k h}i qs6z, fu$,*. b61;t Y
"Dan Kami adakan dihadapan mereka dinding dan dibelakang mereka

dinding(pula)." (QS. Yasin [36]: 9).

{@ $}iz+L$-4.q6#Y
"Ddn (Aku datang kepadamu) membenarkan Taurat ydng datang

sebelurnku." (QS. AIi 'Imran [3]: 50).

{ @'q# L, 54i;t"li;\
"Mengapa Al-Qur'an itu diturunkan kepadartya diantara kita?"

(QS. Shed t38l: 8). Maksudnya darijumlah kami.

Firman-Ny a y arrg berbunyi:

{ @'4++."li{;u::";t\3:4,,d; i Woii i6'Y
"Dan orang-orang kafi.r berkata: 'Kami sekali-kali tidak akan beriman

kepada Al-Qur'an ini dan tidak (pula) kepada kitab ydng sebelumnlta."'

(QS. Saba' [34]: 3t).

Maksudnyayanglebih dulu seperti injil dan yang lainnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

{ @'"p;,tti\}.*\;'fi \i{1y
"Dan bertakanlah kepada Allah send. perbd.ikilah hubungan di antara

sesdtnarnu." (QS. Al-Anfal [8]: 1).

Maksudnya peliharalah keadaan yang menyatukan kalian dengan

mendekatinya, menyambung silaturahmi dan saling mengasihi serta

tambahkanlah kelembutan.
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Maka hal ini menjadikannya berada pada kedudukan ketika kata

,y j"g bisa ditambahkan kata E atau huruf lain sehingga memiliki
makna ketika, contohnya seperti kalimat lK HL::W artinyaketika
zaid melakukan hal ini, atau seperti contoh kalimat lK }J,{g'rartinya
ketika ia melakukan begini.

Seorang penyair berkata:

'&,,6;,i,6jy; * b;:siuflr '&W
Ketika ada seorangpemberani mencelanya dengan ketakutan

Justru pddd hari dia diberikan keberanian

Kata oti artinyajelas, disebutka" ;i#:6.13 i\5 artinya tampak
dan jelas.

Allah SGJ.i,v.$ telah berfirman:

{@"4(c'G)i,friy
"Sesunggubnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan ydng sesAt."

(QS. Al-B aqar ah l2l: 2s 6) .

{@ "trh:Aurr4)-#i"y
"Ddn sunggub telab nyata bagi kamu (kebancuran mereka) dari (puing-

puing)ternpdt tinggal mereha." (QS. Al-'Ankabnt [29]: 3S).

{@ 4, (ffi,!{"H4;y
Kami telab berbuat terbadap"DAn telab nyata bagimu bagaimana

mereka." (QS. Ibrahim [1a]: a5)

{@|ryd$'#;y
"Dan supa.ya jelas (pula) jalan ord,ng-ordngyang berdosa."
(QS. Al-An'am [6]: 55).
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{@"nd$lstl(.i'Y
"Sungguh, telab Kami terangkan kepadamu djd,t-d,yd.t (Kami)."
(QS. Ali 'Imran [3]: 118).

{ @ 'r-'"}tz,sfui,fr El'+<;Y
"Dd.n untuk menjelaskan kEadamu sebagian dari apa ydng kamu
berselisib tentd.ngnya." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 63).

{ @ alY'$ Yew & :b)i,fui;uir\Y
"Dan Kami telah turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk, dijelaskan
kepada segentry urnat manusia apd yang telah diturunkan kepada

mereka." (QS. An-Nahl 116l: aa).

{@ *.'oM.cii;iq.y
"(Jntuk mejelashan kepada mereha dari apa ydng mereka berselisib

tentangnyd." (QS. An-Nahl [16]: 39).

{@!+U;*y
"Di sana terdapat tanda-tandayang jel.as." (QS. AIi 'Imran l3):97).

Allah juga berfirman:

{ @ 
"+i 

,-vuAit -s'i iu3i *+.'$Giii i'v;:' 'r P

" Bu lan ramadb an adal ab b ulan y an g didal amny a diturun k an A l' Qur' an
sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan."
(QS. Al-Baqarah [2]: 18s).

D ikat akan b ahwa ay at jugamerup aka r't$ 
^t^up 

enj elas an karena

di dalamnyaterdapat penjelasan. Oleh karena itu ayat (i;I) memiliki
makna penjelas, dan t&till ayat-ayat memiliki makna penjelasan atau

sesuatu yangmenjadi obyek penjelasan.
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Adapun kata oi!3t artinyaadalah bukti yangjelas, baik itu berupa

bukti secara akal (naluri) atau secara rTyatayangterlihat. Dan 6l-r.9LiJ1

atau dua saksi juga disebut dengan iii:3t ,ta., bukti yarlgjelas, hal ini
sebagaima na y ang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad
:i6*6i/ yangberbunyi:

Hiu,yMgtA\&4\
"(Mendatangkan) Bukti menjadi keharusan bagi orang yatgmengaku
(mengklaim) suatu perkara, sedangkan sumpah keharusan bagi yang

mengingkarinya."22

Dan Allah Sr;5i,Y;l juga telah berfirman:

{@ -*) e'{i lit*ay
"Apakab (orang-orang kafi.r itu sama dengan) oranS'orang yang ada

rnernpunyai bukti yd.ng nydta. (Al-Qur'an) dari Rabbnya?"

(QS. Hud 117)z I7),

Allah juga telah berfirman:

{ @ i4 V G J 6:' i+';; <i;l; -afrx-Y
"Agar ord.ng ydng binasa itu binasanya dengan keterangan ydng nyatd'

dan agar ord.ngydng bidup itu hiduprtya dengan keterangan yd.ngnyd.td'

(pula)." (QS. Al-Anfal l8l: a2).

{@*4\i&ffivY
"Telab datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membaua

bukti-buhti yang nyd.ta." (QS. Al-A'raf [7]: 10 1).

Kata $q3t artinya adalah menyingkaP atau mengungkapkan

sesuatu, dan ini lebih umum dari sekedar berbicara yanghanya
dikhususkan bagi manusia. Adapun sesuatu yang diungkapkannya

2: Hadits shahih, Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi nomor (13a1) dari hadits'Amru bin Srr'aib dari

bapaknya dari kakeknya.
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maka itu disebut dengan $t1, sebagian dari mereka berkata: iqjt ata,
penjelasan ada dua macam; salah satunya adalah dengan pemenuhan,

yaitu sesuatu y^ng menunjukkan pada keadaan dari pengaruh yang

diciptakannya. Sedangkan yangkeduanya adalah dengan pengetahuan

atau penelitian, dan itu bisa dengan ucapan, tulisan ataupun dengan

isyarat. Diantara contoh iqSr dengan keadaan adalah firman Allah
yangberbunyi:

{@'G3frKfrtts$i$'#.{i}
"Dan janganlab kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; Sesungguhnya

syaitan itu musuh yang nyd.td. bagimu." (QS. Az-Zukhr$ lal: 62).

Maksudnya adalah bahwa syaitan merupakan musuh yarLgnyata

dalam kondisi atau keadaan itu.

{ @ -# iLb"(frWc r,t" <,(% 6'* S WY
"Kdrnu mengbendaki untuk mengbalang-balangi (membelokkan)
Kami dari apa yang selalu disembab nenek moyd.ng Kami, karena itu
datangkanlab kepada Kami, bukti ydng n)a.ta." (QS. Ibrahim [1a]: 10).

$y-uiYr?lv

firman Allah yangberbunyi:

4\ 'b;iA {.K "It"li i3 rft;ty
{@ eY-:;i6*wq?fi

"Maka bertanyalab kepada ord.ng ydng rnernpunydi pengetabuan
jika kamu tidak mengetabui, Keterangan-keterangan (mukjizat) dan
kitab-kitab. dan Kami turunkan kEadamu Al'Qur'dn, dgdr kamu
menerangkan pada unTdt manusia dpa yd,ng telab diturunkan kepada

mereka." (QS. An-Nahl 116): 43, 44).

iy<jr atau pemb icaraanjuga bisa disebut .iq;it ata, penjelasan, karena

ia mampu menyingkap makna yangdimaksud dan menampakkannya.

Adapun bentuk ir;3r dengan pengetahuan atau penelitian adalah
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Seperti firman Allah yangberbunyi:

{ @ 'r($3qir'-Li }
*(Inilah (Al-Qur'an) suatu keteranganyang jelas untuk selnua mAnusia."
(QS. Ali'Imran [3]: 138).

Ucapan yangmenjelaskan atas hal-hal yangmasih umum 6+Jl)
atauyangmasih samar (a+U disebut juga dengan.i[lt.

Sepeni firman Allah yarLgberbunyi:

{@ ii\';;Wt't?Y
"Kemudian, Sesungubnya dtas ta.nggungan Kamilab penjelasdnnyd."
(QS. Al-Qiyamah l7 sl: 1e).

Dikatakan dalam sebuah kalimat 'o3J$ arinya aku telah menjelas-

kannya. Atau seperti kalimat lfri artinya aku telah menyingkap dan

menjelaskannya.

Seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ eY.i;iv,tw41}
"Agar kamu menerangkan kepada ilmd.t manusia apa yang telab

diturunkan kepada mereka." (QS. An-Nahl 116l: aa).

Allah juga telah berfirman:

{@ U3}Y
"Peringatan yd,ng nyd.td." (QS. Hud [11]: 25).

Dan juga dalam banyak ayatlainnya.

Firman-Nya y ang berbunyi:

{@,q'wt"t:i6 -,lLy
"sesunggubnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata."
(QS. Ash-Shaffer p7l: t06).
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{@ a;'!Klti}
"DAn yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkaranyd)."
(QS. Az-Zukhruf la3lz 52).

Maksudnya hampir menjadi jelas.

{@ #r-)"ga;'Y
" Sedang dia tidak dap at memberi alasan y ang terang dalam pertengkaran. "
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 18).

I t.'
7l-*: Asal karanya adalah L\jt yangberarti kesamaan bagian dalam

,.ilir,, ia adalah kebalikan dari t'rrill y^ng berarti ketiadaan bagian.

Dikatakan dalam sebuah kalimat ',1;3* aninya adalah tempat y^+g

tidak ada perbedaan bagi siapa pun yang mengunjunginya. t3S;'n eli
artinya aku menyamakan tempat untuknya. 9di Ft,3), ;\ anirrya
si fulan sama darahnya dengan si fulan.

Allah berfirman:

{ @ (; 7r,(kd \i, ;\ 14' 6i $.q1' y
"Dan Kami ualryukan hepada Musa dan saudard.rtyd': 'Ambillab olebmu

berdua beberapa buah rumab di Mesir.'" (QS. Yunus [10]: 87).

{ @ 'Fe'Yi; ix*L,t
Bani Israil

*i."a'y
di tempat"Dan sesunggubnya Kami telab menempatkan

kediamanyangbagu.t " (QS. Yunus [10]: 93).

{ @ )eit't"z-'u -'er35i itt* Y
"Dari (rumah) keluargamu akan menempatkan pd,ra' rnukmin pddd

beberapa ternpat untuk berperang." (QS. Ali 'Imran l3):121).

{@ *s.e;er#.y
"(Dio berkuasa penub) pergi menuju kemana saja ia kebendaki di bumi
Mesir itu." (QS. Yusuf ll2):56).

t-
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Diriwayatkan bahwa Nabi Muhamm ad1qr*fp selalu menyiapkan

tempat kencing sebagaimana beliau menyiapkan tempat tinggalnya.

Kalimat {'ltaY; artinyaaku mempersiapkan tempat panah kemudian

aku lepaskan panah tersebut untuk membidik.

Nabi Muhamm ad'n*y;arip telah bersabda:

)g\ ;yi'iilrws\')21:"Jb +K u
"Barangsiapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah

mendapatkan tempat tinggal di Neraka."23

si.trritu €;5\6

Seorang penggembala berkata ketika menggambarkan unta yang

sedang digembalakannya:

\1+^L;Y* o:VqjUi! *

(Jnta itu dibiarkd.n mencd.ri tempatnya sendiri dengan cekatan, dan
aku mencari tempat untuk merebahkan diri.

Dikatakan dalam sebuah kalimat it>Lig kalimat ini adalah

kiyasan akan pernikahan si fulan, sebagaimana kata i\iJl yang berarti
membangun dijadikan kiyasan untuk pernikahan (bercampur) dengan

kalimatny, 4i-\, 6i (fulan telah bercampur dengan istrinya). Kata',l;it
bisa digunakan untuk mengartikan sebuah pernikahan setara dan juga

qishash. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat q\\'"ti\JG
artinyasi fulan menikahi si fulan dengan wanita y^ngsetara derajatnya.

Dan contoh kalimat +irta #;V.2 aninya ia berhak mendapat murka
Allah, arti rincinya adalah ia menjadi tempat yanglayak akan murka
Allah dan siksa Nyr. Kalimat #menunjukkan keadaannyayarlg
mendapat murka dari Allah, sama seperti kalimat 4€"yangberarti
keluar dengan pedangnya atav dalam ani lain pulang.

2r Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh Bukhari nomor (110), Muslim nomor (3/3) dari hadits
Abu Hurairah ^;;ijsg.
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Kata 3;X disini bukanlah maf'ul (kata objek), sama seperti
kalimat ).-t U, dan huruf ba dalam kalimat tersebut adalah sebagai

pengingat bahwa ia memang tempat yang layak untuk disinggahi
murka Allah, apalagi untuk yang selainnya yang memungkinkan
seperti yangdisebutkan dalam firman Allah y^ngberbunyi:

{@ v\:4,3i:fiy
"Sampaikanlab kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedib.'
(QS. Ali 'Imran l3l:zl).Juga dalam ay^tyanglainnya.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@ 4be,u.lr*il|eLy
"sesunggubnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membauta) dosa

(membunuh)ku dan dosamu sendiri." (QS. Al-Maidah l5l:29).

Maksudnya ingin menetapi keadaan tersebut. Disebutkan dalam

sebuah kalimat:

\i31ar.swbq ,,,:ai
Aku mengingkari kebathilan dan menernpdti kebenarannya.

Adapun ucapan yangmengatak an \i'Lv, 6)ji tafsirannya bukan
sesuai dengan lafazh. Kata i;git adalah bahasa kiyasan untuk sebuah

hubungan intim. Dikisahkan dari Khalful Ahmar bahwasannya
terdapat ucapan mereka yang berbunyi: 3$;t'^itt 3\iL aninya semoga

Allah menghidupkanmu dan menikahkanmu. Asal arti katanyaadalah
semoga Allah menetapkanmu dalam sebuah kedudukan, Ialu arti
tersebut dirubah karena satu kesepadanan, seperti dirubahnya kalimat
\ftJ:-;ib ltlilJli$laku telah mendatanginya diwaktu pagi dan malam.

Iknrtr*Al{ur'an z9-{



o

igll yaitu huruf ba. Biasa digunakan dengan yangberkaitan dengan

fi'li $<ata kerja) yangjelas bersamanya, atav yarLg berkaitan dengan
-makna 

yalgtersembunyi. Adapun yang berkaitan dengan fi.'il,
maka terdapat dua jenis; pertama untuk menjadikan f il tersebut

menjadi muta'addi (<ata keria yarLgmembutuhkan kata objek atau

maful bib) danfungsinya sama dengan huruf alif.yangbiasa terdapat

dalam fi.'il muta'addi. Contohnya sepefti kalimat yr,41';. yartg berarti

aku pergi bersamanya, ata:u seperti kalimat ii5!i yang berarti aku

memberangkatkannya.

Allah berfirman:

{@c(ev;}uV\it|
"Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-oraryd yo?g mengerjakan

prrbroion-perbuatan yang tiddk berfaedab, mereka lalui (saja) dengan
-menjaga 

kihormatan dirinya." (QS. Al-Furqan l25lz72)'

Sedangkan jenis kedu anyaadalah untuk disandingkan dengan alat.

Contohnya seperti kalimat +<fU i7B yangberarti ia memotongnya

dengan (menggunakan alat) pisau. Adapun huruf ba yang berkaitan

d.rrgrn mudhmar (makna yangtersembunyi), maka ia menemPati

poriri haal fteadaan). Contohnya seperti kalimat p.i*,,€? maksudnya

,drlrh bahwa ia keluar dengan keadaan membawa seniata. Mungkin

ada juga yarLgmengatakan bahwa huruf ba yang berkaitan dengan

mudhmar merupakan sebagai huruf tambahan.

Seperti firman Allah yangberbunyi:

"Dan kamu sekali'kali tidak akan percd)d, kepada Kami"'
(QS. Yusuf lt2l:17).

{@6oiA6%Y
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Kalimat pada ayat tersebut dengan kalimat berikut \A\rl uS"S
tentu sangat berbeda artinya. Yang tergambar dari kalimat tersebut

$31) adalah adanya satu orang, sama seperti kalimat bg'.,": artinya
Zaidkeltar (hanya ada satu orang atau jenis dalam kalimat tersebut).
Sedangkan yarlg tergambar dari ayat diatas Qy*l adalah adanya dua
orangatau dua jenis, ini sama seperti kalimat >\4U:!(;rp-r;i 

"ii,kalimat>t+U jf.; yangberarti lelaki yangutama, jika itu dimrLr"dkan kepada
Zaid, maka ini menghilangkan gambaran bahwa yarLg dimaksud
dengan seorang yangutama disini adalah orang lain. Seakan ia berkata:

bS k * A,ii q;Jrt-r, arrinya aku melihatmu seperti orang lain,
yaitu seorang lelaki yangutama. Dengan ini aku melihat dirimu seperti
Hatim yarlgmurah hati.

Dan ini sama seperti firman Allah yangberbunyi:

{@'*:}irE'66Y
"Dan Aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-ordngyang beriman.'
(QS. Asy-Syu'ara' 126): Lta).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@?r *a,xiJply
" Bukankah A llab c ukup untuk melindungi bamba-b amba-Ny a. "
(QS. Az-Zumar [39]: 36).

Syaikh berkata bahwa pendapat ini perlu ditilik ulang.

Firman Allah yangberbunyi:

"(Pohon zaitun) yang mengbasilkan minyak. "
(QS. Al-Mu' minun 123): 20).

{@ *1\.jr}
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Dikatakan bahwa ^rti 
ayat tersebut adalah yattg menghasilkan

minyak. Namun ada jugayangberkata bahwa bukan itu maksudnya,

nanrun yafLgdimaksud dalam ayat tersebut adalah bahwa pohon zaitun

itu adalah pohon yarTgmenghasilkan tumbuhan dan dari tumbuhan itu

menghasilkan minyak atau dalam arti lain bahwa di dalam pohon itu

t.rdrp.t minyak. Dan disebutkannya kalimat o}x! sebagai pengingat

.,r, ,rik* at yangtelah Allah berikan kepada para hamba-Nya dan

memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengambil intisarinya'

Ada yang mengatakan bahwa huruf ba dalam kalimat ayat diatas

,d"Iah berfungsi sebagai pemberi kabar akan sebuah keadaan, jadi

makna ayat tersebut adalah bahwa didalam pohon zaitunitu terdapat

minyak, sebab disebutkannya fungsi huruf ba sebagai pemberi hal

(keadaan) adalah karena huruf hamzah dan ba yang merupakan dua

huruf muta,addi tidak dapat bertemu secara bersamaan.

Firman Allah yalgberbunYi:

{@i!i$y
"Ddn cukupleanlah Allah." (QS. An-Nisa' [a]: 5)

dan beber apaayatlainnya. Dikatakan bahwa makna ayat tersebut

adalah t'"*i'ht ,;S (cukuplah Allah sebagai saksi), ini seperti firman

Allah yangberbunyi:

{@\a;;'u:;ixi34Y
"Dan Allab mengbindarkan orang-ord.ng mukmin dari peperangdn"'

(QS. Al-Ahztb 133): 25).

Huruf ba dalam ayat tersebut adalah sebagai zaidah (tambahan),

kalau sqa ayattersebut bermakna sePerti y arlgdisebutkan diatas, maka

ayat itu jrrg, *.rtinya bisa digunakan dengan kalimat JUI:\,Wiil )it\4
,rr.rrrn'prda kenyataany^ itu tidak benar, karena kalimat setelah

huruf b, didrlr* ayat tersebut adalah kalimat mansbubyangberfungsi

sebagai bal Q<ondisi) sebagaimana yalgsudah disebutkan sebelumnya'

N Huruf Ba



Yang benar dari kata ,;S dalamayat tersebut adalah berfungsi sebagai
makna 4llyaitu cukuplah, ini seperti ucapan mereka ).e:r-;i
(berbuat baiklah terhadap zaid) yang menempati makna kalimat
6;iV,maka ani dariry* dir,r, adalait'^ailn!.Itl (cukuplah Allah
sebagai saksi).

Contoh dari hal ini adalah firman Allah yangberbunyi:

{,@i;;4"-64r6{5Y
"DAn cukuplah Tubanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong."
(QS. Al-Furqan l2sl: 3t).

{@$i$\$,y
"DAn cukuplah Allab sebagai penolong." (QS. An-Nisa' tal: a5).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ry ,6 E{F,fra;*Kt"i\
"Tiadakab cukup babuta Sesungubnya Tubanmu menjadi saksi atas
segala sesudtu?" (QS. Fushshilat [a1]: 53).

Contoh seperti ini adalah kalimat yang berbunyi q\'$t+L
maksudny a adalah , $L+i yangberarti cintailah ,k, i..rg, iny^.
Dan diantara contoh yang menunjukkan bahwa huruf ba berfungsi
sebagai huruf zaidah adalah firman Allah yangberbunyi:

{ @i1'p'lyil$r;tt {;}
"DAn janganlab kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan."
(QS. Al-Baqarah l2l: t9s).

Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah 'eixi #X.i
(anganlah kalian bunuh /rusak rangan-rangan kalian). Namun maksud
yang benar dari ayat tersebut adalah (i+lr 8:3="U:4,frifI j
fianganlah kalian lemparkan diridiri kalian pada kehancuran oleh
tangan-tangan kalian). Hanya saja kata maf'ul nya disini dibuang,
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sebagai bentuk keumuman, karena sesungguhnya tidak diperbolehkan

untuk menjerumuskan diri sendiri dan juga diri orang lain pada

kehancuran oleh tangan-tangan mereka sendiri. Sebagian berkata

bahwa huruf ba dalam 
^yat 

diatats adalah bermakna b y^ng berarti

dari sepert ryangterdapat pada Firman Allah:

{@ <,;:i\V;i-QY
" (Yaitu) Tnata air y ang diminum oleh merek a y ang dekat (kepada A llab).'

(QS. Al-Muthaffifin [83]: 2s).

{@ 1\iG.tLxAqy
" (Yait u) m ata air (dal am S urga) y ang dim inu m o I eh b am ba' h amb a A I I ab''
(QS. Al-Insan [76]: 6).

Makan dari kata (q ) ,arUh tii4 (mereka minum dari mata air

tersebut). Ada juga y^ngmengatakan bahwa makna dari ayat tersebut

adalah q;*-w (mata air yang diminumnya) dan waiahnya tidak

berpaling dari-Nya. sedanjka., yrng dimaksud dengan &ijt disana

adaiah isyarat akan sebuah tempat sumber air, bukan bermakna airny.a'

Ini seperti contoh kalimat y,^asmaka ia bermak na ,3. fi-(l4els
(ak , singgah disumb er mat;air untuk minum darinya). Contoh seperti

kalimat ini adalah firman Allah yangberbunyi:

{@i;1'-tt'ibtu#Lrt}
"Janganlab kamu menyangka babwa mereka terlepas dari siksa."

(QS. Ali'Imran [3]: 188).

Maksudnyaiangan mengira kamu akan mendapatkan tempat

untuk berlari.
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Bab Huruf Ta

$tdan.i6r : Artinya adalah terus menerus berada dalam kerugian.
Dikatakan i,iig1,{ uj,r4r1<, yakni ketika kamu mengucapkan hal
itu (terus berada dalam kerugian) kepadanya. Dikarenakan lafazh
tersebut mengandung makna 3Y'J,+!)l (terus menerus), maka adayang
mengatakan lK g[A-rtfl!, yakni hal itu renrs menerus berada pada
fulan. Dan ,-i) pj tE ,fi, artinya Abu Lahab rerus menerus berada
dalam kerugian.

Hal ini semakna dengan firman Allah:

{@ryiffi'}.4J'y
"Yangdemikian itu adalab kerugianydngnydtd." (QS. Al-Hajj l22l: tI)

{@"#i$ir:6Y
"Ddn sembahan-sembahan itu tidaklab menambab kepada mereka
kecuali kebinasaan belaka." (QS. Hud [11]: 101)

Yakni kerugian, dan firman-Nya:

{@ 
"q,t1LG*2sfuv5y"Dan tipu daya Fir'aun itu ti"dah lain banyalah membawa kerugian."

(QS. Ghafirla)l:37)
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t oJrTglJU : Arti dari kata ,ii-\: sudah dikenal oleh kita (yaitu kotak

""il[ menaruh hana).

Allah ju: berfirman:

{@ L}La:HYJY
" Ialab kembaliny a tabut kepadamu. " (QS. Al-Baqarah l2l: 2a8)

ada yangmengatakan bahwa arti kata ,j.,ii.U disini adalah sesuatu

yangdipahat dari kayu yarlgberisi hikmah. Ada juga yang mengatakan

bahwa itu merupakan ungkapan untuk hati, ketenangan dan ilmu

yangada didalamnya. Karena hati iuga disebut sebagai PenamPung

il-.r, rumah kebijaksanaan, kotak, bak dan bejananya. Dan dengan

berdasarkan hal ini, ada sebuah ungkapan f; jP &: Q-!bi"=!,y"'g
maksudny a adalthjadikanlah (tempatkanlah) rahasiamu di wadah

yangtidak berlubang, yakni hati. Kemudian berdasarkan Penamaan

hati dengan kata bi1, Umar ,,;6gberkata kepada Ibnu Mas'ud to45;r:

\:t+ ;,t.;id (1<.r" dang yangdipenuhi oleh ilmu)'

/i
$ , Dikatakan 'o4 dani;$y,yakni mengikuti jejaknya'

v
- Drn terkadang hal tersebut didasari oleh kepatuhan dan ketaatan.

Atas dasar makna tersebut para ulama mengartikan firman Allah:

{ @',ii;4?1i & 3;* c\'i'd ;rY
"Maka barang siapa ydng rnengikuti petunjuk-Ku, niscaya 1idak ada

kekbauatiroi otoi *ereka, dan tidak (pula)mereka bersedih bati."

(QS. Al-Baqarah [2]: 38)

{ @ fr {:eiJ ; Wi @ <rtlft'W' #" lcy
"Ia berkata: Hai kaumku, ihutilah utusdn-utusan itu, ikutilah ordng

yang tiada minta balasan kepadamu." (QS. Yasin 136)z 20)
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{@ G(i'6i*Y
"Lalu barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku. " (QS. Thaha l2}lz t23)

{@*.:;&yiiu6iy
" Ikutilah apa ydng diturunkan kepadamu dari Rabbmu."
(QS. Al-A'raf l7l:3)

{@t}i:'ii,;*!;y
"Padabal yd,ng ntengikuti kamu ialab orang-orangyang hina?"
(QS. Asy-Syu'ara' 126): 1,lL)

"Ddn aku mengikut agama bapak-bapakku." (QS. Ytsuf t12l: 38)

{ @ or:g-v'u ltr ;6";x* ;Q$c j"ii,; g; $,tit; i y
"Kemudian Kami jadikan engkau (Mubammad) mengikuti syariat
(peraturan) dari agama itu, maka ikutilab (syariat itu) dan janganlah
engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. "
(QS. Al-Jatsiyyah [45]: 18),

{@ i,watF(:t;:;iiy
"Ddn mereka mengikuti dpd ydng dibaca oleh syaitan-syaitan."
(QS. Al-Baqarah l2l: 102)

{@"dk3ie"lL$ti}
"Dan janganlah kamu mengikuti langkahJangkab syaitan."
(QS. A1-Baqarah [2]: 158)

{@ ei4Lu.i3ry
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{@ri,#eJw6;ii9J;y
"Dan janganlab enghau mengihuti baua nafsu, k arena akan menyesatkan

engkau dari jalan Allab." (QS. Shad [3S]: 26)

{@ \tu3e*v*cJit$'i;}
"Bolehkah aku mengikutimu supdla kamu mengajarkan kEadaku (ilmu

yang benar) yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk."
(QS. A1-Kahfi [18]: 66)

{@ i6J#GvY
"Dd.n ikutilab jalan orangydng hembali kepada-Ku."

(QS. Luqman [31]: 15)

Dan dikat ak^n'o;$ketika dia menyusul atau mendapatinya.

Allah Jw berfirman:

{@<^rlifi6y
"Lalu (Fir'aun dan bala tentararrya) dapat rnenyusul mereleapada uaktu
matabari terbit." (QS, Asy-Syu'are' [26]: 60)

{@%a?y
"Kemudian dia menempuh suatu jalan (yonglain). '
(QS. Al-Kahfi [18]: 8e)

{@t-4Avtri,$afii:fiy
"Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini."
(QS. A1-Qashash l2slz a2)

{@u'!t\;:EY
" L alu dia diikut i o I eb sy aitan (s amp ai dia tergo da). " (Q S. A1-A' raf [7)z 17 5)

Huruf Ta 
I

l

I
I
I

gl0



{@ t:4r;7:;r'::ay
"Maka Kami perikutkan sebagian mereka dengan sebaginn yang lain."
(QS. Al-Mu'mintn lnl: aa)

Dikatakan juga ,;k,*i3i, yakni saya memindahkannya.

Cq,l)[, '6:1, yakni harta itu dikirimkan kepa danya. Dan kata i!!t
dikhususkan untuk anak sapi ketika ia mengikuti induknya. f3r,
artinya adalah kaki hewan. Dan penamaan seperti ini sebagaim-ana
seorang peny air berkata:

ovjvi'.;s\4\y * Qtgrvg)t#t dK
Seakan.ak*h#"Yl'l:;*,i;l',:;ff 

,:;"memobon'

Hewan yang dikatakan sebagai i#t adalah hewan yangdiikuti
oleh anaknya. Dan '{3 artinya adalatr para pemimpin. Dinamakan
demikian karena mereka diikuti dalam hal kepemimpinan dan politik.
Ada yang mengatakan bahwa '713 artinya adalah seorang raja yang
diikuti kaumnya, sedangkan ben-iuk jamaknya adalah qWii'.

Allah Jus berfirman:

{@#i5'ri76\
"Apakab mereka (haum musyrikin) yang lebih baik atauhab kaum
Tubba'." (QS. Ad-Dukh an l44l: 37)

Dan kata '$ )"g^ kadang dianikan sebagai bayang-bayang.

tt7
..[.] : 'fi\ aninya adalahya gbesar dan menghancurkan. Dikatakan
';j3 dan i:j3, y akni me n gh an curkan nya.

Allah ju: berfirman:

{@s.l6i1;'l3l;bLy
" suunggubnya mereka akan dibancurkan kepercayaan yang dianutnyd.. "
(QS. Al-A'raf l7)t r39)
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{@ww$u'y
"Dan masing-masing mereka itu benar-benar telab Kami binasakan

dengan s eh aicur-bd.nc urny a." (QS. Al-Furqan 125): 39)

Dan berfirman:

{@ ?';W\1\;;A)Y
"DAn mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai'"

(QS. Al-Isra' l17l:7)

Dan berfirman:

,,Ddn janganlab Engkau tambabkan bagi ora.ng-orln7 yang zalim itu

selain kebinasaaz." (QS. Nnh [71]: 28)

oa

,e'jj : Merupakan kata yang mengikuti wazan ff, ya^g diambil

Y^/i?^r^i;tjit,'yakni terus menerus ganiil dan ganjil. Huruf alif disana

aslinya ,Jri.h'Wau, kemudian diganti dengan alif, seperti halnya

lafazh Lj dan !\i.i. Kemudian orang yangmenganggaPtya sebagai

krtry"rl munsharif(bisa mengalami perubahan bentuk), maka alif itu

dijadikan sebagai huruf tambahan, bukan huruf ta'nlts (untuk jenis

pe rempuan) . sedan gkan o ran g y arLgmen gan gg apny a seb agai kat a yang

tidak munsborif, maka alif itu dijadikan sebagai ahf. ta'nIts.

Allah Jw berfirman:

{@"r; 6.;615?Y

" Kemudian Kami utus (kepada urndt-urnat itu) rasul-ras ul Kami berturut'

turut." (QS. AI-Mu'minun ln): aa)

Yakni berturut-turut. Al-Farre' berkata: "Kata tersebut dibaca dengan

,.s; ketika rafa',dibaca dengan g-r ketikaiat, danA; ketika nashab.

{@f\iJn$tirl;Y
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Dan huruf alif yang ada disana merupakan pengganti dari tanwin."
Tsa'lab berkata: "Katatersebut mengikutiwazan J;e." Kemudian Abu
Ali Al-Ghabur berkomenrar: "Itu adalah pendapatyangsalah, karena
tidak adawazan J;,fr yangdigunakan dalam kata sifat."

9.t' -
U L?El- : Artinya adalah mempergunakan modal untuk mencari
untung. Dikatakan ; S - bu - H - ri6 (ptedagang) - wa tajrun seperti
halnya kata,f,7w dan Jl,- (sahabat). Dalam ucapan orang Arab tidak
ada kata yarLgdidalamnya terdapat huruf ta' yang diikuti oleh huruf
Jim, kecuali kata satu ini. Adapun kata ffi, aslinya adalah ,Jil yang
didatangkan huruf ta' untuk menjadikannyafi'il mudhari. Kata tijarab
yangada dalam firman-Nya:

{@
"Sukakah kamu Aku tunjukkan suatu pemiagaan ydng dapat
menyelamatkan kamu dari azab yang pedihi" (QS. Ash-shaff t61l: io)

Telah ditafsiri oleh firman-Nya:

$vu;u#;Ci4K:i5,y

"Mereka itulah orrmg ydng rnernbeli kesesatan dengan petunjuk, maha
tidaklah beruntungperniagaan mereka." (QS. Al-Baqarah t2l: 16)

{ @ "e'; qv e1,72--lKit {r}
"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu." (QS. An-Nisa' l4):29), dan

{ @ &g4r7t a^isVitit-i:i \ii;iy

{@rli.5i$}
"(Yaitu) kamu beriman kepada Allab." (QS. Ash-Shaff t61l: 11)

sampai akhir ayat.

Allah berfirman:
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{@ 
"Hs6i*1".L1;4y

"Perdagangan tunaiyangkamu jalankan di antara karnu""

(QS. A1-B aqarahl2): 252)

Ibnul Arabi berkata: Llcapan fulan l"b,,h\3, artinyaadalah Fulan

memiliki kemampuan berdagang serta mengetahui sisi yang dapat

menguntungkannya.

/ 07
e$: Artinya di bawah merupakan lawan dari kata ji (di atas).

Allah Jr.;: berfirman:

{@ *3*i'4;'u1}:1y
"Niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari

bauab kaki mereAa. " (QS. Al-Ma'idah [5]: 66)

{@-(#c6;6Y

j

i

{@-iirVi$na}*y
" Surga-surga ydng mengalir sungai'sungai di dalamn'ya"'

(QS. Al-Baqarah l2): 25)

Dan berfirman:

*Maka did Tibril) berseru kepadarrya dari tempat ydng rendab"'

(QS. MaryamlTgl:24)

Dan pada tempar-tempat yanglain. Kata .1-,5 digunakan.untuk

sesuatu yangterpisah (tidak menempel), sedangkan kata yll (yang

artinyaiuga bawah) digunakan untuk sesuaru yangmenempgl. Sehingga

dikaiakan-t .S Jnr (hana itu ada dibawahnya),iJ,L\ 62-EI!iri"U"i (bagian

bawahnya lebih kokoh dari pada bagian atasnya).

Dan disebutkan dalam hadits:
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@Ftffi&'leal,iif;.jl
"Kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya orang-orang dari
golongan bawah."1

Kata,Ltlal disana aninyaadalah orang-orang dari kalangan bawah.
Ada juga ulama yang mengatakan bahwa hal tersebur merupakan
isyarat terhadap firman Allah Su,iV;,:

{@;r,fxrr'yy
"DAn apabila bumi diratakan " (QS. Al-Insyiqaq tSal: 3)

{@aAQ.(,-ii\ry
nDan memuntabkan apa ydng ada di dalamnya dan menjadi kosong."
(QS. Al-Insyiqeq [8a]: a)

l or

+ : Memiliki arrian yangsama dengan '."Jii, yaitt mengambil.

Seorang penyair berkata:

1-ptirtrJt ,hF * 6:**Jtbroil ,s:
Kakiku telah mengambil bagian cangkokannya. Dalam keadan

hancur seperti sayap burung darayangdipukul.

Kemudian lafazh irty adalah bentuk $iy dari '4s.

Dari makna ini Allah S6j:is.;L berfirman:

{ @ u-i o::4t5,'--i, ;A$ty
"Patutkab kamu mengambil dia dan turundn-turundnnyd sebagai
pemimpin selain daripada-Ku." (QS. Al-Kahfi [18]: 50)

I Hadits shahih: Dikeluarkan oleh al-Hakim di dalam kitab al-Mustadrak nomor (86a4). Ibnu
Hibban.nomor (68aa) Thabrani di dalam Mu'jam al-Ausath nomor Q767). Silsilah ash-Siahibab
nomor (3211)
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{ @ \a^41 ;i'i''4i it1"Sy
"Katakanlab: 'sudabkah karnu menerima janji dari Allah.''
(QS. A1-Baqarah [2]: 80)

{@ i/ ;+i.L,Pub^1\'Y
"Ddn jadikanlah sebagian dari maqam lbrahim sebagai telnPat sbalat."

(QS. A1-B aqarahl2l: t2s)

{@ '.qifir-'6)xbi;;i\Y
"Janganlab kamu mengambil musuh-Ku dan musubmu menjadi teman'

ternan setin." (QS. Al-Mumtahanah [60]: t)

{@6r*L'r3e41,y
"Jikalau kamu rndu., niscaya kamu mengambil upab untuk itu."
(QS. Al-Kahfift9):77)

It
,.)!ji : Allah ju: berfirman:

{@ L$i<-;'L-6iy
"Dan kamu memakan harta pusaka." (QS. Al-Fajr [S9]: 19)

Kala L$ aslinya adalah .!t,J, makaiatermasuk bab'Wau.

,fr|: A[ah ju: berfirman:

{@ i113|':;4f Y
"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran ya.ng ada pada

badan mereka." (QS. Al-Hajj l22l:29)

Yakni mereka menghilangkan kotorarLnya-
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Dikatakan W - r*t ,F, ketika ia memotong dan menghilang-
kannya. & -:tl 

I aslin y a ad.alah kotoran y ang ada padakuku atau lainnya,
yang selayaknya djhilangkan dari badan. orang pedalaman Arab
berkata: *r\i3,iS,u:iY (hal itu tidak mengorori dirimu).

,rj(debu/ tanah): Allah Ju: berfirman:

{@yr;6&Y
"Dia telab menciptakan kamu dari tanah." (eS. Ar-Rum t3O]: 20)

Dan berfirman:

{@(;36e.y
"Alangkab baiknya sekiranya aku dabulu adalab tanab."
(QS. An-Naba' [78]:40)

Dan kata q; artinya adalah menjadi miskin, seakan-ak an ia
menempel dengan tanah.

Allah jus berfirman:

{@fr;6;.i\
"Atdu ordng miskin yang sdngat fakir." (QS. Al-Balad tgOl: 16)

Yakni orang yang sampai melekat dengan tanah karena
kefakirannya. sedangkan ,+31 artinya adalah ridrk memerlukan,
seakan-akan ia menjadi memiliki harta sebanyak hitungan tanah.
*5ir adalah tanah itu sendiri. +-igJt merupakan bentuk tunggal dari
kata;._r\gl, begitu pun dengan +',_;)t dan 3t filt.'$.j &, artinyaadalah
angin yangmembawa debu.
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Diantara penggunaan kata ini juga adalah sabda Rasul 14^e'K[{.

yarrg berbunyi:

3)14?i#3Jl 91*, d{IL

"Pilihlah (wanita yangengkau nikahkan) karena agamarry4 niscaya

kamu akan beruntung."2

Yang mana tuiuanny a adalah mengingatkan bahwa iangan
sampai kamu kehilangan orang y^rLgkuat agamanya, sehingga tidak

mendapatkan apa yangkamu inginkan, lalu tanpa terasa hal tersebut

membuatmu fakir. Kemudian 3.; bU, yakni angin yang berdebu.

Sedangkarr,S\'j)\ artinya adalah tulang iga, dan bentuk tunggalnya

adalah';;.

Allah Ju: berfirman:

{@;t1\i,.,t56LA-Y
"Yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada,'

(QS. At-Thariq [86]: 7)

Kemudian pada firman-Nya :

{@(,(i(!}@tcly
" G adis -gadis perawan, penub c inta lagi sebay a Ltn'tltrny 4. "
(QS. Al-\faqi'ah 156): 36, 37)

{@rri a'JiY
"Ddn gadis-gadis montok yang seba.ya." (QS. An-Naba' [78]: 33)

: Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (5090). Muslim nomor (53/ 1466) dari hadits

Abu Hurairah u4gg5
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Dan firman-Nya:

{@ f6}1r'L63";^r;y
"DAn di samping mereka (od, bi"dadari-bidadari) ydng redup

pandangannya dan sebarya urnurnya." (QS. Shad [3S]: 52)

Maknanya adalah gadis-gadis yang tumbuh bersamaan, yakni
disamakan dengan keselarasan dan keserupaan yang ada pada ,)ilXl
yang artinya adalah tulang iga, atau karena mereka berada di bumi
secara bersamaan. Ada juga yang mengatakan bahwa karena ketika
kecil, mereka bermain tanah bersama-sama.

.( -7d9 J : 'i"i],t artiya adalah memberikan keluasan nikmat. Dikatakan

|dS;l1ritr' diteri keluasan nikmat/ kemewah an) - ,3j1,'4 (maka

dia adalah orang yarLghidup mewah).

Allah jw berfirman:

{@gliiisc'€;ity
"DAn yang telab Kami meuabkan mereka dalam kebidupan di dunia."
(QS. Al-Mu' minrtn 123): 33)

{@*-Giv\FJ
"DAn ordng-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmdtan yang

meanb yang ada pada mereka. " (QS. Hud U 1l: 116)

Dan Dia berfirman:

"Kembalilah kamu kepada nikmat yang telab kamu rasakAn."
(QS. Al-Anbiya' lzt): 13)

{@ *;'i;i-('lLW\Y
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{@.;rriii6iay
"Apabila Kami timpakan azab,kepada orang-ord.ng yang bidup mewab
di antara mereka." (QS.Al-Mu'minun l23l:6a)

Dan firman-Nya

{@,iii$y
"Kami perintabkan kepada orang-orrtngydng bidup meuab di negeri itu
(supaya menaati Allab)." (QS. Al-Isra' l17l: 16)

Yakni mereka adalah orang-orangyang disifati dengan firman-Nya:

{@ :-st,r;'6'i. 31r.ii c, ri, p<, Yt \
"Adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu dimuliakan-Nya
dan diberi-Nya kesenangdn." (QS. Al-Fajr [89]: 15)

9-!. ol
oPj: Allah ju: berfirman:

{@'Ouoi'}l4i$\
*Tidak!Apabila (nyawa) telab sampai ke kerongkongd.n."
(QS. Al-Qiyamah 17 s): 26)

Yakni kata 6j)\ di sana merupakan bentuk jamak dariij;;,yang
artinya adalah tulang sendi yangmenyambungkan antaralubang ji5
(penyembelihan) dengan leher.

Ej (Meninggalkan): ;;rSt a3 artinyaadalah menolak sesuatu baik
dengan sengaja dan kehendak sendiri atau dengan paksaan dan terdesak.

Contoh untuk penggunanan yang perrama adalah firman-Nya:

{@+c A*;;.i;;KiiY
"Kami biarkan mereka di bari itu bercampur aduk antdrd satu dengan
yang lain." (QS. AI-Kahfi [tS]: 99)
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{@"6j;s#sy
"DAn biarkanlab laut itu tetap terbelar." (QS. Ad-Dukhenl44):24)

Sedangkan contoh untuk yangkedua adalah firman-Nya:

{@.liuKi,KY
"Alangkab banyaknya ta.nxan yang mereka tinggalkan."
(QS. Dukhan]++1: zs)

Di antara penggunaantyajuga adalah g>ti KS,yakni hana yar,g

ditinggalkan fuIan setelah kematiann ya. D anterkadang setiap pekerjaan

yangberakhir pada keadaan tertentu diungkapkan dengan lS ,,K$v

(Aku tidak meninggalkannya seperti itu), til ,s$.sr# (pekeriaan

tersebut berjalan seperti itu) atau \;5 '^14 (saya menjadikannya
seperti itu). Penggunaan kaa ol5 yang demikian itu sama seperti

pengguna annya pada ucap an \'-171UJ,3 e$ (saya membiarkan fulan

sendirian). Kemudian kata K} ani aslinya adalah telur (r'-23) yang

ditinggalkan di padang pasir. Dan helm besi untuk berperang dinamakan

dengan {$Jli.i.i, serkan-akan orang arab menamainya dengan telur.

9-t o-
dJ-,id-: Sembilan, adalah bilangan yangkita kenal, begitu juga dengan

oii{- (sembilan puluh).

Allah Ju: berfirman:

{@5r:4Y
"sembilan orang laki-laki." (QS. An-Naml l27lz a8)

{@'r;F"py
"sembilan puluh sembilan ekor kambing betina." (QS. Shad [38]: 23)

Dan firman-Nya:
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{@;';^;t-W\
"Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga)."
(QS. Al-Muddatstsir 17 al: 30)

Dan firman-Nya:

*Tiga ratus tabun dan ditambab sembilan tahun (logil.'
(QS. Al-Kahfi [1s]: 2s)

Sedangkan kata irCjt aninya adalah unra yang kehausan. iJJt
arr;iny a adal ah s atu b agTan se mb ilan (sepe rse m b ilan) . !3 r art iny a.d-rl rh
tigamalam dalam satu bulan yarLgakhirnyatanggal se-mbilan. i;ttaij,,
artinya adalah saya mengambil sepersembilan dari hartamereka, atau
bisa juga artinya adalah saya menjadi orang yang kesembilan bagi
mereka.

-

'e 
(Kesengsaraan): J-gl artinya adalah tidak bangkit kembali

setelah jatuh dan hancur dalam kehinaan. ,;;,3 (dia menjadi sengsara)
-'a-.Js- U# (dengan benar-benar sengsara).

Allah Jw berfirman:

{@d*y
"Maka celakalab mereka." (QS. Muhamm ad laTl: 8)

O2

i*: Huruf Ta' dalam kata arrifltmerupakan pengganti dari \il7au.

Maka itu dari kata tersebut akan dijelaskan pada bab \Wau.

I
'\<?,'t<gir 

aftinyaadalah tempar yangdijadikan
bantal yang dijadikan sandaran. Sedangkan kata't(l)
firman-Nya:

{@6vit1:66'z*U6y

bersandar atau

yang ada pada
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{@@tt,{,i;vy
"Dan disediakannya bagi mereka ternpdt duduk." (QS. Yusuf lLzl:31)

Maksudnya adalah buah limau (semacam jeruk). Ada juga yang

mengatakan bahwa makrudnya aialah makanan yang dikonsumsi,
diamb il dari p e rk a taan'n('u lK o?'uly (dia b e rs andar t e rh adap p o h o n

itu, kemudian memakannya).

Allah Jus berfirman:

{@W1b}iG6,er'y
"Berkata Musa: 'Ini adalab tongkatku, aku bertumpu padanyd."'
(QS. Thahe [20]: 13)

{@7;*,;li'ey
*Mereka bersandar di atas dipan-dipan yd.ng tersusu.n."

(QS. At-Thur [sz]: zo)

{@ti#,$}J(vy
"Bersandar di atas dipan-dipar." (QS. Yasin [36]: 56)

Dan firman-Nya:

{@ a*lw"s:Jy
* Mereka bersandar di atasny a berh adap -b adap an. "
(QS. Al-\faqi'ah [s6]: 16)

c

, fj lnrrrt bukit): Arti asli dari kata jat ,drlrh tempat yangtinggi.
SZdangkan J#tt artinya adalahkuno atau antik.

Allah Ju: berfirman:

{@*4'x1Y
"Membaringkan anakrrya atas pelipis ("yo)." (QS. Ash-Shaffat p7lz 103)
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Ucapan ,Y e'rei sama seperti ucapan 'o;.$ (menjatuhkannya
padatanah), maka ani dari ucapan tersebut adalah menjatuhkannya

pada temp at yangtinggi. Ada juga yangmengatak annyadengan '^ffii
# ,*.Kemudian k"tr jirSt aftinya.adalah tombak yangdilemparkan
ke tempat yangtinggi.

, tU : Maknanya sama dengan '^;; (diamengikutinya) - e4\1(dengan
Y
Enar-benar mengikuti), sehingga diantara mereka tidak ada sesuatu

yangtidak mengikutinya. Kata tersebut bisa digunakan untuk makna
mengikuti secara fisik, dan bisa juga secara hukum. Sedangkan bentuk
mashdarnya adalah'jS d^"j!. Orn terkadang ia juga digunakan
untuk makna membaca atau merenungkan arti. Sedangkan bentuk
mashdarn y a adalah';25s-.

Allah ju, berfirman:

{@,a;vy;lr
"Demi bulan apabila mengiringinya." (QS. Asy-Syams fgll:2)

Yang dimaksud dari kata mengiringi disini adalah dengan cara

mengikutinya serta untuk menunjukan posisinya. Hal tersebut
didasarkan pada pend apat y arLgmengatakan bahwa bulan mengambil/
mendapat cahayadari matahari, dan ia berposisi sebagai penggantinya.

Sehingga adayangmengatakan bahwa hal tersebut telah diisyaratkan
dalam firman-Nya:

{@ 5}"61('ive-Ai'&y
"Dialab yang menjadikan matabari bersinar dan bulan bercabaya."
(QS. Yunus [10]: 5)

Yakni kata i[iJl (sinar) lebih tinggi kedudukannya dari pada )jAl
(cahaya), karena setiap sinar pasti cahaya, sedangkan tidak semua
cahaya bisa dikatakan sinar.
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Firman-Nya:

{@ti3q6:;rJy
"Dan diikuti pula oleh seordng saksi (Muhammad) dari Allab.'
(QS. Hud l11l: t7)

Yakni mengikuti dan mengamalkannya, sesuai dengan firman-Nya:

{@;iet-(6frY
"Mereka membaca a.yat-ayat Allah.' (QS. Ali 'Imran [3]: 113)

Kata i1>\i dikhususkan untuk makna men gikuti kitab-kit ab Allah
yangditurunkan, baik dengan cara membacanya ataupun mengikuti

perintah, Larangan, ganjaran, ancaman atau lainnyayang ada dalam

kitab-kitab tersebut.

Maka kata tilawah lebih khusus dari pada i;\ri- (membaca), karena

setiap 'y>t2 pasti termasuk ';;9, akan tetapi tidak semua ?;;bisa
dikat akan';;X. Sefrin gga tidak bisa dikatakan A3i3 r,Ltb (say a memb aca

tulisanmu). Akan tetapi iahanya dikatakan pada ayat-ayat al-Qur'an
saja, dan ketika kamu membacanya maka kamu harus mengikutinya.

Allah jus berfirman:

{ @'a,sit-tl Tk't;ti ALG!

"Di tempat itu (Padang Mabsyar), tiap+iap diri merasakan pembalasan

dari apa yang telab dikerjakannya dabuh." (QS. Ytnus [10]: 30),

{@Gi\;4l|rby
"Dan apabila dibacakan kepada mereha ayat'dydt Kami."

QS. Al-Anfal [8]: 31)
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Dan pada firman-Nya:

{ @ |4r ri, :i ?)6{;t1li-6 ryfr ii y
"Ddn apakab tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah
menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur-an) sedang dia dibacakan
hEodo mereka?" (QS. Al-'Ankabut l29l:51)

{@ "H;,i3i31ffi\fr"1,i }
"Katakanlab (Mubammad): lika Allab rnengbendaki, niscaya aku tidak
membacakannya kepadamu.'" (QS. Ytnus [10]: 16)

Dan firman-Nya:

{ @ o:l fr16,K:; i-4; 4 \:'5y
"DAn apabila dibacakan kEada mereka ayat-ayat-Nya bertambablah
iman mereka (karenanya)." (QS.Al-Anfal [8]: 2)

Aninya adalah dengan cara membaca.

Begitu juga dengan firman-Nya:

{@4j"(?ui4y;u3(,\
" Dan bacakanlab apa yang dianlry ukan kepadamu, y aitu kitab Rabbmu. "
(Al-Qur-an) (QS.Al-Iiat i1a1, it1

{@ ;fiiu.;;v6)V&Fro\
"Ceritakanlab kepada mereka kisah keduaputraAdam (Habil dan Kabil)
rnenurut ydng sebenarnya." (QS. A1-Maidah l5l:27)

" Demi (rombongan) y ang membacakan peringatan. "
(QS. Ash-Sheffat p7l: 3)

{@6) n$l6!
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Sedangkan pada firman-Nya:

{@'+jx-61;fi.y
*Mereka membacanya dengan bacaan ydng sebenarnya."
(QS. A1-B aqarah l2l: Lzl)

Aninya adalah mengikutinya dengan ilmu dan amal.

Kemudian pada firman-Nya:

{ @ #ii S rii *;Sib6& :}z a}y
"Demikianlah Kami bacakan kepadamu (Mubammad) sebaginn ayd,t-

altat dan peringatan ydng penub bikmab." (QS. Ali 'Imran [3]: 58)

Artinya adalah kami menurunk anny a. Adapun p ada firman-Nya:

{@ i,#Jtw(:t;:;iiy
"Dd.n mereka mengikuti a,pa, ydng dibaca oleb syaitan-syaitan."
(QS. Al-Baqarah l2l: 102)

Penggunaan kata';;d; disini dikarenakan para syaitan mengira
bahwa yengmereka bacakan itu berasal dari kitab-kitab Allah.

Kata ilJi dan't!1 artinya adalah sisa dari ape y^ng dibaca,
yakni yangdiikuti. iiilf makn 

^nya 
adalah 'r)e 

^+'4i1:;1, 
yakni saya

membiarkannya mampu untuk membacanya. 6*;g), .ii \5i3 {iii,
yakni saya memindahkan hutang fulan pada fulan (akad hiwalah).
Dan dikatakan il; J*; q* ,* 1ri,1d3, yakni aninya adalah fulan
membacakan kepada Fulan akan tetapi ia membohonginya, seperti

dalam firman-Nya:

{@;S''f e<,J};iy
*Mereka berkata dusta terbadap Allab." (QS. Ali 'Imran l3):75)
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Dikatakan juga,-)si3-;r''i; dji;6rif i, dan aslinya adalah 5;15 i.
Ada yang berpendapat bahwa kalimat tersebut merupakan kata
gabungan y^ng maksudnya hanyalah satu, sebagaimana dikatakan
dalam hadits:

"'W'anita-w anita y ang berdosa dan tidak mendapat pahala. " 3

Padahal artinya hanyalah wanita-wanita yang berdosa.

0r,7
Pt-, , ,&f i\-15 

(kesempurnaan sesuatu) artinyaadalah berakhirnya
lesuatu pada batasan dimana ia tidak membutuhkan sesuatu yang
lain. Sedangkan 

"aEJl 
(tidak sempurna), artinya adalah sesuatu yang

masih membutuhkan sesuatu yarTglain. Kata tersebut dapat dikatakan
terhadap sesuatu yang dapat dihitung dan juga dapat dikatakan pada

sesuatu yangtidak dapat dihitung. Sehingga kamu boleh mengatakan

iu"ie (hitungan yangsempurna) dan ir5 
jj (malam yangsempurna).

Allah Jw berfirman:

(gY:*V j* vri':Yy

{@a;4;s;Y
" Telab sempurnalab kalimat Rabbmu (Al-Qur-an). "
(QS. Al-An'am [6]: 115)

Dan pada tempat-tempat yang lain.

{@r'iK6Y
" D an A I I ab te t ap rn e ny e rrlp urn a k an c ah ay a - Ny a. " (Q S. Ash-S haff [ 6 1 ] : 8)

I Hadits dhaif: Dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor (1578) dari hadits'Ali bin Abi Thalib 1.6-".
Hadits ini didhai{kan oleh al-Albani didalam khab Dbaif al-Jami'nomor (773)
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Dan firman-Nya:

{@=l;, Li."e'*';$:;t'y
"DAn Kami sempurnakan jumlab malam itu dengan sepulub (malam
lagi), makd sernpurnalah uaktu yang telab ditentukan Rabbnya."
(QS. A1-A' rdf. lTlt 1,42)

2,. o7
0U, : Ta' yang ada padakata it lAt merupakan huruf pengganti.

Dan aslinya berasal dariLafazh,$)1. Kemudian dibentuk menjadi
';',)s meturut ulama-ulama Kuffah, yakni mengikuti wazan'ei*.
Sebagian dari mereka berkata: Ia mengikutiwazan$.l5 sepeni halnya
kata J;$. Padahal dalam ucapan orang Arab, tidak ada kalimat isim
(kata benda) yangmengikuti bentuk $i:. Sedangkan menurut ulama-

ulama Bashrah, ia dibentuk menjadi ,r)3,yakni mengikutiwazan Sj,
seperti halnya &F.

Allah Jw berfirman:

{@\l;;'t4li;AiiiJcv\
"sesunggubnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya
(ada) petunjuk dan cahaya (yong rnenerangr." (QS. Al-Maidah l5l: aa)

Dan firman-Nya:

{ @ +4ii'z'}3t'7;Ai't$46 }
"Demikianlab sifat-sifut mereka dalam Taurat dan sifat-sifut mereka
dalam Injil.' (QS. Al-F ath l+8): 2l)

l.
0_l Y z ir\3'#F (kami mengeluarkan kalian sekali dan berulang)

.sii (lagi). Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari
kalimat LH\u, yang artinya luka itu merapat kembali.
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9o-
t C : Allah ju: berfirman:

{@#-ri;itit!
"Demi (buah) tin dan Buah) zaitun." (QS. At-Tin [95]: 1)

Ada yang berpendapat bahwa keduanya adalah nama gunung.

Dan ada jtgayangberpendapat bahwa keduanya adalahjenis makanan.

Adapun kepastian dari penyebutan keduanya secara khusus, maka

berhubungan dengan kitab setelah ini.

9o7
U., : 4#tt artinyaadalah meninggalkan perbuatan dosa dengan cara

yaigterbaik. Iadianggap sebagai bentuk perminta maafan yangpaling
mengena. Karena meminta maaf. itu ada tiga cara, yaitu adakalanya

orang yang meminta maaf. berkata saya tidak melakukannya, atau

dia berkata saya melakukannya karena itu, atau juga berkata saya

telah melakukannya dan berbuat buruk akan tetapi sekarang saya

telah meninggalkannya. Dan tidak ada cara yang keempat. Yang
terakhir ini dinamakan sebag ai'u;. Sedangkan ii-*,1J1 secar a syar'iadalah

meninggalkan perbuatan dosa karena jeleknya perbuatan tersebut,
menyesali terhadap perbuatan yan1telah dilakukan, bertekad kuat
untuk tidak melakukannya lagi, dan memperbaiki sebisa mungkin
perbuatan yang masih bisa diulang. Ketika empat hal ini terpenuhi,
maka telah sempurnalah syarat-syarat taubat.

Kalimat +ill Jl.7t5, artinya adalah mengingat hal-hal yarLg dapat

mendorong untuk kembali kepada Allah.

Allah jus berfirman:

{@q;nJr;iy
"Dan bertaubatlab kamu sekalian kepadaAllar."(QS.An-Nur l2\z 3I)
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{@ fiJv;i}ati }
*Maka 

rnengdpd. mereka tidak bertaubat kepada Allab.'
(QS. Al-Maidah lsl:7a)

Sedangkan pada firman-Nya:

Dan firman-Nya:

{@ ;;4;6ta'6'iy
"Kemudian Allab menerima taubat mereka." (QS. Al-Maidah l5)z7l)

Aninya adalah Allah menerima taubat mereka.

Demikian juga dengan firman-Nya:

{ @ (>ay,$Sr' t*igx 1E ,.l) y
" Sesunggubnya Allah telab menerima taubat Nabi, ordng-ordng Mubajirin
dan orang-ordng Ansbar." (QS. At-Taubah l9): lt7),

{@i;e$4cry
"Kemudian Allab menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam
taubatnya." (QS. At-Taubah [9]: 118)

Dan firman-Nya:

{@&tit7$46,y
"Maka Allab menerima taubat mereka dan rnengampuni rnerekA."
(QS. Al-Baqarah l2l: 187)

Kemudian kata {4\9ll dikatakan terhadap orang yang berusaha keras

untuk bertaubat, atau terhadap Dzatyangmenerima taubat. Sehingga

kamu dapat berkata dtl Jl*r +jt (hamba itu berusaha keras untuk
bertaubat kepada Allah) dan berkata z# oE4uiit (Allah menerima

taubat dari hamba-Nya).
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S edan gkan kata,)ff\ artiny a adal ah hamb a y ang b anyak b ert aub at,

yaitu dengan menggunakan setiap waktunya untuk meninggalkan

sebagian perbuatan dosa secara bertahap, sehingga akhirnya ia
meninggalkan semua dosa. Dan terkadang yarTg dimaksud dari kata

tersebut adalah Allah, karena Dia banyak menerima taubat dari
hambanya dalam setiap keadaan. Dan yang terakhir, kata ,iw yar,g
rda pada firman-Nya:

{ @ (i i;r Jy-.J frye*l*i 16 f, y
"DAn barangsiapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka
sesungguhnya dia bertaubat kepada Allab dengan taubat yang sebenar-

benarnya." (QS. A1-Furqan 125): 7 t)

Aninya adalah taubat yang sempurna, yakni dengan menggabungkan

antara meninggalkan perbuatan yang buruk dengan melakukan perbuatan

yang baik.

{@esALisi*;e{;y
hanya kepada-Nya aku"Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan

bertaubat." (QS. Ar-Ra'd [13]: 30)

{@'C)\4tti'}:4y
"sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."
(QS. Al-Baqarah l2l:37

Dan pada tempat-tempat lainnya r""').

;41 : Dikatakan iig - ;\5, ketika dia menjadi bingung. Dan lafazh

|*-;u merupakan bahasa lain dari ii{ -;u. Disebutkan dalam kisah bani

Israil: .pj'il eo$jea e1:i "selama empat puluh tahun, (selama itu)
mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi." Dan dtkatakanei{;

dan',6, ketika hendak mengungkapkan bahwa hal itu membuatnya

b in gun g. 4\ 0-& atau |l)\, aniny a adalah dia te rj eb ak p ada temp at-temp at
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kebingungan. Sedangakan perkataan LWi3\1,; artinya adalah padang

pasir y arrg membuat bingung orang yang melewatinya.

.it;Ell 1Mr.r--macam ta'): Huruf ta' yang ada padaawal kata

terkadang digunakan untuk sumpah seperti pada firman-Nya:

{@Kfri'6;fii;y
"Demi Allab, sesunggubnya aku akan melakukan tipu daya terbadap
berh ala-berh alamu. " (QS. Al-Anbiy e' l2ll: 57)

Terkadang digunakan untuk mukbatbab (<ata ganti orang kedua)

padaf il mudbari seperti pada firman-Nya:

{@;utitg4
"KArnu (bendak) memaksa manusia." (QS. Yunus [10]: 99)

Dan terkadang juga digunakan untuk ta'nIts (menunjukan jenis

perempuan) sepeni pada firman-Nya:

{@)46ih4;$ry
"Maka malaikat akan turun kepada mereka." (QS.Fushshilat [a1]: 30)

Sedangkan huruf ta' yangadadi akhir kata, adakalanyaditambahkan

untuk ta'nits sehingga ketika waqaf ia menjadi hat seperti pada kata
i:;ti (p.r.*puan yang berdiri), atau tetap seperti semula baik saat waqof
maupun washol seperti pada &ii (saudara perempuan) dan 3- (anak

perempuan), atau berada pada kata bentuk jamak bersama alif , sepeni

pada kata &r#:, (wanita-wanita muslim) dan &ta$ (wanita-wanita
mukmin). Dan adakalanya ia ditambah pada fiil madbi (kara kerja
bentuk lampau) dengan berharokat dhammah, untuk menunjukan
kata ganti orang pertama, seperti pada firman-Nya:

{@ri,tsJCAa$y
"Ddn Aku beri bekayaanyangmelimpar." (QS. Al-Muddatstsir lTal: D)
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Atau dengan berharokat fathah, untuk menunjukan mukhathab
(kata ganti laki-laki orang kedua) seperti padakata:

{@toP4Y
"Yangtelab Engkau d.nugerahkan nikmat kepada nterekd.."
(QS. Al-Fatihah Ul:7)

Atau berharakat kasrah, untuk menunjukan mukhathabah (kata

ganti perempuan orang kedua), seperti pada kata:

{@6q:"+-Giy
"Sesungguhnya kamu telah melakukan sesudtu yang drndt mungkar."
(QS. Maryam [19]: 27) lVallabu a'lam.

a">|e"6
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,gtt J\:t
Bab Huruf Tsa

..1
91J (Tetap, kokoh): 6qlr (ketetapan) merupakan lawan kata dari
J\tt yang berarti ketidaktetapan. Dikatakan rj$ - a;d - 4 yang
artinya terap.

Allah Ju: berfirman :

{ @ f :s I 4 r;y.ri;c (2ii q&. y
"Hai orang-ofdn-g yang beriman, apabila kalian berperang dengan
golongan, maka berteguh batilah" (QS. Al-Anfal [8]: a5)

'-tleJl'g-q3,4 k (seorang laki-laki pemberani dan perkasa
dalam peperanga"). r,lte #i (dia menguatkan panah). Kata ini dapat
dikatakan terhadap halyangbisa dilihat oleh mata fisik ataupun mata
hati. Sehingga dikatakan, i5++.i\i,3>u, yakni si fulan adalah orang y,oLg
selalu ada disisik". qE 'rJ:r., ){IL nt k (#ti"# (kenabian Nabi j4r*,;;ty.
itu adalah suaru hal yang sudah tetap). ftta,rr;ijrdan,slrfl terkadang
dikatakan terhadap suatu tindakan, maka dikatakan terhadap sesuatu
y^ng muncul dari tidak ada menjadi ada, ucapan r1f lir e;if lettatt
telah menetapkan begitu). Dan terkadang diucapkan untuk sesuaru
yarlg tetap secara hukum, maka dikatakan lif ojj & '€UJl .iaf
dan'ri$ (seorang hakim telah menetapkan kepada fulan seperti itu).
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Dan terkadang diucapkan terhadap suatu pernyataan, baik PerfLyataan

yatgbenar atau dusta. Maka dikatakan ;tAt as-:''b$le *i (ai" telah

menetapkan keesaan Allah dan kebenaran kenabian).

;;i\i-rt*i,r t4i.3di (f"lr" telah menetapkan tuhan lain selain Allah).

Adapun firman Allah:

{@j$5i'34}
"[Jntuk rnenangkapmu atd.u membunuhrnu" (QS. Al-Anfal [S]: 30)

Yakni mengikatmu dan memenjarakanmu.

Dan firman Allah jw:

{ @ r;'-ti tY-A e ;"9i ;iUVr. <,-ii'i( 4 y
*Allah menegubkan iman orang-ordng yang beriman dengan ucdpdn

yang teguh itu di dunia" (QS. Ibrahrmll4): 27)

Yakni menguatkan mereka dengan argumentasi-argumentasi

yarlgkuat.

Dan firman Allah jur:

{ @ q;; {iv 

" 
fu i,a i;'b}-c& i;\ itB

" D an s e kirany a m e r e k a m el ak uh an d.p a y d.ng d in as ib at kan kep ada m ere k a

itu, tentulab hal itu lebib baik bagi mereka dan lebib menguatkan"
(QS. An-Nisa' [4]: 66)

Yakni lebih memantapkan pengetahuan mereka. Ada yang
mengatakan bahwa maksudnya adalah memantapkan tindakan-

tindakan mereka dan memetik hasil perbuatan mereka. Danagar mereka

tidak sama dengan orang yangdikatakan Allah dalam firman-Nya :

{ @ S;r1{6rt{;3 )3 t :,};5 Juu-n; Y
" D An Kam i h adap i se gala amal y ang merek a kerj ak an, lalu Kami j adikan

amal itu bagaikan debu yangbeterbangan." (QS. Al-Furqan l25l:23)
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Dikatakan :'.4, yakni saya memperkuatnya.

Allah ju, berfirman:

{@ 5;il;r{i;y
"Ddn kalau Kami tidak memperkuat kamu." (QS. Al-Isra' lll:7a)

Dan Dia berfirman:

{@Lr(c$iwy
"Ma k a tegub kanlah pendirian ordng- orang y dng telah beriman. "
(QS. Al-Anfal [s]: 12)

Dan Dia berfirman:

{@;$ir;W;Y
"Ddn untuh keteguhan jiwa mereka." (QS. Al-Baqarahl2):265)

Dan Dia berfirman:

{@u4t134;y
" Teguh kanlab pendirian kam i." (QS. Al-Baqara h l2l: 250)

z/l

_.p (binas a):)jrLlladalah kehancuran dan kerusakan yang kedatangannya
merupakan suatu hal yang biasa. Diambil dari ucapan mereka; fang
berupa.igt5 (saya tidak mau berhenti).

Allah .ju: berfirman :

{@ (e 5'a3V::6("-J i;ili !;i.;@ S# ab v,y
"Mereka di sana mengbarapkan kebindsdan. Janganlab kamu sekalian
mengharapkan satu kebinasaan, ntelainkan harapkanlah kebinasAdn
yang banyah" ( QS. Al-Furqan l25l: lf,-M)
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Dan pada firman Allah jw:

{@ 6&,J,3;aliffr;by
"Ddn sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wabai

Fir'd.un." (QS. Al-Isra' llTf: L02)

Ib nu' Ab b as airgb b erkat a : Maksudny a adalah tidak semPurnanya

akal. Karena ketidaksempurnaan akal merupakan kerusakan yang

paling besar. Dan ff merupakan nama gunung yarlg ada di Makkah.

,.61
J21J (menghalangi, merintangi):

Allah jw berfirman:

{@iiI"}
"Maka Allab melemabkan keinginan mereka." (QS. At-Taubah [9]: a6)

Yakni menahan dan menyibukan mereka. Dikatakan &'at'^y:i
(penyakit itu menghalanginya) ."l:J\,yakni ketika hal itu menghalanginya

dan merintanginya serta hampir tidak bisa lepas darinya.

&\3 : A[ah jw berfirman:

{@'+\bii+$\;e'=6y
*Majulab kamu secdrd berkelompok-kelompok atau majulab secdrd.

bersama-sama." (QS. An-Nisa' $]: 7 1)

Kata &qi yang ada pada ayat tersebut merupakan bentuk iamak
dari kata fu, yakni berkelompok secara terpisah.

Seorang penyair berkata:

P6#;e33li:s;
Dan terkadong aku pergi di pagi beri kepada sekelompok orang

(yong terpisab) yang mulia
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Dan di antara kata tersebut adalah ucapan g)L ,rtr &li, yakni
saya mengingat keberanekaragamar- kebaikan-kebaikannya. Dan ia
apabila ditashghir (diperkecil cakupan maknanya) maka menjadi..1$.
Sedangkan apabila dijadikan bentuk jamak maka menajdi &[3 dan

;,irJ. Dan huruf Ya' dari kata tersebut dibuang. Dan adapun kata o1

,i-Fl artinya adalah tengah-tengah kolam y^ngmenjadi tempat arah
berkumpul air. Sedangkan yang di buang dari kata ini adalah 'ain
fi'ilnya, bukan lam fi'ilnya.

utg

fiFJ (*."galir) : Dikatakan luit € @r, itu mengal,r). lzbi,€)lrt df
- (air itu jatuh ke jurang sebab alirannya).

Allah ju; berfirman :

" D dn K am i t urun k an dar i au an *IY::::":fl :3 
i\' y

(QS. An-Naba' [28]: 14 )

Dan disebutkan dalam sebuah hadits

rrpr 3etu;tJ,,vt
"Haji yangpaling utama adalah mengangkat suara pada saat talbiyah
dan menyembelih hewan."l

.l;
P (Memadat) : Dikatakan i,3iJt3# ( sesuatu itu yang telah menjadi
padat) - bE'# (maka ia adalah sesuaru yang padat), yakni ketika ia
menjadi padat, sehingga tidak mengalir dan tidak rerus menghilang.
Dan dari kata tersebut dibuah isti'arah, yaitu ucapan $t1j.c^:"rr$?,lJil
(rry, mengalahkannya dengan pukulan dan menganggapnya ringan).

1 Hadits hasan: Dikeluarkan oleh Tirmidzi nomor (827), Ibnu Majah nomor (2924) keduanya
dari hadits Abu Bakar l4[fi, dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya
Sikilab Ash-Shahibab nomor (l5OO)
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Allah ju: berfirman:

{ @ V;t e <,#. & {A tlk J'"E<rY Y
"Tidak. pdtut bagi seorang nabi lneTnpunyai tautanan sebelum ia dapat
melumpubhan musuhnya di muka bumi." (QS. Al-Anfal [8] :67)

Dan firman-Nya:

{@ 'bV'frViI;;If,r'wY
"selanjutnya jika kamu telah mengalahkan mereka, tauanlab rnerekA."

(QS. Muhammad $71: a)

."i
?, : .Xrlgtt adalah teguran dan kecaman karena melakukan dosa.

Allah jw berfirman:

q@?li{4;ej1*y
*Tidak, ada cercaan (celaan) tehadap kalian pada bari itu."
(QS. Yusufll2l:92)

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits:

KW*{; u++# ?*i a;i ug $yy

"Apabila salah satu budak diantara kalian berzina, maka cambuklah
ia dan janganlah mencelanya."2

Kata ini tidak akan bisa ditemukan dalam ucapan orang arab,

kecuali kata .-1. $t y angberarti sedikit kedengkian.

Dan pada firman Allah jw:

{@ 3i:FG}
"W'abai penduduk Yatsrib." (QS. Al-Ahzab [33]: 13)

2 Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh Bukhari nomor (2152), Muslim nomor (30/1703) dari hadits
Abu Hurairah riljg
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Yakni penduduk Madinah. Boleh dikatakan kata tersebut
merupakan bagian dari bab ini, dan huruf Ya' disana merupakan
huruf tambahan.

..1
!f*, (membuat aliran):

Allah ki; berfirman:

{@U\Ge\iey
"Lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular ydng sebenarnya."
(QS.Al-A'raf Tzlitoz)

Boleh dikatakan bahwa ular dinamakan demikian karena diambil
dari ucapan orang arab ,-li\i;\:il d#5 (saya mengalirk an air, maka ia
menjadi mengalir). Dan diantara penggunaan kata ini Fl,;;3 (yakni
aliran curah hujan). Dan i:i3Jt, yakni salah satu jenis kadal. Dan bentuk
jamaknya adalah {C, seolah-olah ia diserupakan dengan ular dalam
penampil annya. Oleh karena itu, kata 'a;3 1h^a^l) dijadikan lebih
pendek dari pada kata,S[ij (ular), karena dalam segi bentuk pun ia
lebih pendek dari pada ular.

t oil
g.bLJ (Menembus) : (.;lill adalah sesuaru yang berkilau yang cahay any a

menembus apa yangdia kenai.

Allah jw berfirman:

{@ u'Y4tc,;liuY
"Maka ia dikejar oleb meteor ydng menyala." (QS. As-ShaffatpZl: lO)

Dan Allah jw berfirman:

{ @+lllfir i @3/ tbi6, ;t;r6@;r6'r; P fy
"Demi langit dan yang datang pada malam bari. Dan tahukab kamu
apakab ydng datang pada malam bari itu? (yaitu) bintangyang bersinar
tajam." (QS.At-Thariq [86]: 1-3)
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Asalnya adalahdari kata iigJt. ,;;Ulartinya adalah jalanyangada

di dalam gunung yangseolah-olah ia merupakan sebuah lubang yang
telah dibuat. Abu Amr berkata: Yang benar adalah,;;1,:it. Orang-orang

Arab berkata: 3\tl4, yakni saya menyalakan api.

ll/o oi
gC..C.J : .-i.i3Jt aftinyaadalah kepandaian dalam menemukan sesuatu

dan dalam melakukaflr,ya,. Kemudian makna dari kata tersebut
digunakan untuk mengatakan iiiu:it (olahraga anggar). i:*:, U:, y akni
tombak yangdiseimbangkan. Dan dikatakan lK U$, yakni ketika
kamu menemukannyadengan penglihatanmu, karena kejelian dalam

memandang. Kemudian kata tersebut diperluas maknanya, sehingga

digunakan untuk makna menemukan walaupun tanpa adanyawawasan

pengetahuan.

Allah ju, berfirman :

"tika kamu rnenernui mereka dalam peperd,nga.n." (QS. Al-Anfal [8]: 57)

Dan Allah ki; berfirman:

{@ d=+i}51A;W6"a,fiy
"Dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka

akan ditangkap dan dibunub tanpa arnpun." (QS. Al-Ahzab [33]: 61)

{@y;li c"iii;ef }

{@ i#*ixsY
"Ddn bunublab mereka dikala kamu rnmjumpainya."
(QS. A1-B aqarah l2l: t9 1)

Dan Allah ki; bertirman:
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. t.r ..&
a)-(, (Berat): Jiljt (berat) dan iljr (ringan) merupakan dua kata
yang saling berlawanan. Setiap hal yang melebihi ukuran yangtelah
ditimbang atau ditentukan maka dikatakan sebagai .j:+ (berat).
Aslinya kata ini digunakan pada jism (materi/benda yang berbentuk),
kemudian mengalami peluasan makna sehingga bisa dikatakan pada
halyangbersifat non mareri, seperti: 'r3;t3r;l ^ni fterugian dr'dosa
itu memberatkannya).

Allah jw berfirman:

{@ 'r}r5/Fi&g:Al'3t{y
"Ataukah kalian meminta upah kepada mereka, sehingga mereka
dibebani oleb utang mereka." (QS. At-Thur l5l: aO)

Kata jbal apabila disandarkan pada manusia, maka terkadang
digunakan dalam bentuk celaan, dan ini yangpaling banyak diketahui.
Dan terkadang juga digunakan dalam bentuk pujian, seperri perkataan
seorang penyair:

X$ U 4 Y,-#S r* tl.L,:-);u 1t i;-.i I ii
Uiofqbq # {r Wytyt:4c.rk

Bumi rnenjadi ringan ketiha kamu masih berada di atasnya
dan ia tetap berat ketika kamu tetap disana.

Kamu mengambil tempat ydng bermartabat darinya,
sehingga mencegah kedua sisinya dari menjadi condong.

Dan dikatakan jug , b *"1g, yakni ketika. pendenga rannya
tidak berfungsi. Sebagaimana dikatakan G *!i#, rakni ketika
pendengarannya berfungsi sangar baik, seolah-olah i, -errsa berat
dari menerima sesuatu yang disampaikan kepada nya. Dan terkadang
dikatakan juga ljir jfr, yakni ketika pendenga rar\nya kurang brg.rr.
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Dan karena makna seperti ini, Allah berfirman ketika menggambarkan

hari kiamat:

{ @,lr')r;c-rraiclrfry
"Kiamat itu amat berat peristiwanya, baik, yang dilangit dan di bumi."
(QS. Al-A'raf l7lt 1,87)

Dan pada firman Allahlur:

{@'a 6}:'ii.i:i('\
"DAn bumi telab mengeluarkan beban'beban beratnya."
(QS. A1-Z alzalah l99l: 2)

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah isi-isi bumi.

D an ada juga y angmen gat akan b ahwa maksudny a adalah sesuatu y ang

di kandung oleh bumi, yaitu berupa jasad-jasad manusia ketika digiring

dan dibangkitkan.

Allah ju, berfirman:

{@.*JY"QIAV;Y
"Dan ia dapat memikul beban-beban kalian ke suatu negeri."

(QS. An-N ahl 116l: 7)

Yakni beban-beban mereka yangberat.

Dan Allah '6j; berfirman :

{ @ e':;1 
-JS6:\5?6i di;:i3 y

"Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban mereka dan beban'

beban dosa yang lain di samping beban'beban dosa mereka sendiri."
(QS. Al-'Ankabut l29l: 1,3)

Yakni dosa-dosa mereka y^ngmembebani mereka dan menghalangi

mereka dari pahala.
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Hal ini seperri firman Allah;r:

h *{U oi\ ),5 ;,"r:ii il$c "9,,5 r} >:4- y

{@ 5ii.u;6JiL
"(Jcapan mereka) menyebabkan mereka pada bari Kiamat memikul
dosa'dosanya sendiri secard sernpurnd, dan sebagian dosa-dosa orang
yang mereka sesatkan ydng tidak mengetabui sedikitpin (babwa *rrrki
/yeytkan). Ingatlah, alangkab buruknya (dosa) ydng mereka pikul itu"
(QS. An-Nahl116l:2s)

Dan pada firman Allah g;;:

{@ SG;6t4'6,a' *r\
"Berangkatlah kalian baik dalam keadaan lnerdsd ringan atdu pun
merasa berat." (QS. At-Taubah t9l: a1)

Ada yang mengatakan baik itu kaum muda maupun tua. Ada pula
yang mengatakan baik itu orang-orang fakir maupun orang-orang kaya.
Ada yang mengatakan baik itu orang yangbepergian arupun orang
yang menetap. Dan ada j:ugayang mengatakan baik itu yangrajin
maupun yangmalas. Dan semua ini masuk dalam keumumannyaayat
tersebut, karena yar.g maksud dari ayat tersebut adalah mendorong
untuk lari pada setiap keadaan, baik susah maupun mudah.

oan jr;q artinya adalah sesuatu y^ngdijadikan alat untuk
menimbang, dan ia diambil darilafad Jqr. Dan kata tersebut adalah
nama bagi setiap timbangan (baik liter, uqiyyah ataupun lainnya'r").

Allah ju; berfirman:

{ @4,.r qeg ta6 ;;; & # 1t4i<,14 oyy
"sekalip.un 

lanya seberat biji saati, pasti Kami mendatanghannya (pabala).
Dan cukuplab Kami ydng rnenTbuat perhitungan.')
(QS. Al-Anbiya' l2l: a7)
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Dan Allah ju, berfirman:

;',\t-ri jS_rr@ iji-Q ,it'J\C. i73-usy
{@#()

"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zartab, niscarya dia

akan melihat Balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejabatan

seberat zarrab, niscaya dia akan melibat Balasan)nya."
(QS. Al-Z alzalah l99l: 7 -8)

Dan firman Allah jur:

{@ }:4v i< n c #@,ili ; {fr ift Y
*Maka adapun ord.ng yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia

berada dalam kehidupan yd.ng rnernuaskan (senang)."

(QS. Al-Q ari'ah l10tl: 6-7)

Merupakan isyarat terhadap banyaknya amal kebaikan.

Dan firman Allah jur:

{@,tL;t{{''"1(tiY
" D dn adap un ord.ng y ang ringan timbangan (kebaikan)ny a. "
(QS. Al-Qari'ah [101]: 8)

Merupakan isyarat terhadap sedikitnya amal kebaikan.

Kata jl;5 fterat)dan ,hL (ringan) dapat digunakan dalam dua cara:

Pertama, ,^r^'4W (perbandingan), yakni ia tidak dikatakan

berat atau ringan, kecuali ketika membandingkannya dengan yang

Iainnya. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan terhadap sesuatu

bahwa ia ,ibl. (ringan), apabila membandingkannya dengan sesuatu

yang mana lebih berat darinya. Dan kita mengatak^" i# (berat),

apabila membandingkannya dengan sesuatu y^ng mana lebih ringan

darinya. Bentuk pengucapan seperti ini seperti yafLgtelah disebutkan

dalam ayat-ayat di atas.
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Kedua,kata jgl digunakan pada materi-materi yangselalu jatuh
ke bawah, seperti batu dan tanah liat. Sedangkan jp;digunakan pada
materi-materi yang sifatnya selalu naik ke atas, seperri api dan asap.

Dan pengucapan kedua ini sepeni yangada pada firman-Nya ju::

{@"e{'iiJ*&6i}
"KArnu merd.sd berat dan ingin tinggal di tempatmu."
(QS. At-Taubah [9]: 38)

&i3 , i5>til Gier), 6jtxJr (tiga puluh), .i>tll (tiga), i5*)gJr (tiga ratus),
q{Ii5>t (tiga ribu), ,.i^13lt (satu peniga) dan guliJt (dua peniga).

Allah 'pg berfirman:

{@3fii,rd,y*Maka 
bagi ibunya satu pertiga." (QS. An-Nisa' [a]:11)

Yakni satu dari tiga bagian. Dan bentuk jamaknya adalah .i)iii.
Allah jw berfirman:

{@',fi<+*g;W;y
"Ddn telab Kami janjikan kepada Musa sesudab berlalu utaktu tiga pulub
malam." (QS. Al-A'raf l7l: 1.a2)

Allah kiz berfirman:

{@-a.r }rLi,ir,iiu>rH.Yy
*Tiada pembicaraan rahasia dntdrd tiga orang, melainkan Dialab yang
keempatnya." (QS. Al-Mujadilah [5S]: Z)

Allah jw berfirman:

{@'#*tt&'it}
"Itulab tiga aurat bagi kalian " (QS. An-Nrir l2al: 5S)

Yakni tiga waktu avrat.
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Allah ki; befiirman:

{@<a*FV65<eWY
"Ddn mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun."
(QS. Al-Kahfi [18]: 2s)

Allah ju: berfirman:

{@ {}r<iYJiG4t;l&.Y
" D e n gan t iga rib u m al a i k at y an g dit urunk an. " (QS. Ali' Imra n l3l: 724) .

Allah ju-: berfirman:

{ @,r"i, $i $ o it:iifi ;r\iii,bLy
"sesunggubnya Rabbrnu mengetahui babuasanya kamu berdiri, shalat,

kurang dari dua pertiga malam, atau seperdud rnAlam."
(QS. Al-M uzzammil 17 3): 20)

Allah kji berfirman:

{@e;; i;rt*Y
"Dud, tigd. d.tdu empat ord.ng." (QS. An-Nisa' [a]: 3)

Yakni boleh dua, tiga atau empat, tetapi tidak boleh lebih dari itu.

4$t ds,yakni saya menjadikan sesuatu itu menjadi tiga bagian.

iiAl i;fr, yakni saya mengambil sepertiga dari harta kaum. 'i[Jjji,

yakni saya menjadi orang ketiga bagi mereka atau sepertiga dari

mereka. diiS-'6 PbAraiiii yakni saya membagikan beberapa dirham

menjadi tiga sehin gga iaterbagi menjadi tiga. ilJr d^1tif, yakni mereka

menjadi tiga kelompok. i#i; jF, yrkni tali itu dipotong menjadi tiga.

ei^i; p.;,yakni sepertiga hartalaki-laki itu telah diambil (dicuri).
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'€r: i;:t6..i5, yakni Kuda itu mendapat posisi ketiga dan posisi
keempat dalam balap pacuan kuda.

Dikatakan juga alja: L14i a"r, d;>bSftjsi Itu merupakan
suatu kinayah bagi laki-laki dan perempuan. oliirSd3 glr;, yakni
mereka datang tiga orang tiga orang. Lyku, yakni unta betina
yang diperah susunya dari tiga rempat. Huruf Alif yang berada
pada kata i\ii3.Jl (hari Selasa) dan iti-,j'\jt (hari Rabu) merupakan
pengganti dari huruf Ha', sama seperti kata'i:; dan r,\ij.L. Dan
kata seperti itu di khususkan sebagai nama hari. Dan diceritakan
qliS;,br^ll &ifu, yakni saya menjadikan sesuatu menjadi tiga bagian.

At 4, yakni ketika sepertiga dari buah kurma itu sudah matang.
,:$](*,yakni dia mendapat dua peniga buah anggur itu. Dan Uif 3.it,
yakni pakaian y ang panjangnya tiga hasta.

/t

ajj ' iiSlt artiny a adalahporongan wol yang terkumpul. Dan karena
ifu, orang yang bermukim dikatakan sebagai iij. D.r, dikarenakan kata
tersebut mengandung makna berkumpul, maka dikatakan:

{ @'.ryrii'{;i; @ ir-ii(.r: ii y
"segolongan besar dari orang-orangyang terdahulu, dan segolongan besar
pula dari ordngydng kemudian " (QS. Al-\7aqi'ah [56]: 39-40)

Yakni sekumpulan orang. li( d.i-is, yakni saya mengkonsumsi
sepotong dari hal itu. a} j:, yakni merobohkan sepotong dari
singgasananya . jiitt ;alah pendeknya gigi karena turunnya gusi. Dan
dari kata tersebut dibentuk ucapan a $ yangberarti giginya telah
rontok. Dan o!$)t iik, yakni sumur i^"gtiJak melintas itu telah
menjadi rusak.
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arl
J-J . iF (bangsa Tsamrld), ada yang mengatakan bahwa mereka

adalah bukan bangsa Arab. Dan juga yang mengatakan bahwa

mereka adalah bangsa Arab. Dan dikarenakan ia merupakan nama

sebuah kabilah, maka kata tersebut tidak bisa dirubah bentuk (gbair

mutasharrifl. Kata 1i5 ini mengikut iwazan W y^"gdiambil dari kata

3,7il\,yangartinyaadalah air yangsedikit yang tidak ada unsur lain sama

sekali di dalamnya.Dandi antara penggunaan kata tersebut, dikatakan

"# 
3i-1, y ang artiny a adalah ivl)l'lf, 3j,, yakni wanit a-wanita itu telah

memutus air laki-laki tersebut, karena ia sering berbuat tidak senonoh

terhadap mereka. Dan";!1;,yakni ketika dia banyak dimintai, sehingga

harta materinya habis.

,atr
l,ll t '3\ adalah nama untuk segala sesuatu yarLgbisa dimakanyang

il.*pakrn hasil dari pohon. Bentuk tunggalnya adalah LI sedangkan

bentuk jamaknya adalah'-,t1 dan ifi .

Seperti pada firman Allah jur:

{@# 6:2*#i''';i' Air,,vwi e'{Ji1p
"Ddn diturunkan-Nya dari langit air bujan lalu dikeluarkan-Nya
daripadanya buab-buaban sebagai rezeki bagi kamu."
(QS. A1-B aqarahl2lz 22)

Dan firman-Nya ju;:

{@ ,#'i'6*$\*>;o,'y
"Ddn dari buah kurma dan anggur." (QS. An-Nahl 116):67)

Dan firman-Nya ju;:

{ @='r{1'Ar'y# \Yt;,utp
" P erb at ik an I ah b u ab ny a di u akt u p oh o n it u berb u ab dan ke rn d.t anganny d. "
(QS. Al-An'am 16):99)
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Dan firman-Nya ju::

{@+>,riY6Y
"Dan dari semua jenis buab-buahan." (QS. Ar-Ra'd [13]: 3)

'31, adayar,g mengatakan bahwa maksudnya adalah hasil. Dan
ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bentuk jamaknya. Dan
kemudian kata tersebut dijadikan sebutan untuk harta yang bisa

dimanfaatkan. Dan terhadap makna seperti ini Ibnu Abbas menafsirkan

firman Allah:

{@55<?'\
" DAn dia mempunyai buah-buaban yang banyak " (QS. Al-Kahfi [ 1 8]: 3a)

Dikatakan {u 'itl F, yakni semoga Allah mengembangkan
hartanya. Dan setiap manfaat yangdihasilkan oleh sesuatu dikatakan
dengan i3!5. Seperti ucapan i4.JJltF.t'Jrt tf $uahnya ilmu adalah

melakukan amalan yangbaikf, iljr4r"1lr ,FtlF @uahnya perbuatan

yangbaik itu adalah Surga). tpl';;S (hasil dari cemeti adalah ikatan
yang ada di ujungnya), yakni menyamakannya dengan buah dalam

bentuk dan menggantungnya, seperti menggantungnya buah pada

pohon. Dan kata 'r#t artinya adalah susu yang dihasilkan dari
mentega, yakni menyenrpakannya dengan buah dalam hal bentuk dan

perolehan yangdidapat dari susu tersebut.

art
ra, &
pJ: Merupakan huruf athaf yang menunjukan bahwa sesuatu yang
Id, ,.t.lrhnya lebih akhir dari pada sesuatu ada yangsebelumnya.
Pengakhiran tersebut terkadang dari segi dzat (bendanya), terkadang

dari segi kedudukan (pangkat) atau terkadang dari segi penempatan

sesuai dengan penyebutannya sebelumnya dan diawalnya.
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Allah jw berfirman:

{ @ i}# :'., g'lt'"af, 
=:o, Fr&C, $fi \

"Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya?
Apakab (b*") sekarangpadabal sebelumnya kamu selalu meminta agar
disegerakaai " (QS. Yunus [10]: 51)

Dan firman-Nya:

{@W'u}I)-|tri3}
" Kemudian dikatakan kepada orang-ordng yang zhalim. "
(QS. Yunus [10]: 52)

Allah ky berfirman:

{@eg );.U&G6fiy
" K e m u d i an K am i m e m a a/k an k a m u s e t e l a b it u. " (QS. Al-B aq ar ah l2): 5 2)

Dan ayat-ayat yang serupa denganny^.'ut; suatu jenis pohon.
id.lt 9-15, yakni ketika perempuan mengembalanya. Sama seperti
kata,tSai, yakni ketika dia menjaga pohon itu. Kemudian kata ini
dikatakan pada tumbuhan-tumbuhan lainnya.;g3Jt a '.-i, yakni saya
mengumpulkannya. Dan juga diambil dari kata tersebut, sebuah
ucapan i3i *;jiiUf. i3t adalah sekumpulan rumput. Dan kata

i5 merupakan kata yang digunakan untuk isyarat terhadap tempat
y angj auh. Sedangkan.rl)lii adalah kata yangdigunakan untuk isy arat
terhadap tempat yangjauh. Dan pada dasarnya, keduanya memiliki
posisi sebagai zbaraf Q<ata keterangan).

Adapun pada firman Allah jw:

{@6effdlwy
"DAn apabila kamu melibat di sana, niscaya hamu akan melibat berbagai
rnAcdrn kenikmatan." (QS. AI-Insan 176):20)

Ia memiliki posisi sebagai maf'rll (objek).
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gri
t;t) (Harga): Allahlu,: berfirman:

{@et;4-ti;-\y
"Dan mereha menjual Yusuf dengan harga ydng murab, yaitu hanya

beberapa dirham saja.'(QS. Yusuf ll2):20)
j3l ialah nama untuk sesuatu yang didapatkan oleh penjual sebagai

bandingan atas barangyangdijual, baik itu hartabenda ataupun barang

komoditi. Dan segala sesuatu yalgberlaku sebagai penganti dari suatu

barang itu disebut'al:J $targanya) .

Allah ju, berfirman:

{ @ ;rM ofii ;ri *6,i'-ii:.r'u-5rt't-\
"sesungguhnya orang-orang yang nTernbeli janji Allab dan sumpab-

sumpab mereka dengan barga yang sedikir." (QS. Ali-'Imran l3):77)

Dia jw berfirman:

{@fuu;'i,,*r'i.'}ei'^t;y
"Ddn janganlah kalian tukar perjanjian kalian dengan Allah dengan
barga yang sediklr. " (QS. An-Nahl [15]: 95)

Dia berfirman:

{@{.r t*,4u;i;sti}
"Ddn janganlab kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang n7nrab."

(QS. Al-Baqarah l\: a\
Dan g\iL F.1\ #( 1my" meninggikan harga barang-barang

laki-laki itu).-ii &.^*1, yakni saya meninggikan harga kepadanya.

Dan Wn r5i" yaknisesuatu yangharganyaitu tinggi/mahal. Kata i;Ll3tt
(delapan), .ii6l (delapan puluh), dan;3t (seperdelapan) merupakan

bilangan-bilangan yangsudah dikenal.
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Dan dikatakan juga ;3]i,yakni saya menjadi orang yang kedelapan
terhadapnya, atau saya mengambil seperdelap an darihartanya.

Dan Allah ki; berfirman:

{@Z;l''+-."p
"Yaitu delapan binatangydng berpasangar?." (QS. AI-An'am 16l: M3)

dan Allah jr berfirman:

{@#4"&v:;;:;y
"Tujub ordng, ydng kedelapan adalab anjingnya. " (QS. Al-Kahfi lt8):22)

Dan Allah jw berfirman:

{@ "t-',{3o-?.6nTYy
"Atds dasar kamu bekerja denganku delapan tdbun."
(QS. Al-Qashash 128): 27)

Dan 4t artinya adalah #3Jt, yakni seperdelapan. Seperti yang
telah dikatakan seorang penyair:

\AL;.itirr OU.'rw\:J
Saya tidak mendapatkan pembagian dpdpun,

k e cual i b any a sep erdelapanny a s aj a

Dan firman Allah lur:

"Maka bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu."
(QS. An-Nisa' [4]:12)

{@F:E'bAi""{iy

tt-
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,,1
, J : &:!l (melipat) dan 66jl (dua) merupakan kata dasar

iltuk ka[imat-kalimat y^ngdibentuk dari kata ini. Dan kata itu
dikatakan demikian karena mempertimbangkan suatu hitungan atau

karena mempertimbangkan adanya suatu pengulangan atau karena

mempertimbangkan keduanya secara bersamaan.

Allahlu: berfirman:

{@a{i13!3y
"sedangkan dia salab seordng dari dua ordng." ( QS. At-Taubah [9]:a0)

{@"9.->*iY
"Dua belas mata air." (QS. Al-Baqarah [2]: 60)

Dan Allah berfirrman:

{@;r"&;is;gY
"Dud., tiga atau enxpd.t ord.ng." (QS. An-Nisa' [a]: 3)

Maka dikatakan: ia;s'nijl, yakni saya menjadi orang yang kedua

baginya atau saya mendapatkan setengah dari hartanya, atau saya

bergabung dengannya sehingga kami menjadi berdua.

";iJt 
artinya adalah sesuatu yangdiulang sebanyak dua kali.

Nabi i,4'*,1V bersabda:

K*3A\g.+ 'J ll
"Tidak ada kedua kalinya dalam zakat (yakni )angandiambil sebanyak

dua kali dalam satu tahun)."1

I Hadits ini dikeluarkan oleh Abu'UbaidAl-Qasim bin Salam di dalam kirab AlAmutalnomor (982)
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Seorang penyair berkata :

,EW66;;KiA
Sungguh terdapat cercAAn kepadanya sebanyak dua kali

Seorang perempuanyangtelah melahirkan dua anak, maka disebut
dengan [.]ft-"l.Sedangkan anaknya disebut dengan $:. Dan mengambil
t.r-prh terhadapnya dikatakan dengan \t: ^$ &f5 &.
Dan dikatakan terhadaap hal yang memalingkan sesuatu;EIi. -

Sepeni firman Allah jur:

{@-#rb'r*'*i{i}
"Ingatlab sesunggubnya ordng-ordng munafik itu memalingkan dada
mereka." ( QS. Hud [11]: 5)

D alam qira' ah Ib nu Ab b as dib ac a ikib \-Ayan g b eras al dari,Li.,j3t .

Dan firman Allah g.y:

{,'*r*y
"Dengan memalingkan lambungnld." (QS. Al-H a1j l2Tl: 9)

Dan itu merupakan ungkapan terhadap pengingkaran dan
keberpalingan, sama seperti ucap x, *V, rst:'^3b ,s{(dia mencondongkan
rahang bawahnya serta memisahkan dengan yang disampingnya).
Dan kata Q$l apabilayangdimaksud adalah kambing maka ia adalah
kambing i^ngmasuk pada tahun keduanya. Sedangkan apabila yang
dimaksud adalahunta, maka iaadalahunta yang dua giginya telah lepas.

3't,6 (saya benar-benar memuji). r.bdld.ill (saya ,,,.tipr, ,.r.rr., ir.1.,_$|-r3 (saya benar-benar memuji). ;&iJld..1! (saya meli
*l;si, yakni saya mengikatnya dengan dua lipatan, yak:ni dengan tanpa
hamzah. Ada yang mengatakan bahwa ia tidak disenai hamzahkarena
ia membangun kalimat tersebut dalam bentuk tatsniyyab (kata yarg
menunjukan arti dua) dan tidak membentuk kata tunggal.
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Dan i\irjl artinya adalah sesuatu yang digandakan dari ujung

waktu. .1[i3Jl artinya adalah sesuatu yangdipalingkan dikala dihitung

para tuannya.\K'ii$5)3, yakni itu merupakan suatu kinayah tentang

rendahnya kedudukannya di sisi mereka. Kata i3t apabila yang

dimaksud adalah gunung, maka ia adalah adalah gunung yangketika

melintasi dan mendakinya memerlukan banyak kehati-hatian untuk
menghindar (dari bahaya), maka seakan-akan gunung itu melipat

gandakan perjalanannnya. Dan kata i'$ill1uga bisa diterapkan pada

gigi, yakni itu menyerupakannya dengan 'a$At yang ada pada gunung

dalam hal bentuk dan kerasnya. Kata $lJt atau 6{rA\ yang ada pada

hewan yang disembelih adalah apayang dipuji oleh orangyang
menyembelih dari kepala dan tulang punggung hewan tersebut. Dan

iUSJl adalah sesuatu yang diucapan untuk memuji manusia, maka ia

dipuji dengan disebutkat, kot diit ya satu persatu. Dikatakan ,5L &i
(dia memujinya). * G rj:3, (dia berjalan dengan cara menekuk),

senrpa dengan kata ;)r; (dia berjalan dengan sombong).

Surat-surat AI-Qur'an dinamakan dengat ,rti;, sePerti yang ada

dalam firman Allah k*:

{@ alLfiib,,t"*t;stp
"Dd.n sesunggubnya Kami telab berikan kepadamu tujuh dydt ydng

dibaca berulang-ulang." (QS. Al-Hijr [15]: 87)

Karena ia selalu dipuji sepanjang waktu serta diulang-ulang.
Karena sesuatu yang menjadi lemah dan salah sepaniang waktu tidak

akan terus dipelajari dan dikaji. Berdasarkan pengertian seperti ini,
Allah ju, berfirman:

{@ urti;*6*.{{tAiixiy
*Allab telab menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Kitab yang

serupa lagi berulang-ulang." (QS. Al-Zwar l39l:23)
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Boleh dikatakan bahwa kata;W dikatakan untuk al-Qur'an,
karena ia selalu dipuji dan faidah-faidahnya selalu baru dari masa ke masa.

Sepeni keteranga n y ang diriwayatkan dalam hadits:

K4\4.L #iyiale:.li bl,lSi313 Loin
"Ia tak pernah bengkok hingga harus diluruskan, ia tak pernah
menyimpang hingga harus dicela, keajaibannya takpernah habis."

Dan bisa juga bahwa ia dinamakan demikian karena mengambil
dari dari kata iti!.il (pujian), yakni untuk mengingatkan bahwa dari
al-Qur' an selalu muncul hal-hal yang mendorong untuk memujiny a dan
memuj i o ran g y ang membacanya, memp elajari dan men gamalkannya.
Dengan makna seperri ini, maka Allah jr: mensifatinyadengan i;(jt
(mulia) pada firman-Nya:

{@ i$lr-f:'{1\
"Sesunggubnya ini adalab al-Qur'an ydng sdngdt mulia."
(QS. Al-\faqi'ah 156l: 77)

Dengan sifat i,i"it (mulia), seperti dalam firman-Nya J\;6:

{@U\q},rY
"Babkan yang didustakan mereka itu ialab Al-Qur'an ydng mulia."
(QS. Al-Buruj [8s]:21)

Dan yang dinamakan lUi;-:,;jf (pengecualian) adalah menghilangkan
sebagian hal yang tercakup oleh keumuman pada kata sebelumnya,
atau berfungsi untuk menghilangkan hukum kata tersebut. Diantara
contoh lu:;.l,)r yang ditunjukan untuk menghilangkan sebagian
halyang tercakup oleh keumuman pada kata sebelumnya adalah
firman Allah g;;:

{ @ "#3K J7 y'xr;. *G 1F 
(9 uya|u o;; J S y
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"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleb dalam walryu yang dianlryukan
hepadaku yang diharamkan bagi orang yang bendak memakannya
kecuali kalauyangdimakan itu bangkai.'" (QS.Al-An'am [6]: 1a5)

Sedangkan lf'i+r'ir yangberfungsi untuk menghilangkan hukum
yang ditunjuka! oleh suatu kata adalah sepeni perkataan seseorang:

iirt ;ti o!lil -:if13.irg (demi Allah ,ry, ,kar *elak,rkrn itu jika A[;
berkehend"$. ii,r ;U l\$)Vii"g:l (istrin ya adalahperempua n yangtelah
diceraikan jika Allah berkehendak). Dan iilt;ti bL$iip (budaknya
adalah seorang y ang dimerdekakan j ika Allah berkehendak).

Dan terhadap ini Allah ju; berfirman:

{@6;ltJ@ll*(;lAtr!}}
"Sesungubnya Kami telah mencoba mereka sebagaimana Kami telab
mencoba pemilik-pemilik kebun hetika mereka bersumpab bahuta mereka
sunggub-sungguh akan memetik hasilnya di pagi bari dan mereka tiddk
mengecualikan." (QS. Al-Qalam [68]: 17,78)

ooi
U.3r) : Makna asli dari kata ,3.1iJt adalah kembalinya sesuaru kepada

kondisi semula, atau pada suatu kondisi yang telah ditentukan dan
dituju oleh suatu ide (pemikiran), yaitu kondisi yang diisyaratkan
oleh perkataan orang Arab ,r-;V)r#rfif (permulaan dari ide adalah

akhir dari pekerjaan). Diantara contoh penggunanan kata ,i';lJl untuk
makna kembali pada kondisi semula adalah perkataan orang arab

2ts 
j15yr.;t5 (fulan kembali ke rumahrLya), # dL46 ftesadaranku

telah kembali). Dan tempat mengambil air pada mulut sumur dinamakan
dengan i:g. K.-udian diantara contoh penggunanan kata.i#Jluntuk
makna kembali terhadap kondisi yangtelah ditentukan dan dituju oleh
suatu ide adalah ka:aQ jilt(brj").Baju dinamakan dengan -ilillkarena
kembalinya pintalan pada kondisi yangtelah ditentukan untuknya.
Begitu juga dengan .pjt 4V G^1rl^ran suatu perbuatan). Dan bentuk
jamak dari kata 3. jLt\ adalah,it13i dan 36.
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Firman Allah jw:

{@+;is;y
" D dn p aka iann mu bers ih kan I ab." (Q S. Al-Muddatstsir l7 \: a)

diartikan dengan membersihkan pakaian. Ada juga yang
mengatakan bahwa kata .iE di sana merupakan kinayah terhadap
jiwa. Karena terdapat sebuah ucapan penyair:

'4 crW r-e,]b6 +E
Jiwa orang-ord.ng bani 'Auf suci dan bersib

Dan itu merupakan perintah terhadap 
^pa 

yang telah Allah
sebutkan dalam firman-Nya 6)\nl

{ @ Wf;F;# S,fri H Ai.fri;.fr,y
"Sesungubnya Allab bermaksud hendak menghilangkan dosa dari
kalian ahlul bait dan membersibkan kalian sebersib-bersiltnya."
(QS. Al-Ahzab l33l: 33)

Dan,3lj{l adalah sesuatu y^ng kembali kepada manusia sebagai

balasan atas perbuatanrrya. Maka penamaan balasan dengan kata 3r;,
dikarenakan untuk menggambarkan bahwa balasan adalah perbuatan
itu sendiri (keduanya sama). Tidakkah kamu melihat, bahwa Allah ju,
menjadikan balasan terhadap suatu perbuatan dengan perbuatan itu
sendiri?!

Sebagaimana dalam firman-Nya:

{@,";6ri"3rG.i'3-*Y
"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zaruab, niscaya dia
akan m e I ih at (b al a s an)ny a. " (Q S. Al-Zalzalah l99l: 7)

Dan Dia tidak mengatakan illf (balasannya adalah). Kata SliAl
dapat dikatakan untuk balasan kebaikan maupun kejelekan. Akan
tetapi yang banyak dikenal, ia digunakan untuk balasan kebaikan.
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Dan terhadap makna seperti ini kita mengaftikan firman-Nya'5;j;:

{ @ ;rAi i-:,: r iadi'bbi x a$\
"Sebagai pabala dari sisi Allab dan Allah di sisi-Nya terdapat pabalayang
baik.' (QS.Ali'Imran [3]: 195)

Dan firman-Nya:

q @ #S i vG'c,Lit;tri +r;ai t$lro y
"Maka Allah pun memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik
di akbirat." (QS. Ali 'Imran [3]: 1a8)

Begitu juga dengan kata 'a:,,i* yangada dalam firman-Nya Ju":

{ @ hi'^,,T};,,!r3 ih#,5'6 }
"Katakanlab (Muhammad): 'Apakab akan aku kabarkan kepadamu
tentdng ord.ngyang lebib buruk pembalasannyd, dari (orangfasik) di sisi
Allab.'" (QS. Al-Maidah [5]:60)

Karena kata tersebut merupakan suatu i:W.:y (peminjaman kata)

terhadap kejelekan, seperti i:u"-:ykabar baik yang ada di dalamnya.

Allah jw berfirman:
b

{ @'Lt 5t *- 6;2. # WTl}lr. ;6 i; y
"Ddn seandainya mereka beriman dan bertaku.,a maka sesunggubnya
pahala di sisi Allab itu lebib baik" (Qs.Al-Baqarah l2l: 103)

Adapun kata i;15,:Jt, ia digunakan terhadap halyangdisukai.

Allah ju, berfirman:

{ @ i+$ i G n "} *iieqni X$11 y
"Maka Allah memberi mereka pabala terbadap perkataan yang mereka
ucapkan, yaitu Surga yang rnengalir sungai-sungai."
(QS. Al-Maidah [s]:8s)
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Dan kata '^illi"g dikatakan terhadap hal yang tidak disukai.

Sepeni firman Allah jur:

{@Av4ifily
"KdrenA itu Allab menimpakan padamu kesediban di atas kesediban."
(QS. Ali-Imran [3]: 153)

Yakni berdasarkan';;U;-1 seperti keterangan sebelumnya. Sedangkan

kata,*;riAl tidak ada dalam Al-Qur'an kecuali hanyaterhadap hal yang
dibenci, seperti pada firman-Nya:

{@iKiG&}
"Apakab telah diberi ganjaran orang-ordng kafir itu."
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 36)

Dan untuk firman-Nya W :

{@'d!teAi61; tt-1\
"DAn ketika Kami menjadikan Baitullah itu sebagai tempat kembali."
(QS. Al-Baqarah l2): 125)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah tempat y^ng
digunakan untuk menulis pahala.

Yang dijuluki sebagai 4 $anda) adalah wanita yangkembali dari
suaminya.

Allah ju; berfirman:

{@66v'#Y
"Yang janda danyangpera.u)dn." (QS.At-Tahrim [66]: 5)

Dan Nabi 14re:^t" bersabda:

((terk",LriqJ,D)
"Seorang jandalebih berhak menentukan (pilihan) terhadap dirinya."
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+r_#l artinya adalah mengulangi panggilan. Diantara
penggunaanny;_ adalah ori'ir U #-#l (mengulangi panggilan dalam

azan). Dan i[iill artinya adalah sesuatu y^ngmenimpa manusia. Dan

dinamakan demikian karena ia terjadi berulang-ulang. Dan 'aii)t aninya
adalah suatu kelompok; fang sebagian dari mereka kembali pada

sebagian yanglain dalam kenyataannya.

Allah kii berfirman:

{@(;\'*'J+G\;e'=6y
"Da,n majulah kamu secd,ra berkelompok-kelompok atau majulah secdrd

bersama-sarna.." (QS. An-Nisa' [4]: 71)

Dan seorang penyair berkata:

t5*#3:Lir;3
Dan sa.ya terkadang memberi makan kepada

s ekelomp o k orang- orang y d.ng mu I ia

,t-F\'e:j artinyaadalah tempat y^ngmenjadi arah kemb alinya air.

Dan ini telah dijelaskan sebelumnya.

s or.

)j, W*S Qt;3tt;6ifE (debu, awan dan yang semisalnya telah

mEnyeb ar b e rh amburan) - EYr, - Yr, - 

"H 

y ang art iny a adalah menyeb ar

berhambu r an.'ij1-G (saya telah menyebarkannya).

Allah ju, berfirman:

{@rri#Y
"Menggerakkan d.'r!)an." (QS. Ar-R[m [30]: a8)

Kata rv1juga memiliki makna mengolah maka bisa dikatakm,Lj't
(saya mengolah), dan diantara penggunaannyaadalah firman-Nya J\;r:
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{@WGr";;*i';'59,
"Mengolah bumi serta memakmurkannyo." (QS. Ar-Rnm [30]: 9)

Vj'al"ZAt ,sr! (cacar air itu menyebar), yakni disamakan dengan
tersebarnya debu. Dan kata i3i\1 3U, merupakan suatu kinayah
tentang meluapnya kemarahan orang tersebut. Tsawarahu, yakni
melompatinya.',A\ aninya adalah sapi jantan yang tersebar di bumi.
Maka seolah-olah pada asalnya kata tersebur merupakan masdar yang
dijadikan pada posisifail (subjek), sama seperri j; (menginap) dan

yang menginap/ tamu) dan rJiV (y^rgmuncul dengan tiba-tiba/hantu),
yangartinyatamu dan pengelana. Dan perkataan mereka , ilJl51J yt"
(hilangnya mega merah waktu senja), yakni yang menyebar dan tersebar.
Dan jlSJl artiny aadalah mencari darah. Dan asliny a adaJahhuruf hamzah,
sehingga ia tidak termasuk bagian dari bab ini.

/e
6I : LYSI artinya adalah berdiam serra menerap.

Dikatakan, ;$ - ,s- ji - ei.
AIIah 6j; berfirman:

{@<iiSe3+6,Lrry
"Ddn tiadalab kamu tinggal bersama-sama penduduk, Madyan."
(QS. Al-Qashash l28l: as)

Dan Dia berfirman:

{ @ 6;<i5L ;ri';:a c,fr'ty
"Bukankab dalam Neraka labannam itu ada ternpdt bagi orang-ord.ng
ydngnTenyombongkan diri?" (QS. Al-Zumar [39]: 50)

t
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Dan Allah jw berfirman:

{@ Vc;:avY
"Dd.n Neraka adalah ternpdt tinggal mereka." (QS.Muhammad laTl: 12)

Dan firman-Nya:

{ @ 4;UAi 6rt,4iWC.* 
"3i4. 

i{YJir- l\
"Masuh ilah pintu-pintu J ahanam itu, sedangk an kalian k ekal di dalaffirUa,
Maka seburuk-buruk tempat ordng-orang yang menyombongkan diri."
(QS. Al-Zumar l39l:72)

Dan Dia berfirman:

{@'3rl6ry
"Neraka itulab ternpdt kamu." (QS. AI-An'am 16l: 128)

Dikatakan tilWii ;;, yakni merupakan suatu kinayah terhadap

orang yangdidatangi tamu. Dan',.,'-tist artinya adalah kandang domba.

lVallahu a'lam bi asb-shauab.

.a"9:€.6
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rJut

Bab Huruf Jim

fit
!f? : Allah ;u.' berfirman:

{@##;,5i;\
"Masukkanlab dia ke dasar surnur." (QS. Yusuf [12]: 10)

Yakni sumur yangtidak dalam. Dinamakan demikian, bisa karena
ia digali (dibuat) di3.i+,yakni tanah yang keras. Dan bisa juga karena ia

diputus dari sumbernya(asalnya), yangdi dalam bahasa arab dikatakan
sebagai J"it r.p.rti halnya ucapan lijJr4.+ (memotong pohon kurma).
Dan dikatakan .7qil$j (waktu paceklik) segeni halnya penggunaan
pada ucap 

^n 
p$t;,,,,j- (lamankekerasan) .++i';*, arrinyaadalah unta

yarLgpunuknya terputus, begitu juga dengan ucapan ',p'riU. Karena
kedua kata terseb"t (f;f dan LQ) sama dengan kata ifiidan iEf3 yang
artinyaadalah orang yangtangannya terputus. Sedan[kan ani dari kata
,iiZ adalah orang laki-laki yangkelaminnya terputus dari pangk alnya.
Katan{rayangdiartikan sebagai salah satu model baju, termasuk dalam

bab ini. Disamakan juga dengan hal tersebut, yaitu punuk unta yang
tertancap tombak. +qll artinyasesuatu yangmenaikkan air susu unta.
ti#;uilif;l*,artinyaadalahkecantikanperempuanitumengalahkan
perempuan-perempuan yang lain. Kalimat tersebut merupakan
;;Uyt (kata pinjaman) dari kata * y^ng artinya adalah memutus.
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Sepeni halnya ucap an p:uAtS l}ua 5 iii,E3, y 
^ng 

artiny a adalah saya

mengalahkannya dalam perdebatan dan perselisihan, karena ani asli

dari kata '{ adalahmemutus. Adapun kata'a:;Llyang artinyaadalah

penrt buncit yangpenuh lemak, tidak termasuk dalam bab ini. Akan
tetapi ia dinamakan dengan demikian karena bunyi yang terdengar

darinya.

oo
V: Allah ju, berfirman:

{@ +?C)i5+4\,'o;;f\
"Mereka percd.yd. kepada jibt dan tbaghut." (QS. An-Nise' [4]: 51)

{ft dan ;it artinya adalah basuhan yangtidak berguna sama

sekali. Ada yang mengatakan bahwa huruf Ta' disana merupakan

pengganti dari pada Sin, untuk menunjukan adanya tindakan yang

berlebihan dalam membasuh, seperti halnya ucapan seorang penyair:

ursl 3WL;j-G:3*
Amr bin Yarbu' adalah ord,ngyangpaling jelek

Yakni manusia yangpaling rugi. Kata a;.1r 1"g, digunakan

terhadap sesuatu yangdisembah selain Allah. Kemudian penyihir dan

dukun juga dikatakan sebagai &+.

9. : Makna asli dari kata ja adalah memperbaiki/memulihkan
J..
ies,rat., den gan me m aksanya. D ikat akan'ijtl (saya mempe rb aikinya)

- 1*Y: - 7)U (maka ia menjadi baik kembali). Dan ada i,tga yang
mengatakannya dengan 'o3;a (saya memperbaikinya) - F (maka ia

menjadi baik kembali).

Sebagaimana ucapan seorang penyair:

Jgj.a)r aij\'fri
Rabb telab memperbaiki agalr7a itu, sebingga ia menjadi baik kembali
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Ini adalah makna menurut kebanyakan ahli bahasa. Sedangkan
sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa makna ka:a fi yang ada
dalam syair di atas, bukan mengikuti bentuk ];;iy,yakni'i$y(menjadi
baik kembali). Akan tetapi maknanya retap mengikuti bentuk ji5,
yakni ja (memperbaiki). Maka berarti di sini terjadi pengulangan.
Dan maksud dari kata'j-. yangpertama adalah mulai memperbaiki,
sedangkan makna dari '1; y^rLg kedua adalah menyempurnakan
perbaikan tersebut. Sehingga seakan-akan penyair berkata: Rabb hendak
memperbaiki agama itu dan lantas memulainya. Kemudian Dia
menyempurnakan perbaikan tersebut. Yang demikian itu dikarenakan
wazarL ji3 terkadang ditujukan untuk orang yang memulai suatu
pekerjaan, dan terkadang juga ditujukan untuk orang yangtelah selesai

menuntaskan pekerjaan tersebut.

Kaa fi, adakalanya diucapkan untuk menggambarkan adanya
makna ijtihad (usaha yang keras) dan mub-laghoh (berlebih-
lebihan) dalam proses perbaikan tersebut. Dan adakalanya untuk
menggambarkan adanya makna membebani.

Sebagaimana ucapan seorang penyair:

,-W*Sit',;i};
Dia berusaba keras dalam memperbaiki seteleb selesai makan, karena

dia kekenyangdn

Kata'jj;t terkadang digunakan untuk makna memperbaiki saja,

seperti ucapan 'AIi xi{i,!a: F,Y Stl\$,*S ,f *U $7ahai Dzat
y ang memperbaiki setiap y ang rusak, wahai D zat y ang memudahkan
setiap kesulitan). Diantara ny a jtga adalah oran g arab mengatakan roti
dengan ucapan i? :;V+, y ang maksudnya adalah sesuatu y ang dapat
memperbaiki (mengenyangkan) yang berasal dari biji. Dan terkadang
juga kata 14t dig".rakan untuk makna memaksa saja, seperti sabda

Rasulullah 1ar+KV:
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-6. 1s i*r
"Tidak ada paksaan dan tidak ada otorisasi."l

Sedangkan 
oj,a dalamilmu matematika (aljabar) adalah menyertakan

huruf pada angka untuk memperbaiki hitung n y^ng dikehendaki.

Seorang penguasa (raja) terkadang disebut sebagai jii, seperti pada

ucapan seorang penyair:

';+\die\i:. eiS
Dan berikanlah pada anktu pagi wabai raja!

Yakni dikarenakan dia memaksa masyarakat terhadap apayangdia

kehendaki, atau memaksa mereka untuk memperbaiki semua masalah

mereka.

Kata jtil. )ll, makna aslinya adalah mendorong orang lain untuk

memaksa yanglainnya. Akan tetapi dalam perkembangannya kata

tersebut dlgunakan untuk makna memaksa saja. Sehingga perkataan

\K JL'i;elaninya sama dengan '^iLfi,yakni saya memaksanya untuk

melakukan ini. Kemudian orang-oran gyalgmengganggap bahwa Allah

jw memaksa para hamba-Nya untuk melakukan maksiat, dikenal

dikalangan ulama kalam (tauhid) dengan sebutan itJ Sedangkan

dikalangan ulama terdahulu mereka dikenal dengan nama ^i; dan
e-

Kata'ri';it ap abila dikate gorikan seb agai sifat manusia, maka

diucapkan pada orang yang berlaku otoriter terhadap orang yang

lemah, karena menganggap dirinya memiliki kedudukan y^ngtinggi,

padahal sebenarnya dia tidak berhak sama sekali. Dan ucapan ini hanya

dikatakan untuk tujuan mencela.

Seperti pada firman Allah ki;:

' Diambil dari ucapannya Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib txgS;. -, sebagil'mana disebutkan

di dalam klr.ab Kanzul'Umal. (l/182)
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{@/=r)tA|>46.Jy
"DAn binasalab sernud ordngydng Berlaku sea)enang-a)end,ng lagi keras
kepala." (QS. Ibrahim [1a]: 15)

Firman-Nya Ja:

{@*i'6\t,#-?'y
"Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.'
(QS. Maryamllgl:32)

Firman-Nya kii:

{@'r*r;i'Wst\
"Sesungubnya dalam negeri itu ada ordng-ordngyang sd.ngdt kuat dan
kejam." (QS. Al-Maidah lslz 22)

Dan firman-Nya g6:

{@ # ;*t,-* iL J;{fi U;iei,-'s
"Demikianlab Allab mengunci mati bati orang ydng sombong dan
sew)endng-@enang." (QS. Ghafir [a0]: 35)

Yakni menolak untuk menerima kebenaran dan mempercayainya.
Orang y^ngmemaksa terhadap orang lain juga dikatakan sebagai j(i.

Seperti pada firman-Nya:

{@)q#si?jy
"Dan kamu sekali- hali bukanlah seorang pemaksa terhadap nxerekA."
(QS. Qef [s0]: as)

Dan dikarenakan di dalam kata "memaksa" tergambar makna lebih
tinggi dari hal-halyangsepadan dengannya, maka dikatakan i:V'^W
(pohon kurma yanglebih tinggi dari pada lainnya) danii(;iiU (unta
yang sangat tinggi). Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits:

361Kamus Al-Qur'an



tg(+r drrvY-,> ar:i: ry'^;tK't *i,p :u.lr .1;K-l t,.)b>>

"Gigi geraham orang kafir di Neraka seperti gunung Uhud, sedangkan

ketebalan kulitnya setebal empat puluh dua hasta dengan hasta

penguasa."

Ibnu Qutaibah berkomentar: Yang dimaksud adalah hasta yang

dinisbatkan pada raja, yang dikenal dengan lUJl Lb) (hasta domba

betina).

Sedangkan apabila kataj(i digunakan sebagai salah satu sifat Allahjr,

Sepeni pada firman-Nya:

{@'H5\)qrtAy
"Yang Maha perkasa, ydng Maha Kuasa, ydng memiliki segala

Keagungan. " (QS. Al-Hasyr 159): 23)

Maka adayangberpendapat bahwa Penamaan Allah dengan nama

tersebut diambil dari ucapan orang arab'iiist,Lj,7 (say amemulihkan/
menolong orang fakir itu), karena Dia adalah Dzat yang menolong

manusia dengan limpahan nikmat-Nya. Ada |uga yangberpendapat

bahwa penamaan itu disebabkan karena Allah memaksa manusia

terhadap apa yang Dia inginkan. Akan tetapi sebagian ahli bahasa

membantah pendap at y^ngterakhir ini dari sisi kata, dengan berkata:

Tidak ada kata b.ib.r,r,rk 31i y^ngdiambil dari fi'il ,3i;-1i, sehingga

ka:a'r(s tidak dibentuk dari kata 3F\ (saya memaksa). Bantahan

tersebut dapat dijawab dengan argumen bahwa kata tersebut diambil

dari kata k y^rg diriwayatkan dalam sebuah sabda Rasul 1;'x*i;b:

kq-f ii'*'I;"Tidak ada paksaan dan tidak ada otorisasi", sehingga

ia bukan diambil dari kata 3-t
Sedangkan sekelompok ulama dari orang-orang mu'tazrlah

membantah pendapat tersebut dari segi maknanya, dengan berkata:

Allah Maha suci dari hal tersebut (yakni dari memaksa hamba-Nya

terhadap 
^payangDia 

kehendaki). Itu bukanlah suatu hal yang salah.
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Karena Allah ju, telah memaksa manusia terhadap sesuatu yang
mana mereka tidak bisa lepas darinya sesuai dengan hikmah-hikmah
llahiyyah (kebijaksanaarL Rabb). Bukan seperti y^ng dianggap oleh
orang-orang yang tersesat dan bodoh. Hal itu seperti sakit, kematian
dan kebangkitan yarlg mereka benci. Padahal sebenarnya semuanya

itu diletak an pada penciptaan-pencipta an y 
^ngsesuai 

dengannya, dan
juga dimanfaatkan untuk mencari cara paling baik dalam berakhlak
dan beramal. Dari sini, maka manusia dijadikan sebagai makhluk yang
dipaksa, akan tetapi dalam bentuk masih memiliki pilihan. Sehingga dia
adakalanya ridha terhadap penciptaan tersebut dan tidak ingin beryindah
darinya, dan adakalanya tidak menyukainya, merasa menderita dan
membencinya, seakan-akan dia tidak bisa lari dari semua itu.

Oleh karenanya Allah ju; berfirman:

{@64 ei qvz kU'6 ;A'c:tti y
"Kemudian mereka terpecah belab dalam u.rusdn (agama)nya menjadi
beberapa golongan. Setiap golongan (merasa) bangga dengan d.pa yang
ada pada mereka (masing-masing)." (QS. Al-Mu'minun l23l: 53)

Dan Dia ki; berfirman:

{ @ r;l i t#r A ii::,,'rrz rilffi '&y
"Kami telab menentukan dntdrd mereka penghidupan mereha dalam
kehidupan dunia." (QS. Az-Ztkhni la3l: 32)

Berdasarkan pengertian di atas, maka Allah dijuluki sebagai j+Etr
(Dzat Yang Maha Memaksa), meskipun Dia tidak memaksa kecuali
terhadap hal y ang sesuai dengan kebij aksanaan-Nya.

Diriwayatkan dari Amirul Mukmini n '*egy2:

\4#) W W-p lF 9&VW )K #r &;!E
"'Wahai Dzat yang menciptakan lapisan-lapisan langit, dan yang
memaksa hati terhadap fitrahnya,yaiat celaka dan bahagianya."
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Karena Allah memaksa hati terhadap fitrahnya, yakni membekalinya

dengan makrifat (pengetahuan tentang ketuhanan dan lainnya). Maka

penyebutan kata tersebut disini dikarenakan mencakup keumuman

makna-makna yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian kata $3j; merupakan bentuk .L\;i dari kata iiAt
'tv eft*\, artinya adalah saya berjanji untuk memaksanya terhadap

hal itu. \5iEi.i'r1;4'$iAl, artinyaadalah dia tertimpa musibah yang

sangat tidak pernah diduga akan menimpanya, disebabkan karena

besarnya musibah tersebut. Kata l$il diambil dari kata ptf
(memperbaiki tulang), yang artinya adalah kain yang diikatkan pada

organ yangdiperbaiki, yakni perban. Kata fr;jl digunakan untuk k.y,,
yarLgdiikatkan pada organ yang luka tersebut, dan bentuk jamaknya

adalah ;V. Gelang juga dinamakan dengann;rt,7, yakni disamakan

dengan keadaan perban yangdiikatkan pada tubuh. Dan j[, dikatakan

untuk tanah yanglosor.

9. -
V (Gunung): Bentuk jamak dari kata j,a adalahJt;f ar" jr.7.

Allah kv berfirman:

{ @( (j i Ef';@ \'.^1 o;,ig i1y
" B ukan k ab Kam i te I ah m enj adik an bum i s e bagai b amp aran, dan gunung'

gunung sebagai pasa[i" (QS. An-Naba' 178]z 6-7)

Allah jr berfirman:

{@F6ilq\Y
"Ddn gunung-gunung Dia pancangkan dengan tegub.'
(QS. An-N azi' at 179): 32)

Allah ju, berfirman:

{@rb$Ed$ia.t$iy
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"Ddn Allab A"So) menurunkan Butiran-butiran) es dari langit, (yaitu)
dari (gumpalan-gumpalan aanan sEerti) gtnung-gunu.ng. "
(QS. An-Nnr l24l: 43)

Allah jw berfirman:

{ @#r1,3 gi ?:-, h}? yqi i;y
"Dan di antara gunung-gunungitu ada garis-garis putib dan merabyang
beraneka rndcdrn wdrndnytt " (QS. Fathir l35l:27)

{ @ 63 {,.,tii;-,is ;U$,i,ti6"\
" DAn mereka bertany a k E adamu (Mubammad) tentang gunung- gunun&
maka katakanlab, "Rabbku ahan mengbancurkannya (pada bari Kiamat)
sebancur-hancurnya." (QS. Thaha [20]: 105)

{@ |ryf6};4iat'+r'y
"DAn kamu pabat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk
dij adikan rumab -rumab. " (QS. Asy-Syu' a r a' 126l: 149)

Kemudian makna-makna yang ada pada kata "gunung" diambil
dan dipinjam untuk dibentuk pada kalimat lain, sehingga dikatakan

k SX (futan tidak berpindah tempat), yakni menggambarkan makna
kokoh yangadapada gunung. Ucapan tK;V,iirt i!1, merupakan
isyarat terhadap tabiat yarlgdiletakan Allah padanya yang tidak bisa

dipindahkan oleh orangyang ingin memindahkannya. iQ):5.3).i, yakni
fulan memiliki fisik yang keras. ;li.gJlt+ 3.1, baju y^rgind^h bentuk
dan tampilannya.

{@(i;lq;Y
"DAn gunung-gunung Dia pancangkan dengan tegwb."
(QS. An-N az|' at 179): 32)

Dan firman-Nya:
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Dan juga terkadang yang digambarkan dari kata "gunung"
adalah makna besar, sehingga kata jgdigunakan untuk menunjukan

kelompok yangbesar.

Allah jw berfirman:

{@rif b{"i;friY
"sesunggubnya syaitan itu telab rnenyesatkan sebahagian besar di
dntardrnu." (QS. Yasin 136lz 62)

Yaitu sekelompok orang yarLgbanyak, yakni disamakan dengan

besarnya gunung. Ada juga yang membaca kata pada ayat tersebut

dengan i;. at-r audzi berkata: >i+ ,)i; ,)ioi drt, t. s.drngkan

trlr-, lainnya berkata: kata )iii- merupaka 
" U.

Y an g diantar a p e n g gu n a 

^rLr:y 
a adal ah f i r m an Allah y.1; :

{ @'4'vt$:6-$L,s $\WGY
"DAn bertakwalab kepada Allah yang telab menciptakan kamu dan

urndt-urnd.t yang terdahulu." (QS. Asy-Syu'ara' l26f: 784)

Yakni orang-orang yang telah diciptakan padawatak mereka dan

jalan y angharus me reka tempuh, seb agaima rta y aflgdiisyaratkan dalam

firman-Nya S\-:2

{@'r{Sef;3,LSY
"Katakanlah: 'Tiap-tiap ordng berbuat rnenurut keadaannya masing-

masing,'" (QS. Al-Isra' 117): Sa)

Dan ucap an k artinyaadalah menjadi sePerti gunung dalam hal

ketebalannya.

rt: Allah ju' berfirman:

{@'/4'x1Y
"Membaringhan anaknya atas pelipis("yo)." (QS. Ash-Shaffat p7l: t03)
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gqr? (dua pelipis) adalah dua sisi dari dahi. $r7 adalah lemahnya
hati terhadap hal yangsebenarnya dia dapat bersikap kuat. Maka Ji;
$t; aniny a adalah 1 aki-l aki y arLgp e n ge cut. D an .3 [+';ir,y aniny, 

"d"i 
rh

perempuan yang pengecut. 'rfii\, artinya adalah saya mendapatinya
menjadi seorang pengecur dan aku menetapkan hal itu karena kelemahan
hatinya. c,o G.j") adalahsalah satu jenis makanan. dan ;1r ff aninya
adalah susu telah membeku sehingga menjadi seperti keju.

Ar> , 'elail (dahi) adalah bagian dari kepal 
^yangmerupakan 

organ
untuk sujud.

Allah jw berfirman:

{@"ei'*eu-"e"i;uy
"Lalu dibakar dengannya dabi mereka, lambung nlerekA."
(QS. At-Taubah [9]: 3s)

Bintang terkadang diungkapkan dengan kata'aii;, yakni
menggambarkan bahwa ia sepert_i dahi. Dan maksudnya adalah rasi
bintang yangdikenal dengan -{r 1f.o). Tokoh-tokoi, masyarakat
juga dikatakan sebagai'ai;+. Dan penamaan seperti ini sebagaimana
menamai mereka dengan kata muka (yakni pemuka).

Dan diriwayatkan dari Nabi 14^i.^'ty", beliau bersabda:

Kfu:6 4i!')1.+ ,*:lt
"Tidak ada zakat dalam dahi."2

Maksudny a adalah kuda (+1.

2 Hadits ini dikeluarkan oleh Ad-Daruquthni di dalam sunannya (1/94/2) dari hadits'Ali bin Abi
Thalib.ad$r
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t e: Dikataka n rb-r$\g ;nt ,*,yrk"i artinyasaya mengumpulkan

H:li dalam bak. Dan brf yrrrg dipenuhi air dinamakan sebagai\V,
dan bentuk jamakny a adalah ,iV.

Allah ju, berfirman:

{@-,QQC,'\
"DAn piring-piringyang (besarnyQ seperti kolam." (QS. Saba' [3a]: 13)

Kemudian kata tersebut dipinjam dan dikatakan 4V €f4t +
(saya mengumpulkan pajak). Di antara penggunaannyajuga adalah

firman-Nya jw:

{@ri,{tf*Y*-\
"Yang didatangkan ke tempd.t itu buah-buaban dari segala rndcd.rn

(tumbub-tumbuban)." (QS. Al-Qashash [28]: 57)

Kata i\i1i-. jl artinya adalah mengumpulkan dengan cara memilih.

Allah ju, berfirman:

{
"LaluRabbnya memilibnya." (QS. Al-Qalam [63]: 50)

Dan Dia ju, berfirman:

{ @ \#;:: { i\ } \3 AE r+Y d 
t"f' \

"Ddn apabila kamu tidak membaana sudtu ayat Al'Qur'd.n kepada

mereha, mereka berkata: 'Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?"'
(QS. A1-A'raf lzlt 203)

Yakni mereka mengatakan tidakkah kamu mengumPulkannya?

Yaitu sebagai ucapan sindiran dari mereka bahwa kamu (Muhammad)

menciptak an ayat-^yat ini dan ia bukan berasal dari Allah. Ucapan

iiJ I Jilt L\*\, artiny aadalah pengkhususan Allah terhadapa hamb a-Nya

@:i:tguy
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untuk diberikan anugrah ilahi yang denganny a dapat diperoleh
berbagai macam nikmat tanpa ada usaha dari hamba tersebut. hal yang
demikian itu hanya diberikan kepada para Nabi (berupa mukjizat*d)
dan seb agian o rang y angmendekat i der apt mereka (berupa karamah*d),
yaitrl para sbiddiqin dan syuhadA' .

Sebagaimana Allah berfirman:

{@6rK+i!*a$y
"Ddn demikianlah Rabbmu, memilib kamu (untuk menjadi Nabi)."
(QS. Yusuf lL2l:6)

{@isr,iiti{;iis6ny
"Lalu Rabbnya memilibnya dan menjadikannya termasuk ordng yang
sbalih." (QS. Al-Qalam [68]: s0)

{@ ,4g9h$t-*,','W5y
"DAn Kami telab memilih mereka (untuk menjadi Nabi-Nabi dan Rasul-
Rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan ydng lurus."
(QS. Al-An'am 16l:87)

Dan juga firman-Nya:

{@ u'r;r*{aufr:*r?y
"Kemudian Rabbnya memilib dia, rnaka Dia menerima taubatnya dan
memberinya petunjuk." (QS. Thaha l20l: t22)

Allah jw berfirman:

{ @ -r$. 6 1Wx5 
^i1;" 

ALr*-y
"Allab menarik kepada d,garna itu orang yang dikebendaki-Nya dan
memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-
Nyo)." (QS. Asy-Syura la2l: 13)
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Ayat ini senada dengan firman-Nya"

{ @,6:id,Z-; Pq i;*:tA-sY \
"Sunggub, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerabkan)

akhlak yang tinggi kepadanya." (QS. Shed [38]: a6)

*: Dikatakan &#6 L34 dan JJ+\1'a&, yakni artinya adalah

saya mencabut batan gnyasehingga pohon tersebut tercabut.

Allah kji berfirman:

{@*3Ji'e;c&iy
"Yang telab dicabut dengan akar-akarnla dari permukaan bumi."
(QS. Ibrahimftal:26)

Yakni batang pohon tersebut dicabut. Dan kata ie,At artinya

adalah pohon yangdicabut. ,&\:e+ artinyaadalah fisik yang tampak

dari sesuatu. Dan &4jt dalah dr..trt y^ngtinggi, sama seperti kata

rl'.jrdan iil}ijt (bukit kecil). Dinamakan demikian disebabkan karena

keadaan y^ngterlihat disana setelah ia terkena longsor. Sedangkan

.lqi+it adalah salah satu jenis tanaman.

'&: Allah ju' berfirman:

{@a+*b)1e1#6y
"Maha jadilab mereka mayit'mayit yang bergelimpangan di tempdt

tinggal mereka." (QS. Al-A'raf l7l:78)

itu merupakan isti'arah (kata pinjaman) terhadap orang-orang

yalgmukim, diambil dari perkataan orang arab 3t$t'&,yakniketika
burung itu duduk dan menempel di tanah. $Egit artinyaadalah tubuh

,.r.orrrrg ketika sedang duduk. Kemudian ucapan LkrW k,
merupakan kinayah ftiasan) terhadap orang yangtukang tidur dan

pemalas.
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U? (Berlutut), #', & ,F (dia berlurur pada kedua lututnya)
V.tf* - +V'rig (makadia adalah orang yangberlutut) . Yaitu satu

bentuk dengan kata (;y1 - W - H - tii (melewati batas). Bentuk
jamaknya adalah S* @rang-orang yatgberlutut), satu bentuk dengan
kata {15 dan H (menangis).

Katal(4 yangada dalam firman-Nya ky:

{@q}W<t'iuai3t;q
"DAn membiarkan ord.ng-orang yang lalim di dalam Neraka dalam
keadaan berlutut." (QS. Maryam llgl:72)

Bisa jadi ia adalah kata berbentuk jamak sepeni halnya l+i dan
bisa juga ia dianggap sebagai mashdar yangdisifati.

Sedangkan kata',.i;;V dalam firman-Nya W :

{@-+>$K,;;;y
"Ddn (podo hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut."
(QS. Al-Jatsiyah lasl: 28)

Diposisikan sebagai jamak, seperti ucapan i'+t|:'aS'a;U.
(sekelompok orang yangberdiri dan duduk).

)21>: Artinya adalah menafikan apayangada di dalam hati dan
mengakui ap^yangtidak ada di dalamnya.

Dikatakan tW) - t:'H - '4 (menyangkal).

Allah ju: berfirman:

{@ #:fi';:':firi;q\"6y
"Ddn mereka mengingkarinya barena kelaliman dan kesombongan
(mereka) padabal bati mereka mqtakini (kebenaran)nya."
(QS. An-Namll}7l: t4)
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Dan Allah k6 berfirman:

{@5,1#_W_Ey
"Ddn (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-a'yat Kami'"
(QS. Al-A'raf l7l:57)

Dan kata Gi{ dikhususkan untuk kata keria yangmemiliki ani

diatas (tidak untuk arti kata keria yanglain). Dikatakan W k,yakni
artinyaorang yangkikir, sedikit berbuat baik dan malah menampakan

kefakiran . f'r;; $r1, ^rtrnya 
adalah tanah yang memiliki sedikit

tumbuhan. Dikataka n fi,rya \3u')'i t";;, yakni iengkel dan dongkol

padanya. Dan kata '-r;$ aninya adalah menjadi memiliki sifat kikir.

'"-Z , 'a;4t artinyaadalah besarnya nyalaapi. Kata 'bjt (salah

Irrr, ,r.rrn Neraka) diambil dari kata tersebut, yang artinyaadalah api

y 
^rLg 

me nyala-nyala. Ke mudian ungkap an w ajahny a menyala-nyala

karena sangat marah merupakan makna pinjaman dari kata )gl iAi
(nyala api), karena hal tersebut disebabkan oleh bergejolaknya panas

di dalam hati. i\ioi il'lt *; (singa menyalakan kedua matanya),

perkataan ini diungkapkan karena kedua bola matanyaterlihat menyala.

+ ,liJr arti aslinya adalah S-fit.-fj"iril! (melintasi bumi y^ng

drtrr). Kemudian diambil dari kata terseb.rt,lj-;.9"i per"saha dalam

perjalanannya) - \'"+ - 4. Begitu i-*Sa dengan kata ,r\O.lf (berusaha

dalam urusan itu). Sedangkan '"";\ artinya adalah meniadi memiliki

keseriusan. Dan terkadang dari kata j,iul ,t\''+ (saya melintasi bumi

yangdatar) hanya diambil makna iliJt (melintasi /memotong) saja,

,.hi"gg, diucapkan O:\t i!i+, yan[maksudnya adalah saya melintasi

bumi dengan tujuan untuk memperbaikinya. '+* 3. j, arti aslinya

adalah pakrirn y^ngbaru dipotong. Hanya saja kemudian kata 3i1i
ini dijadikan untuk setiaP hal yang baru dibuat.
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Maka firman Allah:

{@ *x*u"ito;sY
" sebenarnya mereka dalam keadaan rdgu-ragu tentdng penciptaan yang

baru." (QS. Qaf [50]: 15)

Merupakan isyarat terhadap penciptaan yane kedua, yaflg
disebutkan dalam firman-Nya:

@U'Cj afi(i;K,c^$iy
"Apakab apabila kami telab mati dan sudab menjadi tanab (akan

kembali kyi?) Itu adalab suatu pengembalian yang tidak mungkin."
(QS. Qaf [s0]: 3)

Dan kebalikan dari kata !4 (baru) adalah,Si+ (t""), karena yang
dimaksud dari !6 adalah baju yang dekat masa pemotong^traya
(apabila ia disandarkan pada kata baju).

Di antara penggunaan kata tersebut juga adalah ucapan:

.;r+'if qE+#$Wg j1;ir (siang dan malam yangbaru).

Allah jw berfirman:

{@ e,}r)qii*Y
"Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih."
(QS. Fathir l3s):27)

Yaitu bentuk jamak dari kata i-L, yang artinya adalah garis yang

tampak, diambil dari perkataan orang arab'4ia; fi; fialanyangdilalui
dan dilintasi). Diantaranya }uga adalah ,i,EliiLl (jalan raya). Domba

yangdikatakan sebagai \4 dan',tr,- adafah domba yangair susunya

telah terputus. y\ en+, merupakan ucapan yang ditujukan untuk
mengutuk. Anugerah Allah juga dikatakan sebagai'"+.
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Allah jw berfirman:

{@$3:u;:;:t;y
"Ddn babuasanya Maha Tinggi kebesaran Rabb kami."
(QS. Al-Jinnl72):3)

Yakni limpahan anugerah-Nyr. Ada juga yang berpendapat
bahwa maksudnya adalah keagungan-Nya. Sehingga kata'3; disana
kembali pada maknayangawal. Dan penyandaranitu didasarkan pada
kepemilik an yang khusus bagi Allah terhadap keraj aan-Nya.

Kemudian bagian duniawi y^ngdiciptakan Allah untuk seorang
manusia dinamakan dengan '+)ug ,yakni yang kita kenal sebagai nasib.
Maka dikatakan 4b4.i3+i, yang artinya adalah saya dinasibkan
(seperti ini'P').

Dan juga dalam sabdanya -xs^*6tV:

((j.iit ,!i"igJlui i;:j.i11
"Tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya di hadapan-Mu
sedikitpun."3

Maksudnya adalah kekayaan tersebut tidak bisa untuk mencapai
pahala A1lah jw, akan tetapi pahala Allah hanyadapat dicapai dengan
bersungguh-sungguh dalam ketaatan. sebagaimana hal itu telah
diberitakan oleh firman-Nya Jw:

{ @ :-" },;'uti \i+-,^ tr, +t::t Li-i? sy
"Barang siapa mengbendaki kehidupan sekarang (duniaui) maka Karni
segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang
yang Kami kebendak." (QS. Al-Isra' t17l: 18)

3 Muttafaq'alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (844), Muslim nomor (137/593) dari hadits
Mu'awiyah r4!fi
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Dan firman-Nya:

A&6\1 ,i^i} 3"i,6 \i;1,u g;,;--$ii6 ir, y
{@ 6K:*

"Ddn barang siapa menghendaki kehidupan akbirat dan berusaba ke

arab itu dengan sunggub-sungguh, sedang dia beriman, maka mereka

itulab ordngyang usahanya dibalas dengan baik.'(Qs. AI-Is ra' llTf: 19)

Dan itu juga diisyaratkan oleh firman-Nya:

{@t;'i;36U:10.Y
"(Yaitu) pada bari (ketika) barta dan anak-anak tidak berguna."
(QS. Asy-Syu'ara' [26]: 88)

Kata N jugaberarti ayah dari ayah atav ayah dari ibu (kakek).

Sehingga ada yang berpendapat bahwa makna dari iilt li dq'i
adalah nasab dan orang tua tidak akan bermanf.aat bagi seorang pun.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa anak juga tidak akan memberi
manfaat dalam firman-Nya:

{@ti\;36U:10.Y
"(Yaitu) pada bari ft,etika) harta dan anak-anak tidak berguna."
(QS. Asy-Syu'ara' [26]: 88)

Begitu pun orang tua, tidak dapat memberi kemanfaatan seperti

y^ngtelah dijelaskan dalam ayat ini dan juga hadits tersebut.

9./
&J7 (Kuburan): Allah jw berfirman:

{@rr;ec..r1i'Ht y
"(Yaitu) pada bari mereka keluar dari kubur dengan cepat."
(QS. AI-M a' artj 17 0l: a3)

Yakni jamak dari kata L'6;r. Dikatakan jrya L'q*^,.3'4.
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Dan dalam surat Yasin:

{ @5i=,t 4, tt+\ f'ii ;n irt1; }
"Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segerd. dari kuburnya (menuju)
kepada Rabb mereka." (QS. Yasin [35]: 51)

Jq : Kata jlidl sama arrinya dengan kata Bidl, yaitu tembok.
Hanya saja kata jt-q diucapkan apabila yang dikehendaki adalah
makna mengelilingi suatu tempat. Sedangkan kata tIiE diucapkan
ketika melihat sisi besar dan tingginya tembok tersebut, dan bentuk
jamaknya adalah 

"a.Allah jw berfirman:

{@67il;Kjt,;;6'y
"Adapun dinding rumab itu adalab kepunyaan dua orang anak yatim."
(QS. Al-Kahfi [18]: 82)

Dan berfirman:

{ @,"A1 t36J^-it ii"6t+\
" Dinding rumab y ang hampir robob, maka Kbidhr menegakkan dinding
itu." (QS. Al-Kahfi llsl:77)

Dan Dia jr berfirman:

{@;3:;iinJ\
"Atau di balik tembok (QS. Al-Hasyr [59]: 14)

Disebutkan dalam sebuah hadits:

(6j.,ijt ur 6g,Fn
"Sampai air memenuhi dasar ladang."a

' Muttafaq 'alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (2361) dari hadits Zubair bin 'Awwam t4gga
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Dan ucap an j\';l\ 3)'"+, yang artinya adalah saya meninggikan

tembok itu.

Dan terkadang yang dilihat dari kata tersebut hanyalah makna
'"rAt (ptanjang dan besar) saja. Sehingga dikatakan ;4t54, yakni
ketika telah keluar daunnya, seakan-akan ia semakin panjang. Dan

tumbuhan yang menonjol dari tanah dinamakan dengan ji7, sedang

bentuk tunggalnya adalah i:*..-pj-"il 6.',{i1, yakni ketika ianah itu
mengeluarkan tumbuhan tersebut. L;A\+ dan j;L, diucapkan
ketika bayi tersebut telah tumbuh giginya, yakni disamakan dengan

tumbuhnya pohon. Dan dikatakan j"g &s4l (cacar), yait,t bintik-
bintik y^ngmuncul pada tubuh, dan jamaknya adalah-lt+i. LVr+iV"
(kambing y^ngterkena cacar). )'t;)1, artinya adalah orang yangpendek.

Kata tersebut diambil dari kata jti7, kemudian diberi huruf tambahan

dengan tujuan untuk mengejeknya, seperti yang telah kami jelaskan

dalam gM; t)r i;i g^t^r-dasar pengambilan kata). fi;q artinya adalah

batas akhir, yakni karena berakhirnya suatu perkara padanya sepefti

berakhirnya sesuatu pada tembok t143.ir,i (ia berakhir seperti ini)
- 3-*'ri$ (maka ia menjadi batas akhir). ti.1)'6+\ \; (hal itu tidak
berakhir seperti ini). ij++i (saya mengakhirkan dengan seperti itu).

1.t
d.l+ r Jriojr artinya adalah bertukar pendapat dalam rangka

berdebat dan saling mengalahkan. Asalnya dari kalimat 1,5lra.li;,
yakni saya memperkuat lilitan tali itu. Dan di antara penggunaanrlya
adalah kata 

"fi;.; 
(pitr). ;q-tra.l6, yakni saya memperkuat bangunan

tersebut. ?::'"+, Ut, y^k i baju besi yang diperkuat. ..ig)r, yakni
burung elang yaigmemiliki tekstur tubuh sempurna. Ji+jr, yakni
istana y angb an gunannya kokoh . Diantar a pen gguna 

^nny 
a j u ga adal ah

kata Jt.4t (perdebatan), karena seakan-akan orang yangberdebat saling

mengikat pendapat satu sama lain. Ada jugayangberpendapat bahwa

makna asli dari Jtiil adalah bertarung dan usaha seseorang untuk
menjatuhkan lawannya diatas ijtiilt, yakni tanah yangpadat.
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Allah ju: berfirman:

{@1rr ed\A#y
"Dan bantahlah mereka dengan carayangbarh. " (QS. An-Nahl 116l: 125)

{@nr+;ss}+a35i\
(Yo it 

") 
o rdng- or dn g y an g me mp er deb at kan ay at - ay at A I I ab. "

(QS. Ghafir [40]: 3s)

{@iiri{ifi$;)iG"by
"Ddn jika mereka membantab kamu, maka katakanlah: 'Allab lebih
mengetabui.'" (QS. Al-Hajj l22l: 68)

{@6'3?si4i6lcxy
"Sesunggubnya kamu telah berbantab dengan kami, dan kamu telab
nxemperpdnjangbantabanmu terbadap kami." (QS. Hrfd [11]: 32)

Ada juga yangmembacanya dengan tji+.

{@k$s6t;;'7cY
"Mereka tidak memberikdn perurnpdnld.an itu kepadamu melainkan
dengan maksud membantah saja." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 58)

{@ 1;ra,;U*tli"6\
"Ddn manusia adalab makhluk yang paling banyak membantab."
(QS. Al-Kahfi [1s]: sa)

Dan Allah ju: berfirman:

{@;,ie3bc-{'y
" D d.n merek a berbantah -bantah an tentang A I lar. " (QS. Ar-Ra'd t 1 3 I : 1 3)
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{@ L};-;,c6y}
"Diapun bersoal jauab dengan (Malaikat-Malaikat) Kami tentangkaum
Lutb)' (QS. Hud llll: 7 a)

{@,+$tt}'^;'Y
" Dd.n mereha membantah dengan (alasan)yangbatil. " (QS. Ghafir [aO]: 5)

"Diantaramanusiaad.aorangydnsyrgr::!r*;;Ii'";y
(QS. Al-Hajjl22l: s)

{@ aiii6;r4i;}
"Dan janganlah bertengkar dalam (melaksanakan ibadah) baji.'
(QS. AI-B aqarah l2l: 197)

Dan firman-Nya:

{6l\a"''i&Y
*Wabai Nub! Sungguh, engkau telab berbantab dengan kami."
(QS. Hud lttlz 32)

i+, 1+l' artinya adalah merusak dan menghancurkan sesuatu.

tvtrk, brtrrrgm emas yangdihancurkan dinamakan dengan 'slii,
begitu juga dengan potongan-potongan kecil dari emas.

Diantara penggunaanny^ juga adalah firman Allah lur:

{@6t-iv*;y
"Maka dia (Ibrabim) menghancurkan (berbala-berhala itu) berheping-

keping." (QS.Al-Anbiya [21]: 58)

{@;,o';*{GY
"Sebagai karuniayangtiada putus-putusnya (QS. Hud [11]: 108)
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Yakni tidak pernah terputus dan juga tanpadiciptakan. Kemudian
ada j:erga ucapan ilti+ $,eY, yakni dia tidak memiliki sepotong pun
pakaian.

.1t

? + : kata fr*t' bermakna batang pohon.

- b.nt.rk jamaknya adalah L;+
Allah jw berfirman:

{@;r1ipt:a\
"Pada pangkal pobon kurmu." (QS. Thaha l20l:71)

'ob:+,yakni saya memotongnya bagaikan memotong batang pohon.
[Jnta bisa dikatakan sebagai {UJt apabila ia telah mencapai usia lima
tahun. Sedangkan domba adalah yangtelah genap satu tahun. \flaktu
juga terkadang diucapkan dengan kata i{it, yakni disamakan dengan

t+ p^d^hewan.

9o..q.t? : t;iilrdan l;!jt artinyaadalah sesuaru yangtersisa dari kayu
J.J
bakar setelah mengalami proses pembakaran. Bentuk jamaknya adalah

c;ii dan a+.
Allah ju, berfirman:

{@rgr<;;"-<5b
"Atdu (membawa) sesuluh dpi." (QS. Al-Qashash 128):29)

Al-Khalil berkata: Dikatakan ):t+i- lif sama dengan !*i-V,
yakni bisa memiliki ani berdiri dengan ujung jari (injit). Hanya saja

kata til lebih menunjuk an arti tetap. Dikatakan #l * g)tjllt t4,
yakni ketika kutu melekat kuat pada unta tersebut. i?rfulgiii, artinya
adalah pohon itu menjadi memiliki akar.
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Dan disebutkan dalam hadits:

(({;.i:jt l;j'.ir ;$y
"Seperti tanaman yafigkuat dan lentur."5

Sedangkan kalimat \r+ k, artinyaadalah orang laki-laki yang
lenganny a menyatu, seakan-akan kedua tanganny aterlihat seperti akar.

is\+ ivy (wanit a y ang lengannya menyatu) .

I o)
?:Z fluka): LAt artinyaadalah efek dari suatu penyakit pada kulit.
D(katakan it; (diamelukainy^) -V; (dengan luka) L;*ilrq f
(maka dia adalah orang y^tgterluka).

Allah jw berfirman:

{@?{a's'i"fr'y
"DAn luka-luka (pur) ada qisbasnyd." (QS. Al-Ma'idah [5]: a5)

Memfitnah sesuatu yangsudah jelas juga dinamakan dengan fi,
yakni disamakan dengan makna melukai. Kemudian anjing, harimau
dan burung pemburu disebut sebagai ,*rV. Dan bentuk jamaknya
adalah bV. Penyebutan demikian bisa dikarenakan mereka melukai
buruannya, dan bisa juga karena mereka berusaha mendapatkan
buruannya.

Allah ju; berfirman:

{@'6-reGlGfi;Y"y
" DAn Buruan yang ditangkap) oleb binatang pemburu ydng telah kamu
latih untuk berburu (QS. Al-Ma'idah [5]: a)

5 Muttafaq'alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (5642),Muslim nomor (59/2810) dari hadits
Ka'ab bin Malik u{Ug
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Organ tubuh juga dinamakan dengan a)\';, yakni disamakan

dengan kata tersebut dengan salah satu dari dua alasan di atas. Kata

i t;. )l artinyaadalah melakukan perbuatan dosa, dan aslinya diambil
J-ari kata Lg fuembedahan), sebagaimana kata.i[i)l (melakukan

suatu perbuatan) diambil dari,.6:.rSSt,-rji Sorok itu menjijikan).

Allah ju, berfirman:

{@ .>e,iri1}:fi'riiGiy
"Apakab orang- orang ydng membuat k ej ahatan itu mengira. "
(QS. Al-Jatsiyah fasl: 2t)

i9: Arti dariitlt sudah kita kenal (belalang'"d).

Allah jw berfirman:

{ @'*5\; ;(}\i i'6$i65&:(' y
"Maha Kami kirimkan kepada mereka topd.n, belalang, kutu."
(QS. A1-A' ref. lTlz 1.33)

Dan Dia berfirman:

{@;#"tr;"VY
" Seakan-akan mereka belalangy ang beterbangdn." (QS. Al-Qamar l5alz7)

Boleh dikatakan bahwa kata tersebut merupakan kata dasar,

yangkemudian dibentuk darinya fi'il (kata kerja) yaitu ,,p3\tS;
(ia menggunduli bumi). Dan boleh juga dikatakan bahwa belalang

dinamakan dengan 

"y,;karena 
menggunduli tanamanyangada di bumi.

Dan berdasarkan ini, maka kataorqtidak dianggap sebagai kata dasar.

i;:|.; $ri, y^kni tanah yang tanamannya dimakan habis, sehingga ia

menjadi gundul. i;\ ,-rj,yakni kuda yangbulunya rontok. 3b";3.;,
yakni baju yang sudah rapuh. Dinamakan demikian kerena hilangnya

bulu dan kekuatan dari baju tersebut. 

"P\,f 
':fi,yakni dia telanjang.
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'^Jf-'i'r:+,yakni saya melepaskan pakaian itu darinya. ifiAti,**)tt,
yakni wanita yangputih cantik.

Dan terdapat sebuah riwayathadits: .ipl Di;,yakni maksudnya
adalah jangan campuri Al-Qur'an dengan susuatu yang bertentangan
dengannya. Kemudian adajuga ucapan jjJtti, ''Fl, yakni artinya-
jalanannya kosong ketika kami lewat. .36lti;, artinyaadalah orang
itu mengalami alergi kulit karena memakan belalang.

0 t j

)? (Tandus): Allah jr berfirman:

{@6i"4Y
"Tanah rata lagi tandus." (QS. Al-Kahfi [18]: 8)

Yakni yangtanamannya terpotong dari pangkalny a. i;1; j,3i,
yakni tanah yangtanamannya dimakan. j3;)t, artinya adalah orang
yarLgmakan diatas meja makan. Disebutkan dalam sebuah ungkapan:

,hi\*u ey ri (wanita yang marah itu tidak akan puas kecuali
dengan menumbangkannya). i:+-,JBr\#|, artinya adalah batuk yang
sangat keras, yakni dengan menggambarkan makna kering di dalamnya.

3t$l artinya adalah memotong dengan menggunakan pedang. Dan

3lj+ J;., yakni pedang pemotong.

? 

" 

, L4-;v\ir(dia meneguk air). Ada juga yang mengarakannya

il-engan L;. Dikatakan LF, yakni ketika merasa berat untuk
memmumnya.

Allah ju, berfirman:

{@,ii=i3\u':tri'u'g;y
"Diminumnya air nanab itu dan bampir dia tidak bisa menelannyd."
(QS. Ibrahim f]fl t7)
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'ry5t, artinya adalah jumlah air yangditeguk. 6'lt 4;-9r,13i,
adalah sebuah ungkapan yangmaksudnya adalah dia meloloskan diri
secepat menghisap nafas. e\# 3j, aninya adalah di dalam kantong
kelenjar tempat keluar susu unta itu hanya tersisa beberapa tegukan

susu saja. L-lt dan iv)ll, artinya adalah tanah pasir yang tidak
ditumbuhi apapun, seakan ia menelan semua benih yangada di sana.

i;: Ailah ju: berfirman:

{@*;#\fr.&}
"Di tepi jurd.ngydng runtub." (QS. At-Taubah [9]: 109)

Kata ini dikatakan untuk menunjukan tempat yang diterjang
aliran air, sehingga menghanyutkann y a, y akni membawa apa y ang ada

di sana. llu j"t5Jl i;fi, artinya adalah waktu telah mengahancurkan

hartanya, yakni menyamakannya dengan dihanyutkan oleh air.
'eA Jg pr, dlk^takan demikian karena seakan-akan dia hanyut
dalam pekerjaan itu.

?-2: Makna asli dari kata's',)l adalah memotong buah dari

f Jtor,r,yr.DikatakanitV,llr,)ir"ilaki-lakiyang*.rnolong.?thit
(sekelompok orang y arg memoton g).';-;j:5 (buah yang dipotong).

Sedangkan yarlgdimaksud dari kata ;j;rflt adalah kurma jelek yang
dipotong dari pohonnya. Dan bentuk dari katabsl ini sama dengan

bentuk kata !U3lt (rongsoka").i;\,maknanya adalah menjadi memiliki
nc;,t 

^ halnya dengan bentuk katal:s\ (berbuah/ menjadi memiliki
buah), pi (pohon kurma itu berbuah) dan gpi (*."geluarkan susu).

Kemudian kata tersebut dipinjam untuk setiap perbuatan yang
tidak disukai. Dan dalam perkataan umum masyarakatarab, ia hampir
tidak pernah diucapkan untuk hal-hal yar.g terpuji. Dan bentuk
mashdarnya adalah ii b.rl"atan kriminal).
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Seorang penyair berkata ketika ia menggambarkan tentang siksaan:

,* o', C,-,'rrua;;
hu adalab kejabatan orangydng berjuang (dalam mencari na/kab)

di puncak gunung

Maka seakan-akania menamakan usaha mencari na{kah untuk
anak-anaknya sebag^ii; (kejahatan). Yakni karena ia membunuh
burung dalam rangka untuk nafkah tersebut, atau bisa juga karena ia

menggambarkan usahanya itu seperti orang yar,g melakukan tindak
kriminal demi anak-anaknya. Sebagaimana yang dikatakan sebagian

orang : Tidak ada satu pun yang memiliki anak, meskipun ia adalah

binatang, kecuali telah melakukan tindakan kriminal demi anak-

anaknya.

Kemudian diantarapenggunaan kata if.)t (dan kata yang dibentuk
darinyaP'"i) adalah firman Allah y5;:

{ @ir; v\; $(t13s t;A o$il\y
"sesunggubnya ordng-ord,ng yang berdosa adalab mereka yang dabulu
rnenerta@d.kan orang-ord.ng yang beriman. "
(QS. Al-Muthaffifin ls3l: 2e)

Allah ju, berfirman:

"Maka banya akulab yd.ng rnernikul dosaku." (QS

Allah ju, berfirman:

[11]:3s)

{(
Hnd

{@l}}Kyryi#'t;ky
(Katahan kepada orang-ordng hofir), 'Makan dan bersenang-senanglab

kamu (di dunia) sebentar, sesunggubnya kamu orang-ordng durhaka."'
(QS. Al-Mursalet l77l: a6)

o..Gi!A-.Y
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Allah ju, berfirman:

{@?i,;'t-e+,Ji11-Y
"Sunggub, orang-orang ydng berdosa berada dalarn kesesatan (di dunia)
dan akan berada dalam lr{eraka (di akhirat)." (QS. Al-Qamar l5al: a7)

Dan Allah ki; berfirman:

{@i,':g'#y(ie'*;5ii'L-y
"Sunggub, ord.ng-ord.ng yang berdosa itu kekal di dalam azab Neraka

Jabannam. " (QS. Az-Ztkhril lafl: 7 a)

Dan diantara penggunaan katai,!. adalah firman-Nya ju::

{@ ^L1'i*Jeb#}\Y
"Janganlab hendaknya pertentd,ngd.n dntard aku (dengan kamu)
menyebabkan kamu menjadi jabat bingga kamu ditimpa dzdb."
(QS. Hrd [11]: 8e)

Barang siapa membacanya dengan Ya' yang difathah (i-H*'o),
maka seperti kata .iu &"1: (yakni mengikuti bent"k i#: i;).
Dan barang siapa yangmembacanya dengan dhammah, maka seperti

kata.jr; i'r;;i (yakni mengikuti bentuk i*-i;t).
Allah ki; berfirman:

{ @ \ } rzli{F ai i6 "{4 a{; }
"DAn janganlab sekali-kali kebencianmu terhadap sesudtu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil." (QS. Al-Maidah [5]: 8)

Dan untuk firman-Nya kiz:

{@r-At$y
"Maka banya akulab ydngmemikul dosaku." (QS. Hud [11]: 35)



Barangsiapa yang membaca huruf hamzahnya dengan kasrah,
maka ia adalah bentuk mashdar dariili.Sedangkan y^ngmembacanya
dengan fathah, maka merupakan bentuk jamak dari kata ?;.O^"
terkadang makna "memotong" dari kata jarm dipinjam, sehingga
diucapkan gtht,:"'..o U; (saya memotong bulu woll dari domba).

J:lti.;J (malam itu terpotong).

Arti asli dari kata i; ^d^l^hi:;; 
(y^ngdipotong), seperri halnya

kata $;l dan ,Liyangarti aslinyaadalah,:L'Jy (yrrg dibatalkan) dan

,-bF; (yr.g dikibaskan). Kemudian ia dijadik an nanlauntuk fisik yang
dipotong (diciptakan). Orang-orang arab biasa berkata ,hJt ;,;'oJ3,
yakni fulan memiliki warna fisik yang bagus. Maka hakikatnya
seperti ucapan L\i-Al j;i (memiliki sifat kedermaw anan yang bagus).

Sedangkan ucapan mereka ?4\ :* y angdimaksudkan untuk makna
memiliki suara yangbagus, maka hakikat dari kata i; disana adalah

isyarat terhadap tempat keluarnya suara, bukan suara itu sendiri.
Sehingga apabila yang dimaksud memiliki sifat bagus adalah suara,

maka kata tersebut harus ditafsirkan, sama seperti ucapan CAl ri # 3'i3,
yaitu isyarat terhadap bagusnya suara bukan bagus tenggorokannya

r.sju.
Firman Allah ygz

{@G\y
"Tiadalab diragukan (QS. Hnd l11l:22)

Ada yang mengatakan bahwa kata Y berkaitan dengan katayang
dibuang, seperti halnya ! pada firman-Nya:

{@#vt
"Aku benar-benar bersumpar." (QS. AI-QiyamahllS: t)

Dan juga seperti ucapan seorang penyair:

qr\a\iara,fun
Tidak demi ayabmu, yang menjadi putra dari 'Amiri
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Sedangkan makna dari kata ii adalah..;S (mencart) atau ,;i
(menghasilkan).

Dan firman-Nya:

{@;oi'l:$y
"Babwa Nerakalab bagi mereko." (QS. An-Nahl 176): 62)6

Diposisikan sebagai maf'ul (objek) dari ,*:S aau i,.7. Sehingga

seakan-akan Allah berfirman: dia telah mencari Neraka untuk dirinya

sendiri. Ada juga yangmengatakan bahwa katai| memiliki arti yang

sama dengan ii G.jrhatan/indakan kriminal). Dan pemilihan kata

jarama untuk disebutkan disini, sepefti halnya pemilihan karalL (usia)

untuk digunakan pada sumpah, meskipun kata i'L danjlimemiliki
makna y^ng sama, yaitu usia. Maka makna dari ayat di atas adalah

bukanlah suatu kejahatan apabila mereka mendapatkan Neraka, yakni

untuk mengingatkan bahwa mereka mendapatkan Neraka karena

perbuatan yarLgtelah mereka lakukan.

Sebagaimana Allah berfirman:

{@'63M115y
"Ddn barang siapa ydng berbuat jabat maka (dosanya) atas dirinya
sendiri." (QS. Fushshilat lallz a6)

Dan masih ada banyak pendapat mengenai penafsiran dari ayat

ini, akan tetapi kebanyakannya tidak dapat diterima. Dan bentuk

penafsiran di atas juga digunakan pada firman-Nya -b.1*:

';ii,6i;\@S;^<* i'u:# r;;i '--i\t;,&-J 
6"18y

{@l;;+i-Y55'#.(,i4
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"Maka ordngordng yang tidak, beriman kepada akhirat, hati mereka
mengingkari (keesaan Allab), sedangkan rnereka sendiri adalab ord.ng-
ordng ydng sombong. Tiddk diragukan lagi babua sesunggubnya Allab
me nget ab u i ap a y an g m ere k a rah as iakan dan ap a y an g m ere k a I ab ir kan. "
(QS. An-Nahl [16]: 22-23)

Dan firman-Nya jw:

{ @ <,,-qAi,i, ;J+{iA ;{S (G\ y
"Pastilah mereka termasuk ord.ngydngrugi di akbirat ndnti."
(QS. An-Nahl [16]: 10e)

-a
LS-F , is-Fl artinya adalah melewati dengan cepar. Dan aslinya
seperti mengalirnya air dan sejenisnya.

Dikatakan EUG -U-; -'u-7 - isri-- oji (mengalir).

Allah jw berfirman:

{@# aut};:'.ii,$5\
"Ddn (bukankab) sungai-sungai ini mengalir di bawabku."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 51)

Allah jw berfirman:

" surga- surga A dn y ang mengatir,"## X;;:.1 
ey

(QS. Thahel2}l:76)

Dia berfirman:

{@ -tfrte;;y
"dan supaya kapal dapat berlayar (QS. Ar-Rnm [30]: 46)
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Allah ju, berfirman:

{@rwLy
"Di sana ada mata airyangmengalir." (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 12)

Dia berfirman:

{ @ ;rai c K{; i6iet"a iiy\

"sesunggubnya ketika air naik (sampai ke gunung), kami membawa

(nenek-moyamg)kamu ke dalam hapal." (QS. Al-Haqqah [69]: 11)

Yakni di dalam perahu yangmengalir fterjalan) di atas lautan, dan

bentuk j amaknya adalah'1\ja.

Allah 9.y berfirman:

{@'i6ii(rlrl:t!
" Babtera-babtera yang tinggi layarnya (QS. Ar-Rahman 15fl: 2a)

Allah ju, berfirman:

{@ ,1t'{qf b'G$#cq5\
"Ddn di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah kapal-kapal (yang

berlayar)di laut seperti gunung-gunun8." (QS. Asy-Syura $2)z 32)

Hasil panen juga terkadang disebut dengan i:;. vrkrri dikarenakan

berakhirn y a alir an makanan pada tanaman tersebut, atau dikarenakan

ia adalah GF) aliran makanan. kata U-f.,:il artinya adalah adatyang

biasa berlaku pada manusia. Sedangkan & At artinyaadalah wakil dan

utusan. V-; A-;.^5 (saya benar-benar telah mewakilkan).

Juga ada dalam sabda Rasul 's:t*v:icV:

,,;,rr:iJt 
,€x"4"\)

'Jangan sekali-kali kalian terpengaruh oleh syaitan."T

, Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor (4806), Ahmad di dalam musnadnya

L
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Kata yang ada pada hadits tersebut dapat diartikan dengan makna
asli, yaitu janganlah sekali-kali syaitan memberatkan kalian dari
melakukan ketundukan dan ketaatan pada Allah. Dan dapat juga kata
tersebut diambil darikata & at yangberarti urusan dan wakil, sehingga

maknanya adalah janganlah kalian sekali-kali memiliki kedudukan
sebagai wakil dan utusan syaitan. Dan terhadap makn a yang kedua
ini, Allah p;; memberikan isyarat dalam firman-Nya:

{@Wi{:qir}*y
" Sebab itu perangilah kauan-kawan syaitan itu." (QS. An-Nisa' lfl:76)

Dia ki; berfirman:

{ @itq-r,5*i$s,5:itsLy
"Sesilnguhnya mereka itu tidak lain banyalah syaitan ydng rnenakut-
na kut i (kam u) den gan k aw an - k au) an ny d (oran g- oran g m u sy ri k Qu r ai sy). "
(QS. Ali'Imran l3l: 175)

W (Mengeluh): Allah ju; berfirman:

{@ q:.{G;tuLz\i:"Y
"Sdnld saja bagi kita, apakab kita mengelub ataukah bersabar."
(QS. Ibrahrmlr4l:2t)

LAt (mengeluh) tebih dalam maknanya dari pada i;ijt (bersedih).
Karena kesedihan itu bersifat umum. sedangkan arti dari mengeluh
adalah kesedihan yang menimpa seseorang terhadap hal yang ada
dihadapannya sefta membuatnya berputus asa. Makna asal dari kata

Lg adalah memutus tali dari tengah-ten gahnya. Dikatakan 4}f
(saya memutus tengah-tengah tali itu) Ur;\S (maka tali tersebur putus
di tengah-tengahnya).

nomor (16350) dari hadits'Abdullah Asy-syikhir;{[2, dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani
di dalam kitabnya Misykatul Masbabih nomor (49OAj
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Kemudian karena tergambar makna terputus dari kata LF\
maka dikatakan e)1\Lr, yakni lembah sungai y^ngterputus. Dan

dikarenakan terPutus-terPutus I7y a w ar ta ketika berub ah posisi, maka

manik-manik yang berwarna dikatakan sebagai L*.D^rt kata ini,

orang-orang arab membuat isti'arah untuk ,.rprtt ty.;'4, yakni
ketika daging memiliki dua buah warna. l$t (kurma y^ng belum

matang), ketika setengahnya telah mencapai ruthob fturma matang

yangmasih basah), maka dikatakan sebagai 'ati.l. L;trJl adalah kayu

yangdiberdirikan di tengah rumah (sebagai tiang), kemudian di atasnya

disambungkan dengan ujung-ujung kayu lain dari dua arah. Dan ia

dinamakan demikian seakan-akan karena menggambarkan makna

bpl (mengeluh) sebab menanggung beban atau karena paniangnya

kry* tersebut memotong tengah rumah.

0o 9;'* ' ,&ful '"i Sagian dari sesuatu) adalah sesuatu yangmembuat
j.r-miah keseluruh anny a sempurna. Sepe rti bagian-bagian perahu,

bagian-bagian rumah dan bagian hitungan matematis.

Allah ju: berfirman:

{@''#t t#Yittft+i*Y
" Lalu letakkan di atas tiap+iap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian

itu. " (QS. Al-Baqarah l2l: 260)

Allah p.i;berfirman:

{@irtzi,;-; #116,9y
"Tiap-tiap pintu (telab ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari
mereka." (QS. Al-Hijr llfl: aa)

Yang dimaksud adalah nasib (takdir), karena takdir merupakan

bagian sesuatu yartgtelah ditentukan.
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Allah ju, berfirman:

{@\7?.,rQb5'rL:'\
"DAn mereka menjadikan sebagian dari hamba-bamba-Nya sebagai

bagian daripada-Nya." (QS. Az-Ztkhruf [a3]: 15)

Ada yang mengatakan bahwa yarg dimaksud kata li,f adalah
perempuan, diambil dari ucapan orang Arab tipt 9i;i, yakni dia
(perempuan) datang dengan membawa perempuan juga.

v23lg J,)tif,yakni unta itu cukup memakan sayuran tanpa
meminum air. D an ada pula yang mengatakan daging y ang padat dengan

ucapan ):*t Ui*1D;" "{i} t"'itU.aialah batanl kry" prJ, pir"., yrng
dijadikan tempat memegan Znya,yakni untuk menggambarkan bahwa
ia termasuk bagian dari pisau.

01. '9l'2 : ill;f.i)l artinya adalah cukup dan tidak membutuhkan.
J. J.

Allah ju.' berfirman:

{@q"i;,fi"?y
"Seseorang tidak dapat membela ord.ng lain." (QS. Al-Baqarah l\z aB)

AIIah jr berfirman:

{ @'({, -,4ru G ;C i\}rtJ .r4; I 1.5 -*S y
"Seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak, tidak
dapat (pula) menolongbapaknya sedikit pun " (QS. Luqman [31]: 33)

LW\juga bisa berarti balasan y^ng cukup, apabila baik maka

balasannya baik, apabila buruk maka balasannya pun buruk. Dikatakan
t14tS ^i5 (rry" meembalasnya dengan itu).
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Allah ju: berfirman:

{@ ,{;ii;e:iy
"DAn itu adalab balasan bagi orang yang bersib (dari kekafi.ran dan
hemaksiatazl." (QS. Thaha 120)z 76)

Dia berfirman:

{@'oIt"6:;$Y
"Maka dia ntendapat (pabala) yd.ng terbaik, sebagai balasan."
(QS. AI-Kahfi [1s]: 88)

{@ (t '"q#'6%y
"Ddn balasan sudtu kejabatan adalah kejabatan ydng serltpd."
(QS. Asy-Syrra $\: a0)

Allah jw berfirman:

{@ aj"^;v*q;{;,y
" Ddn Dia memberi balasan kepada merek a k arena k esabarannya Berupa)
Surga dan (pakaian) Sutera." (QS. Al-Insan 176l: 12)

Dan AIIah ki; berfirman:

{@ C,i'iGfiGY
"Balasanmu sernud, sebagai suatu pembalasan ydng cukup."
(QS. Al-Isra' llTl:63)

{ @ W q""5;3i <,;;a. 4- ;\ y
" Mereka itulab orang yang dibalasi dengan ntartabat y ang tingi (dalam
Surga) karena kesabaran " (QS. Al-Furqan l25l:75)
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{@6L; {r*v*Y;\
"Dd.n kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah
kamu kerj akan." (QS. Ash-Shaff dt 137): 39)

Ljat 
^a^tah 

pajak yangdiambil dari kafir dzimmi. Penamaan

demikian dikarenakan itu adalah dianggap sebagai balasan atas

terjagarya darah mereka (dari diperangi).

Allah ju, berfirman:

{ @ <,;}i e' X ;"'{1\ \'L3';; Y
"sampai mereka membayar jizyab dengan patub sedang mereka dalam
keadaan tunduk." (QS. At-Taubah l9l: 29)

Dan dikatakan pula,ldf ..rlU-;+, yakni fulan telah mencukupimu.
l14,'t'-f (saya telah memberinya upah/balasan dengan itu). ai-;6
(saya memberinya penghargaan). Akan tetapi didalam al-Qur' anyarLg

adahanyalah redaksi menggunakan kata a)V, tidak ada 6{;\a. Hal itu
dikarenakan';i\S ftentuk mashdar dari a;jE) satu makna dengan fl6Ki,

yakni saling membalas diantara dua orang.

Atau {vgJ 
^d^I^h 

membalas nikmat dengan nikmat yangsesuai

dengannya. Sedangkan nikmat Allah tidaklah demikian (karena t;.dak

adayangsebanding dengan nikmat Allah.P'9. Oleh karena itu kata fEK,
tidak digunakan apabila berkaitan dengan Allah W. Dan ini sudah

sangat jelas.

,fr : Allah ju, berfirman:

{@\'*ii}
"Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan ora.ng lain."
(QS. Al-Hujurat ft91: L2)
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Makna asli dari kata j,4l adalah menyentuh urat nadi untuk
mengetahui denyut nadinya, agar dapat menghukumi sehat atau

sakit. Maka kata rf4.tt bersifat lebih khusus dari pada ,jAt (merasa/

mengindera). Karen a yangdinamaka" jAt adalah mengetahui apa

y^ngditunjukan oleh panca indra. Sedangkan ,fuStadalah mengetahui

salah satu kondisi dari yatgdirasakan oleh panca indera. Dari kata ini,
dibentuklah kata jy\4\ (mata-mata).

9..
Jr. t : Kata 5;i ftadan, tubuh, jasad) satu arti dengan 'l.,7,hanya
saja ia lebih khusus dari pada &. Al-Khalll Nt'w berkata: Kata'":,a
tidak bisa diucapkan pada selain manusia, baik makhluk yang ada di
bumi maupun tidak. Dan juga yangbisa dikatakan sebagai'":-* adalah

makhluk yangmemiliki warna. Sedangkan kata'r),,7, dapat dikatakan

pada sesuatu yang tidak berwarna, seperti air dan udara.

Firman Allah ki;:

{ @ i6i S}L',(,$ f-,e ;ia+6 y
"DAn tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubub yangtiada memakan
makanan." (QS. Al-Anbiya' [21]: 8)

Menjadi bukti dari ucapan Syaikh Khalil ini.

Allah berfirman:

{@:E^\5-;$;'-y
"Anak, lembu yang bertubuh dan bersuara." (QS. Al-A'raf l7l: LaS)

Dan Allah ju; berfirman:

{ @ ;$' i \1rG -r7,5 lF qrtiy

"Ddn Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubub (yong

lemah karena sakit), kemudian ia bertauba, (QS. Shed [38]: 3a)
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Karena melihat adanya makna srarna dalam kata 'tla, maka
minyak zakfaron dikatakan sebagai 3u*. 

"'rJ,,irs,yakni 
baju yang

dicelup menggunakan 3U*. .l;+jt artinya adalah baju yang telah
usang. 3-;i; '"+it dan irr4Jl. Dan '"a\ adalah darah yangtelah
kering.

9o
: Yang dinamakan'r:,,7 (badan/ tubuh/ fisik) adalah sesuatu

i^ng-memiliki panjang, lebar, dan kedalaman (tinggi). Bagian-bagian

dari 'r:,,7 tidak bisa keluar dari penyebutan bahwa ia adalah ii,
meskipun telah dipotong-potong dan dibagi-bagi.

Allah jw berfirman:

{ @ ";ii3 ; ;i c"tJ":4,Kr,j\
"DAn rnengdnugerahinya ilmu yang luas dan tubub yangperkasa."
(QS. Al-B aqarah l2l: 2a7)

{@"P:tAW"eY\1L5y
"DAn apabila kamu melibat mereka, tubuh-tubub mereka menjadikan
kamu kagum." (QS. Al-Munefiqtn [63]: a)

Yakni ayatini mengingatkan bahwa tidak ada maknay^ngdapat
dipertimbangkan dibalik kata hantu (karena ia tidak termasuk it-9.
Kata .iEtiil (jasmani), ada yang mengatakan bahwa artinya sama

dengan ,;,LAt (orang). Padahal yarrg dinamakan ,)Li, bisa keluar
dari penyebutan bahwa ia adalah JLLS",yakni dengan memotong atau
membaginya. Berbeda dengan yangdisebut sebagai ii.

Jr" : Merupakan kata yangberlaku umum pada seluruhf il Q<ata
lierja). Maka ia lebih umum dari pada $i (melakukan), ft @erbuat)
dan kata-kata lain yang menjadi saudaranya. Kata ini biJa digunakan
dalam lima bentuk:
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P ert am a, dib erlakukan sepert i kata rV dan 5;b (memulai/lantas),

sehingga ia tidak memerlukan objek (,il#jl) sama sekali. Seperti

kalimat K Jfrk-: j+ (I-antas Zardberkata demikian). Seorang penyair

berkata:

,i:J Wy )\f i\ ;y *,W 6,-b* ei+ i13

Urro-rnro borl. Srboil sudab mulai irnr*pul d.i tempat tempaan besi,

karena ternpdt penggembalaan mereka dekat

Kedua,diberlakukan seperti kata i;I (menciptakan), sehingga ia

muta'addi (membutuhkan objek) pada satu mafal (objek).

Seperti pada firm an-Ny a's:i; :

{ @ ";Ai;'li'ii1;Y
"DAn menciptakan gelap dan terang." (QS. Al-An'am [6]: 1)

{ @ i G,i'6 :iili;'p-' & |g'y
"Dd.n Dia memberi kamu pendengaran, penglibatan dan bati."
(QS. An-Nahl [16]: 7s)

Ketiga, mewujudkan sesuatu dari sesuatu serta membentuknya.

Diantaranya adalah firman Allah:

{ @6AK.X";{rr;Y
"Allab menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri." ,

(QS. An-Nahl]6l:72

{@ CU J.q\';K'Ja,4y
"Dd.n Dia jad.ikan bagimu tempat-tempat tinggal d,i gunung-gunung." I

(QS. An-Nahl [16]: 81)

{@tuQ#is'y i
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"DAn Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk, kd.ntu.."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 10).

Keetnpat, menjadikan sesuatu pada satu keadaan bukan pada

keadaan yang lain.

Seperti pada firman Allah:

{ @ 6g,6'i\'61'g*.,}i( }
*Dialah Yangmenjadikan bumi sebagai bamparan bagimu."
(QS. Al-B aqarah l2l: 22)

Firman-Nya:

{@ ilt 1t-\r{rJ-.Y
"DAn Allab menjadikan bagimu ternpdt bernaung dari apa yang telab
Dia ciptakar." (QS. An-Nahl [16]: 81)

{@ $#(c})frl;ut}
"Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur,an dalam bahasa Arab."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 3)

Kelima, menetapkan sesuatu pada sesuatu, baik itu benar maupun
salah. Contoh untuk sesuatu yangbenar adalah firman-Nya:

{ @ $5tO|}u.(t gqLC:\"C\-y

"Sesunggubnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadi-
kannya (salah seorang) dari para Rasul." (QS. Al-Qashashl2Sl:7)

{@6}W'A,fry
"Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cabaya."
(QS. Nnh lztl: L6)

Dan firman-Nya ju;:
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Sedangkan untuk sesuatu yangsalah adalah firman-NyakiL:

{ @ 4# ;;Sti; +A a\,:s \i ;tlHY
"Ddn mereka nTernperuntukkan bagi Allah satu babagian dari td.ndrndn

dan ternah yang telab diciptakan Allah." (QS. Al-An'am [6]: 136)

{@ 6i;tt'c;;y
"Dd.n mereka menetapkan bagi Allab anak-anak perempuan."

(QS. An-Nahl [16]: s7)

" (Yaitu) ord.ng- ordng y ang telab menj adikan al-Qur' an itu terbagi' bagi.'
(QS. Al-Hijr [1s]: e1).

iju+t adalah kain lap yatrgdigunakan untuk menurunkan panci

(panas). Kata $ijt, iiui.lt dan ii;;Jt artinyaadalah suatu imbalan yang

ada p adaseseoran g atas pekerj aanfly a. S ehin gga kata-kata tersebut lebih

umum dari pada';ii ("pah) dan 3g (ptahalt. W.1k, -.trrpakan
ucapan kinayah (kiasan) dari melakukan 3ti!1 (persetubuhan hewan).

Dan ji4jt artinyaadalah serangga.

I o.'

,fr : Kata itat khusus digunakan untuk temPat makanan.

Bentuk jamaknya adalah 6[I+.

Allah ki; berfirman:

{@-'W4orY
"DAn piring-piringyang (baarnyQ seperti kolam." (QS. Saba' [3a]: 13)

Dan disebutkan dalam hadits:

{ @ '4e'ov'fi't}:.t}iy
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GW\*ars"tb))
"Dan datangkanlah piring besar yangberwarna putih."8

Yakni makanannya. Ada jugayang mengatakan sumur kecil
dengan kata'ai)|, karena menyamakannya dengan piring yangbesar.

Sedangkan kata fr7 khusus digunakan untuk wadah pedang dan mata
(malsudnya adalah kelopak matat'). Dan bentuk jamaknya adalah
jt-I+i. Pohon anggur juga dinamakan sebagai fi2., karena seakan-akan

untuk menggambarkan bahwa itu adalah tempatnya anggur.

r/./l4? : Allah ju: berfirman:

"Adapun buih itu, akan bilang sebagai sesuatu ydng tak. ada barganya."
(QS. Ar-Ra'dll3): L7)

Yaitu sesuatu yangdilemparkan ke lembah sungai atau sejumlah

sampah yangdilempar ke sisi-sisi sungai. Dikatakan t6iij j+Jl g\i,
yakni saya membuang periuk itu untuk menjauhk arrnya. i;-'ir 9i1+i,
yakni tanah itu sudah seperti llli-it (sampah) karena sudah tidak memberi
manfaat sama sekali. Ada yang berpendapat bahwa bentuk asal dari kata

tersebut adalah dengan menggunakan'Wau, bukan Hamzah. Dikatakan
juga jur 9E dan i,$i (periuk itu telah dijauhkan/ dibuang) . L\LAI
(pengasing an) . ,3r;;r5 (saya telah mengasingkannya) - ;W - i'j+ - |#i
(pengasingan). Kemudian dari asal kata tersebut diambil sebuah ucapan

fitlJt iY & €/tEi, yakni dia mengangkat (melepas) dari punggung

hewan itu.

8 Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya nomor (16354) dari Mutharrif bin
'Abdullah dari bapaknya dari'Abdullah Asy-Syikhir. Syaikh Syu'aib al-Arnauth berkata: "Sanad
hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, perawinya tsiqat seperti perawinya Bukhari
Muslim, hanya saja keduanya tidak mengeluarkan perawi tersebut kecuali Muslim."

{@XG;i$i*\
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, I? : ijdiJl artinyaadalah agungnya kedudukan.

' 'S.d"rrgkrn krt* J>r;jr, yrkii,r"rrp, menggunakan Ha' adalah tidak
adanyabatas dalam keagungan itu. Kata ini hanya dikhususkan sebagai

salah satu sifat Allah ju:, sehingga dikatakan:

{ @ ?\5'{-ti+fli"r}
"YangMempunyai kebesaran dan karunla (QS. Ar-Rahman [55]: 78)

Dan ia tidak digunakan untuk yanglain lagi. &*t "tti.tya 
adalah

Dzat yarLgMaha Agung kedudukannya. Mensifati Allah ju, dengan

seperti itu, bisa karena Dia telah menciptakan hal-hal y^ngbesar yang
dapat menunjukan akan keagungan-Nyr, atau karen aDia j;aQtlaha Suci)

dari dikuasai, atau juga karena Dia tidak dapat dijangkau oleh indera.

Benda yangdisebut bisa dikategorikan masuk dalam bab ini adalah

sesuatu yangbesar dan tebal. Dan untuk menjaga adanyamakna tebal,

maka kebalikannya adalah .3i5 (tipi$. Padahal kebalikan dari kata

besar adalah]g.b (kecil). Sehingga dikatakan $":yt,W (tebal dan tipis),

L*:i:-ti (besar dan kecil). Dan kata J}i aitrtakan untuk unta,
sedangkal U3 untuk kambing, yakni dengan membandingkan
antara keduanya. Dikatakan juga ,ryitS W';u (dia tidak memiliki
unta maupun kambing). ..rtjsf 'li .*i\i, yakni dia tidak memberiku
unta maupun kambing. Kemudian kedua kata tersebut dijadikan
penrmpamaan pada setiap hal yang besar dan kecil.

Sedangkan kata ij>t+it khusus digunakan untuk unta betina
yanggemuk. Dan iijt adalah unta betina gemuk yangsudah tua.

i>t it artinya adalah setiap perkara yang besar (penting). Arti dari
kalimat \5,ilJ+adalah eit$ (saya mengambil/melakukan/makan).

A\ &i{4 arrinya adalah saya memakan sapi yanggemuk. Dan J)\iir
juga bisa berarti hal-hal yangdapat dikonsumsi dari sapi. Ia juga dapat

digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggap remeh.
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Maka berdasarkan itu, ada sebuah ungkap 
^n k l'r4 ibl,-f, (r.ti.p

musibah, setelahnya pasti hal yangremeh/mudah). Selain itu Jy;ir
juga bisa berarti sesuatu y^ngdijadikan sebagai penutup (cover) untuk
lembaran-lembaran. Dan lembaranJembaran itu sendiri disebut sebagai

'ai;; 1^^ialah). Adapun kata kata ti*iat yang maksudnya adalah

menceritakan suatu bunyi, tidak berkaitan dengan bab ini sedikit pun.
Dan diantara penggunaannya adalah ucapan jrQ S\fr,yakni awan

yangmengeluarkan suara. Sedangkan ucapan W:rr;, (awan yang
menutupi), ia termasuk dari makna yang pertama (bab ini), karena

seakan akan awan tersebut menutupi bumi dengan air dan tanaman.

g.L' : Makna asal dari kata 4i;il adalah menggiring sesuatu.

Oikr,rkrrr.i.iii (saya menggiring) \iii (menggiringi.

Seorang penyair berkata:

+W\i4Jll t,irJl eA 3s

Terkadang sebuah jauaban itu menggiring sesudtu yang jauh

){IL,L!+i, artinyaadalah saya berteriak padanya dengan teriakan
yang keras.

Allah ju-' berfirman:

{@ 1t6'Ah*,.t;t;y
"DAn kerabkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasuka.nTnu

yangberjalan kaki." (QS. Al-Isra' 117):64)

Sedangkar, ;j;it yang dilarang dalam sebuah sabda Nabi:
11ai; {y1 flidak ada jalab), adayangmengatakan bahwa maksudnya

adalah menggiring hewan-hewan ternak masyarakat dari tempat
penggembalaannya untuk dihitung sebagai harta zakat.
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Dan ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah salah

satu dari orang-orangyangberlomba (adu kuda) mendatangi joki yar.g

menggiring kudanya, untuk memperingatkan dan meneriakinya agar

ia menjadi pemenang. {!jt artinyaadalah kerak kulit yang ada diatas

luka dan menutupinya. Dan,*i:it ,drlrh awan tipis yang menyerupai
julbah. Sedangkan +Xlladalah baju gamis dan kerudung. Kemudian

+qb adalah bentuk tunggalnya.

!:I? : Allah ju.' berfirman:

{@ ,:}-}.53J$Vtig5y
"Tatkala mereka nampak oleb Jalut dan tentaranyd."
(QS. Al-Baqarah l2l: 250)

Kata ini merupakan kata asing dan tidak ada akar katanya sama

sekali dalam bahasa arab.

'^Ir: Kata iijt artin ya adalahkulit badan. Dan bentuk jamaknya

,drlrh ijjr.
Allah jr berfirman:

{ @ 6;;i,$;* "#'X it# G tky
"setiap kali kulit mereka bangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit
yang lain." (QS. An-Nisa' [a]: 56)

Dan firman-Nya:

3J+ 

^' 
# 6t tic*, 6 *st 5A'ij r"i y

{ @';i f> JLt$}; "iry- Av'i i4i 5#.
"Allab telab menurunkan perkataan yangpaling baik (yaitu) Al-Qur'an
y an g s erup a (m ut u ay at - ay atny a) I agi beru I an g- u I an g, gem et ar k arendny d.

kulit orang-orang ydng takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi

- 4t
irjl
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tend.ng kulit dan bati mereka di utaktu mengingat Allab.'
(QS. Az-Zumar l39lz 23).

Kata ljijljuga merupakan istilah untuk badan. Sedangkan;.jijt
adalah istilah untuk jiwa.

Pada firman-Nya'6j;:

"sebingga apabila mereka sampai ke Neraka, pendengaran, penglihatan
dan kulit mereka menjadi saksiterbadap dpayd.ngtelab mereka lakuhan."
(QS. Fushshilat la\: 20)

Dan firman-Nya:

{@wi'+le'#j(lu5y
"Dd.n rnereka berkata kepada kulit mereka: 'Mengapa kamu menjadi
saksi terhadap kami?'" (QS. Fushshilat lal 2l)

Ada yang mengatakan bahwa kata 3jijt di sini merupakan kinayah
dari kelamin.

i ili, aniny a adalah memukul kulitnya, sama seperti ilE: (memukul

perutnya) dan ijg' (memukul punggungnya). Kalimat iiti juga bisa

berarti +H! 'A3:,? (dia memukulnya dengan cambuk), sama seperti
seperti kalimat iVi, yangberarti u;,i\i 

^:.re 
(dia memukulnya dengan

tongkat).

AIIah ju, berfirman:

{@;,i;|${i'$6y
"Maka deralah mereka (yong menudub itu) delapan pulub kali dera."
(QS. An-Nnr l2\: a)

fit drlrh kulit yangtelah terlepas dari anak unta. k is (benar-

benar telah menjadi kuat) - '"Y) k'r# - l3l+ (y^ng kuat). Dan arti
aslinya adalah membuat kulit menjadi kuat.
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Dan dikatakan 'rt iS iil3li u, yakni dia tidak memiliki akal

maupun kulit. kI+ r$l (tanah yangkuat/ keras), yakni menyamakannya

dengan kulit. Begitu juga dengan kalimatkl+i3t5 (rrnt* yangkuat).
lK Si+, yakni saya membuatkan kulit (penutup/cover) untuknya.
(W,.j,1, merupakan sebuah ungkapan bahwa kuda itu tidak takut
meskipun dipukul. Pengucapan seperti ini dikarenakan ia disamakan

dengan sesuatu yangdiberi kutit (iijl) sehingga tidak akan merasakan

sakitnya pukulan. ll+t artinyaadalah salju, yakni disamakan dengan

keras dan padatnya kulit.

: Makna asli dari 
"-t 

jt adalah tanah yangpadat atau keras.

atan tinggi dinamakan sebagai ;!j; karena alasan tersebut.

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah 1ar*^k :

K\ie$ w;rF iit ;\t uweu;fr I

"Dia memberi mereka lahan penambangan Qabaliyyah; dataran
rendahnya dan dataran tingginya."

Dan kata j:l+, makna aslinya adalah orang yangduduk memiliki
maksud agar ia lebih tinggi dari pada tanah dengan menggunakan
tempat duduknya tersebut. Kemudian kata ,iilidigunakan setiap jenis

duduk apapun alasannya. Dan;1;jt adalah tempat yangdisediakan
untuk dijadikan tempat duduk oleh seseorung.

Allah jr berfirman:

{ @ F'ii &WE dfii r i# # ip.r'*
"Apabila dikatakan kepadamu:'Berlapang-lapanglab dalam majelis',
maka lapangkanlah, niscaya Allab akan memberi kelapangan untukmu.."
(QS. Al-Mujadalah [s8]: 11)

a1 .
* : Makna asli dari kata jit adalah menyingkap sesuatu yang
bisa tampak.
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Dikatakan I}i tH &;V :f i$td#i, yakni saya mengeluarkan
kaum itu dari rumah mereka sehingga mereka muncul dari sana. Dan
dikatakan juga;d; (dia memunculkannya), seperti pada ucapan seorang

penyair:

W{5qil q:iu &rX * ,y;!Fq-.i! \6)r+ \:15

Ketika dia rnemunculkannya dalam beberapa bari, maka ia menjadi
bingung. Dan kebind.d,n serta kesediban terus berada pada dirinya

Allah g;.2 berfirman:

{ @ Vlti c "i'A :t3i # {;'\ 6 J-*ii y
"Dan jika tidaklab karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap
mereka benar-benar Allab mengazab mereka di dunia."
(QS. Al-Hasyr [59]: 3)

Di antara penggunaan kata tersebut adalah perkataan 'p AV
(ada sebuah berita yarlgmuncul padaku). lbp (berita yangtampak/
muncul). :F ,iV (persamaanyangjelas). it; * 1ij-iI (tidak terdengar

sedikit pun teriak an). ,7t Jt,\)a (saya-.-.rrr.Jkan pengantin) - ;1i;.
,-:A$31+ (saya memperlihatkan pedang) -',i,+. ill+L\AI, yakni
Iangit itu tidak berawan. &i k, yakni sebagian kepalanya tidak
tertutupi rambut. Kemudian kaa $i$l terkadang digunakan untuk
dzat, seperti pada firman-Nya:

{@ {i6vlvt'b
"Demi siang apabila terd.ng benderang." (QS. Al-Lail l92l: 2)

Dan terkadang digunakan untuk perintah dan perbuatan, seperti

pada firman-Nya:

{ @ ,4;3i'i+Yi['y
"Tatkala Rabbnya rnend.lnpdkkan diri kepada gunung itu."
(QS. Al-A'ref l7l: r43)
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Dan dikatakan jrg, )[+ #15>t3, yakni fulan adalah anak yang

terkenal. ,Y :F$|i (tt...ka mengusir pembunuh) - ,gl.
/u1 I

f? ' 
Allah ju; berfirman:

{@Cgfiii5,P;U
"Ddn kami mencintai harta dengan k'ecintaan yang berlebiban."

(QS. Al-F ay lsel: 20)

Yakni banyak, diambil dari *uit ,{* yang artinya adalah temPat

besar yangberisi air yang meluap.sampai mengalir. Asal kata dari

kata tersebut diambil dari kata iEil, yakni rileks berdiam diri dan

meninggalkan memikul beban. Dandari kalimat W3 4i3li\1':', yakni

ketika gelas berbentuk piala itu telah penuh oleh tepung, sehinBga tidak

dapat ditambahi lagi. Dan dikarenakanadanyamakna "banyak" dalam

kata tersebut, maka dikatakan '€)1, untuk menunjukan sekelompok

orang yangberkumpul untuk memikul sesuatu yangtidak disukai,

dan juga untuk menunjukan rambut yangberkumpul di pinggir ubun-

ubun. Dt*,yaitu suatu tempat yangmeniadi temPat berkumpulnya

air, seakan-akan telah dikumpulkan berhari-hari. Ada juga yang

mengatakan kuda sebagai "rAl 
i*.(terkumpulny.a kekuatan), yakni

disamakan dengan kata tersebut. '{i:Jl ',tAtdan'fi)\f#t artinya adalah

sekelompok orang yangbanyak. L\+iV, artinyaadalah kambing yarLg

tidak memiliki tanduk, yakni disamakan dengan *g\ili- (rambut

t 
:: :--umpul 

di pin ggir ubun-ubun).

g: Allah ju, berfirman:

{@{'}Z-"€ry
" Dengan secEat-cEdtnyA. " (QS. At-Taubah l9): 57)

Makna asal kata tersebut apabila disandarkan pada kuda adalah

ketika ia mengalahkan penunggangnnya dengan semangat dalam
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berjalan dan berlari. Dan kata ini lebih kuat dari pada kata }\ijJt
(semangat) dani?l ftncah). Sedangkan kata fUeJl artinyaadalah anak

panah yang diletakan pada kepalanya, seperti kacang yang dilemparkan

oleh anak kecil.

aaa

/q: [e.lt artinya adalah mengumpulkan sesuatu dengan cara

hrendekatkan sebagiannya dari sebagian yang lain. Dikatakan '^3;+

(saya mengumpulkannya) -'{+\1 (maka ia menjadi terkumpul).

Allah ki;berfirman:

{@ fis''iaidy
"Lalu matabari dan bulan dikumpulkan." (QS. Al-QiyamahlT5l:9)

{@ *;6€'Y
*Dan ordng yd.ng mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya."
(QS. Al-Ma'arrj [70]: 18)

{@,;;G{C€y
" Mengumpulkan b arta dan mengh itung-b itungny a. "
(QS. Al-H umazah 110 alz 2)

Dan Allah ju, berfirman:

{@ ;iruq4;leJq d-Y
"Rabb kita akan rnengurrl.pulkan kita semua, kemudian Dia memberi
keputusan d.ntd.rd. hita dengan benar." (QS. Saba' pal:26)

Dia jw berfirman:

{ @ 5f4-qT i;;o Sr64;}FY
"Sunggub, drnpundn dariAllah dan rahmat-Nya lebib baik (bagimu) dari
harta ranTpd.sdn yang mereka kumpulkan." (QS. Ali 'Imran l3l: 157)
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{@ Ui;.iir ,-# 6,i Y
"Katakanlab: 'sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul."'
(QS. Al-Isra' [12]: 88)

Allah ju, berfirman:

.{G}L;"&y
"Lalu Kami kumpulkan mereha itu semuanya." (QS. Al-Kahfi [18]: 99)

Dia jw berfirman:

{ @ 'a;;lSt2ciii't-\
" S e s un ggub ny a A l l ab ak an nxen gurnp ul kan s em u a o r d.n g' ordng m unafi k. "
(QS. An-Nisa' [4]: 140).

{@ e|/t!"'ix'$e6;'\
"Ddn apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesudtu

urusan yang nxernerlukan perternuan " (QS. An-Nur l2al: 62)

Yakni suatu hal pentingy^ngdapat membuat manusia berkumpul
untuknya, maka seakan-akan hal itu sendirilah yang mengumpulkan

mereka.

Pada firman-Nya J\ri

{@ J'6\iA1?; -Y
"Hari kiamat itu adalah suatu hari yang sernua manusia dikumpulkan
untuk (menghadapi)nyaJ' (QS. Hud [11]: 103)

Maksudnyaadalahmereka dikumpulkan pada hari itu, sama seperti:

{@ #'it3r};Y
"SertA memberi peringatan tentang bari berkumpul (kiamat)"
(QS. Asy-Syura $21:7)
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Allah ju, berfirman:

{@ *';At:r-iiy
"(Ingatlab) bari (yang di waktu itu) Allah ntenguTnpulkan kamu pada

hari pengumpulan (untuk dihisab)." (QS. At-Taghabun [6a]: 9)

Kelompok atau kumpulan terkadang dikatakan dengan kata'$,
go . r 2.'..
er? oan 4cu?.

Allah ju: berfirman:

{@ dAi5rti"$d;-c,'Y
"DAn apd yang menimpa kamu pada bari bertelr7unyd. dua pasukan."
(QS. Ali'Imran [3]: 166)

Allah p';berfirman:

{@s;;;ui$u?'gY
"DAn setiap (umat), senTuanyd. akan dihadapkan kepada Kami."
(QS. Yasin 136l:32)

Kata 7_tJ{il dikat akan p ada kaum-kaum berb ed a y ang be rkumpul
bersama.

Seorang peny air berkata:

*'F*,
Dengan sekelompok orangydng tidak terkumpul

Ucapan tK U+1, kebanyakan diucapkan untuk sesuatu yang
terkumpul yang dicapai dengan berfikir.

Seperti pada firman-Nya:

{ @ {xetar,+fty
"KArend itu bulatkanlab keputusanmu dan (h,umpulkanlah) sekutu-

sekutumu (untuk membinasakanku)." (QS. Yunus [10]: 71)
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Seorang penyair berkata:

'SoiisY;:ttgib
Apakab saya benar-benar harus berperang suatu hati?

Padabal keputusan saya sudab bulat

Allah ju: berfirman:

{@ tl?gi:ey
"Maka himpunkanlab segala da.ya (sibir) kamu sekalian."
(QS. Thahalz}l:6a)

lK ob a;:*lt'6*1, yakni mereka bersepakat terhadap hal itu.
'f+A,yakni sesuaiu yang dicapai dengan perencanan dan pemikiran.

Kemudian pada firman-Nya fuj;:

{@ Fr;;i'i6ii'v-y
" sesunggubnyd Tndnusia telah mengumpulkan pasukan untuk rnenyerd.ng

kamu." (QS. AIi'Imran l3):173)

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mereka telah
bersepakat dalam menyusun rencana untuk menyerang kalian. Dan
ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mereka telah
mengumpulkan pasukannya.

Kata'ff, 3i;3;1, dan '5+i digunakan untuk menegaskan telah
t.rktrrnpulrya suatu hal. A-dapun kata 3#i, ia digunakan untuk
mensifati isim ma'rifat, dantidak boleh dibaca nashab sebagai bal (<ata

keterangan keadaan).

Seperti pada firman-Nya jr::

{@36\"#Lr<4r,,r3Y
"Maka bersujudlah para Malaikat itu semuanya bersama-sarnA."
(QS. Al-Hijr [1s]: 30)

-----liiii-
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{@ <4rA;-$t"-r-}V\
"Dan bawalab keluargamu sernuanyd kEadaku." (QS.Yusuf ll2l:93)

Sedangkan kata '#, ia dapat dibaca nashab sebagai bal (kata
keterangan keadaan), sehingga berfungsi untuk mengukuhkan makna.

Sepeni pada firman-Nya:

{@Vqr$iy
"Turunlah kamu selnud. dari Surga itu." (QS. Al-Baqarah [2]: 38)

Dia berfirman:

*Sebab itu jalankanlab tipu da.yamu selnud.nyd. terbadapku."
(QS. Hnd [11]: ss)

Orang-orang Arab mengatak 
^n 

y:,JtiI (hari Jumat), dikarenakan
itu adalah hari dimanaparamanusia berkumpul untuk melakukan shalat.

Allah ju: berfirman:

{ @ ;i'\ 5> ,!y1i6 ,#ii ,tor;it-2t-3;}' (;r-\

"Apabila diseru untuk menunaikan sembalryangpada bariJumat, maka
bersegeralah kamu kepada mengingat Allab." (QS. A1-Jumu'ahl62):9)

Kata masjid al-jami' maksudnya adalah sesuatu yang mengumpulkan
atau waktu yang mengumpulkan. Karena kata !tr bukanlah kata
untuk mensifati masjid (sehingga maksudnya bukan masjid yar.g
mengumpulkan'P"9. \LIa artinya adalah mereka menghadiri shalat

Jum'at, jami' atau jamaah.

!f ,3rsf, yakni ketika keledai betina hamil. Lug ',it (panci besar

yarrg-bisa bersisi banyak). V-; ,;;Al'C#\:yakni kuta itu sudah dewasa.

Maka jelaslah sudah makna dari kata [i41.

{@\+e'^Sy
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Sedangkan maksud dari ucapan orang arab 6i..,tflfv, adalah

ketika seorang perempuan meninggal dan di dalam perutnya masih

ada janin, yakni menggambarkan kumpulnya dua nyawa manusia.

Kemudian ucapan mereka d.,^4 q5E, artinya adalah ketika dia tidak
bisa dipisahkan. Yakni karena kumpulnya organ tersebut dari sang

perempuan dan tidak bisa dipisahkan. ,+9 d+r'o:i.b, yakni ketika
seo ran g laki-laki men gep alk an jari-jarinya kemudian memukulkannya.

& effl' Jri\yLi,yakni dia memberinya uang dirham sebanyak yang

E-isa' digenggam oleh telapak tangan 
"y^. 

'g$l, maksud nya adalah

borgol, karena ia mengumpulkan tangan.

1tz
, l-? : jEiJl (kebagusan/keindah an) aninya adalah kebaikan yang

U-r"yrt . Dan ia ada dua macam: Pertama,kebagusan yangkhusus ada

pada manusia, baik pada dirinya, badannyaatauperbuatannya. Kedua,

kebagusan dari dirinyayarLgsampai pada orang lain.

Berdasarkan pembagian seperti ini, terdapat sebuah riwayat hadits

dari Rasulullah 14r{.Ak bahwa beliau bersabda:

(( J\:+Jr ,i..3- j*ni,r ,illl
"sesungguhnya Allah itu bagus, menyukai yangbagus."e

Yakni mengingatkan bahwa dari-Nya mengalir banyak kebaikan,

sehingga Dia menyukai orangyangmemiliki kebaikan itu.

Allah ju: berfirman:

{ @l"}43r;q"-g,y
"Ddn kamu memperoleb pandangan yd.ng indah padanya, ketika kamu
membawanya kembali ke kandang." (QS.An-Nahl [16]: 6)

Dikatakan kata J*a, iui ar" i(i rttrrk tujuan memperb anyak

makna kebaikan.

' Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim nomor (91/ 147) dari 'Abdullah bin Mas'ud ta6q;
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Allah jw berfirman:

{@'L;i:;'y
"Maka kesabaran ydng baik itulab (kesabarankr)." (QS. Ynsuf [12]: 18)

{@rG6t;6y
"Maka bersabarlab engkau (Mubammad) dengan kesabaran ydng baik.'
(QS. Al-Ma'arij [70]: s)

6yi a-ur.^5 (saya bersikap baik kepada fulan). tS Aai4f (saya

berbuat baik dalam hal itu/. ,$t+,yakni berbuat baiklah. Dan terkadang

yang diambil dari kata tersebut hanyalah makna "banyak" saja, sehingga

setiap kelompok yangtidak bisa dipisah dikatakan sebagai ii:l-. Drn
dari kata tersebut dibentuk kata j:q)t fang artinya adalah hitungan
yang tidak dapat dipisah atau ucapan yang belum jelas perinciannya
(global/ringkas). +qJlal+f ,5 (saya benar-benar telah menjumlah).

(riK3l A &i (saya telah meringkas ucapan itu).

Allah jr berfirman:

{ @'r'+i'{$ L$i e# 3i {i ffir.li i6' y
"Berkatalab orang-ordng yang kafir: 'Mengapa al-Qur'an itu tidak
diturunkan kepadanya sekali turun saja?'' (QS. Al-Furqan l25l:32)

yakni secara sekaligus, bukan seperti yangtelas diturunkan secara

bertahap dan terpisah. Para fuqaha berkata ' J-qJr adalah sesuatu

yargmembutuhkan penjelasan, bukanlah definisi ataupun penafsiran

dari kata j4; it" sendiri. Itu hanyalah penyebutan tentang salah

satu kondisi sebagian orang ketika berhadapan dengan sesuatu yang
dianggap j.; d^" sesuatu yangmembutuhkan penjelasan mengenai

sifat yang menjadi karakteristiknya. Karena makna hakiki dari kata
j:-] adalah sesuatu yarlgmencakup sejumlah halyangbanyak tanpa
diringkas.
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Kata jA:t dikatakan terhadap unta ketika telah bisa bersuara.

Dan bent,ik jr-rkn ya adalahir+f ,jtn drr, 'iu-..

Allah *ju, berfirman:

{@ "+r$yaYAU.ey
"Hingga unta ?rlasuk ke lubang jarum." (QS.Al-A'raf l7l: a0)

Kemudian pada firman-Nya:

{@;:iiG,Y
* Iringan unta y dng kuning." (QS. Al-Mursalat 7Z 11: ll)

Itu adalah bentuk jamak dari fiu+, dan kata fiu* sendiri adalah

bentuk jamak dari j*. Dan ada jugi y^ng-.rrrbr., ayat tersebut

dengan &'i\:i, dengan Jim yang berharokat dhammah. Dan ada

yangberpendapat bahwa artinya adalah unta-unta yarlgmasih muda.

Sedangkan JrqJt artinyaadalah sekelompok kecil unta yang bersama

penggemb alanya,yakni sama dengan kata;g3t (sekelompok kecil sapi

y arlg b ers ama p en ggemb alany a) .

Adapun ucapan orang arab >i:+ J:r:rr#t (dia menjadikan malam

sebagai unta) merupakan isti'arah ftalimat pinjaman) seperti ucapan

;fJilt*S-'-, (dia menaiki malam). Dan alasan penamaan unta deng^" k
adalah seperti yangtelah diisyaratkan dalam firman-Nya:

{@3aw"F;y
"Dan kamu memperoleb pandangan ydng indab padanyA."
(QS. An-Nahl [16]: 6)

Yakni karena mereka menganggap unta sebagai sesuatu yang
indah bagi.mereka. plfut ,*,yakni saya melelehkan lemak/minyak.
Dan j-il adalah'lemak yang dilelehka". Ju+yr artinya adalah

menggunakan minyak dengan lemak tersebut. Ketika seorang

perempuan berkata kepada putrinya #t [U3, maksudnya adalah
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makanlah lemak J"it (emak) dan minumlah 'ait;l (sedikit susu).

6t
,'g: Makna asli dari kata $ilt adalah menutupi se_suatu dari panca

I \/.
i-"dera. Dikatakan JjJt ii @ilammenutupi rLya) -'^"i - ,{L ';f,.Maka

'o:+, artinya adalah menutupinya. Sedangkan i|i, maknanya adalah

membuatkan sesuatu yang dapat menutupinya. Sama seperti kata

, 'ijp (saya menguburkannya) dan'ilil (saya membuatkan kuburan
' .rntuknya), ffi (saya menyiraminya) dan'.uJ)I(saya membuatkan

sesuatu yan1dapat menyiraminya). Dan maknalK ,r"lL'ff adalahhal
itu telah tertutupi (tersembunyi) darinya.

Allah ju, berfirman:

{@'Klf 634i*{6G6'y
"Ketika malam telab menjadi gelap, dia melibat sebuab bintang."
(QS. Al-An'am 16):76)

ju+Jl artinyaadalah hati, karena ia tertutupi dari jangkauan indera.
';;)t dan'tblt aftiny a adal ah t amen g y ang dap at me nut up i p e miliknya.

Allah ju, berfirman:

{@"?'#r',ili!
" Merek a menj adikan sumpah -sumpab mereka sebagai perisai. "
(QS. Al-Mujadalah [s8]: 16)

Disebutkan pula dalam hadits:

(uiavt
"Puasa adalah perisai. " 10

'al5jt adalah setiap kebun yangmemiliki pohon, yangmana pohon-

pohonnya itu menutupi tanah.

'c Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari nomor Q492) dari hadits Abu Hurairah';zqii4
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Allah ki; berfirman:

{ @ iq; y. c; etg\c *5 "';,, P.o( ny
"Sesunggubnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Rabb) di tempat
kediaman mereka yaitu dua buab kebun di sebelah kanan dan di sebelab

kiri.' (QS. Saba' [34]: 15)

{@ etr*&#"Sy
"Ddn Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun."
(QS. Saba' [34]: 16)

{@ i66L',ii\$y
"DAn rnengdpa ketika engkau memasuki kebunmu tidak rnengucdpka.n."
(QS. Al-Kahfi [1s]: 3e)

Ada yang mengatakan bahwa pohon-pohon yang menutupi
(memberi tempat untuk berteduh) disebut sebagai 'ai juga. Dan
terhadap makna seperti ini, kata \ yang ada pada syair di bawah
dianikan:

Gz;"'a" e5 e?\;N\ ;y
Dari tetesan-tetesd,n ydng turun itu, pohon ydng rrtemberikan

ternpdt berteduh mendapatk an siraman.

Surga dinamakan dengan fu, bim karena ia disamakan dengan
kebun yang ada di bumi, meskupun hakikat keduanya berbeda. Dan
bisa juga karena tertutupinya nikmat-nikmat yangadadi sana dari kita,
seperti yangdiisyaratkan oleh firman-Nya:

{ @ ia';i' n AaAu 3..;; fr')rt }
"Seorangpun tidak, mengetabui apa yang disembunyikan untuk, mereka
y aitu (bermacam -rndcarn nikmat) y ang meny e dapk an p andangan ma.td.."

(QS. As-Sajdah l32l: t7)
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Ibnu Abbas berkata (*gv: Surga diucapkan dengan ka:a ,LV,
yakni dalam bentuk jamak, karena Surga memiliki tujuh nama:

Surga Firdaus, Surga 'Adn, Surga Na'rm, Surga Darl Khuld (rumah

keabadian), Surga Ma'wa, Darussalam dan Surga'Illiyyin.

Kemudian kata ;ng)l artinya adalah anak yang masih berada di
dalam penrt ibu. Bentuk jamaknya adalah'al\.

Allah jw berfirman:

{@&d r$e4Jltb}
"Ddn ketika kamu masih janin dalam perut ibumu."
(QS. An-Najmls3l:32)

Dengan arti seperti itu, maka kata $;#il mengikutibentukfa'tl
(subjek) yarLg bermakna mafal (objek) (karena makna hakikinya
adalah sesuatu yang ditutupi oleh penrt ibunyae'"). Kata U;*Jljuga bisa

bermakna kuburan, sehingga ia adalah kata yang mengikuti bentuk
j{t tapibermakna JrE (kr..ra makna hakikinya adalah sesuatu y^ng

mengubur). Kata !t:t 6i"; dapat dikatakan dalam dua bentuk:

Pertama, kata yang artinya adalah semua makhluk non materi
yang tertutup dari indera, yakni sebagai kebalikan dari manusia. Maka

berdasarkan hal ini, malaikat dan syaitan termasuk kategori jin. Setiap

malaikat pasti adalah jin, akan tetapi tidak semua jin bisa dikatakan

malaikat. Dan terhadap hal ini juga Abu Shalih berkata: Semua malaikat

adalah jin.

Kedua,kata ljt hanyamencakup sebagian makhluk non materi.

Hal ini dikarenakan makhluk non materi adatigagolongan: Golongan

makhluk y^rLg baik, yaitu malaikat. Golongan makhluk yang jahat,

yaitu syaitan. Dan Golongan pertengah an yangdi dalamn ya rcrdapat

makhluk-makhluk yalgbaik dan juga jahat, yaitu jin.

Hal yang demikian ini ditunjukan oleh firman-Nya:
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-^A-22;t

{@ o:-a;Sy
*Telab diualryukan kepadaku." (QS. Al-Jinn 172): L)

Sampai pada firman-Nya:

{ @'orl'rssi V., i;'v:ii V(6Y
"Dan sesunggubnya di antard. kami ada orang-ord,ngyang tdat dan ada

(pula) orang-ord.ng yd,ng rnenyimpang dari kebendrd.n."
(QS. Al-jinnlT2lz 14)

Dan kata 'a-+ adalahsekelompok jin.

Allah jw berfirman:

{@ et3liirriiry
"Dari (golongan) jin dan manusia." (QS. An-Nas [11a]: 6)

Dia jw berfirman:

{@k'g'q:,r;Wry
"DAn mereka adakan (bubungan) nasab d.ntd.rd, Allab dan antara jin."
(QS. Ash-Sheffat [37]: 1s8)

Kata'a3,ajuga bisa berani gila.

Allah ju: berfirman:

{@ *n'*qry
"Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kauanrnu itu."
(QS. Saba' [34]:46)

Yakni gila. ijljr (gila) adalah penghalangantarajiwa dan akal.

3i3'#, adayangmengatakan bahwa artinyaadalah dia dirasuki oleh jin.

Fi'il Q<ata kerja, yakni $1. ) dalam kalimat tersebut mengikuti bentuk
jj (kalimat pasif), sebagaimana f il y^ng biasa digunakan untuk

Huruf fimffIil



menunjukan suatu penyakit, seperti ?': @i^ menderita demam),
'"& d (dia menderita sakit panas). Ada'juga yangmengatakan bahwa
arti dari kata tersebut adalah dia menderita sakit hati. Dan ada juga

yarlg berpendapat bahwa artinya adalah terdapat penghalang antara
jiwa dan akalnya, sehingga dikatakan bahwa ia menderita sakit gila.

Dan firman-Nya:

{@l'EA;ty
"Seorangyang nTenerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorangydng
gila." (QS. Ad-Dukhan la\: U)

Maksudnyaadalahyang dilindungi oleh jin yang telah mengajarinya.

Begitu juga dengan firman-Nya:

{@ BFr$t$)rrfiaq}
"Apakab kami barus meninggalkan sembaban-sembahan kami karena
seorang penyair gila?" (QS. Ash-Shaffat p7): 36)

Dan dikatakan i6i!i LX' '6i, yakni tanah yangsangar banyak
rumputnya sehingga seakan-akan tanah itu tertutupi. Sedangkan yang
dimaksud dalam firman-Nya:

{@ 2'5)v,vku)gL{Wy
"DAn kami telab menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yd.ng sangat
pands." (QS. A1-Hijr 11,51:27)

Adalah satu jenis dari kelompok jin.

Dan pada firman-Nya:

{@eWY
"Seperti seekor ular yang gesit." (QS. An-NamIl27): t0)

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah salah satu
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jenis ular.

L,t;? : Kata +i+t aslinya adalah nama salah satu organ tubuh, yaitu

lambung. Dan bentuk jamaknya adalah,3.H.

Allah k+* berfirman:

"Lambung mereka jaub dari ternpa.t tidurnya." (QS. As-Sajdah l32l: 16)

Allah 'pg berfirman:

{@ e}4ffi(';3;6}.Y
"sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring."
(QS. AIi'Imran [3]: 191)

Kemudian kata tersebut dipinjam untuk makna sisi yang dekat

dengannya, yakni di samping. Hal yarlg demikian ini sebagaimana

kebiasaan orang Arab yang menggunakan nama-nama organ tubuh
lain untuk menunjukan arah, seperti ,!; (kanan, karena arti aslinya

adalah tangan kanan-P'9 da" jr:4 ftiri, karena arti aslinya adalah tangan

kiri P'"), seperti pada ucapan seorang penyair:

U--YiSf';, ,#,f b
Dari sisi kananku sekali dan dari depanku

Ada oran g yang mengatak an 'aii\?.1 $g.lt (ji (sisi dan pinggir

tembok).

{@'&;*reu*"a"i3u\
"Lalu dibakar dengannya dahi mereka, dan lambung merekA."
(QS. At-Taubah [9]: 35)

Dia ju: berfirman:

{@ e6i,iif}Ls*Y
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Disebutkan dalam firman-Nya:

{@-#i\,,*6Ly
"Tenxdn sejawat." (An-Nisa' [4]: 36)

Yakni yangdekat.

Dan Dia berfirman:

{ @ ;ii*9U}Y,i!;6ffiy
"Alangkab besar penyesalanku atas helalaianku dalam (menunaikan
keanjiban) terhadap Allah." (QS. Az-Zumar l39l: 56)

Yakni perintah dan batasan-batasan y^rlg telah Allah tetapkan
pada kita.

'^# )V" - atau '^t!* -atau *V -atau 4V (dia berjalan di
sisinya). Kata iiiji maknanya adalah saya mengenai lambungnya
(dengan pukulag atau lainnya), seperti halnya kata'i3$ (saya mengenai

Iivernya) dan ii3G (saya mengenai hatinya). Kata9v maknanyaadalah
dia mengeluh tentang lambungnya, seperri halnya "$ gi^ mengeluh
tentang livernya) dan 4 (dia mengeluh tentang hatinya). Kemudian
dari kata J":1, dibentuklah sebuah fi'il (kata kerja) yang memiliki dua

buah makna: Pertama, pergi ke arahnya. Kedua, pergi kepadanya. Dan
contoh untuk makna yarLgpertama adalah ucapan 'a!3;- (sayapergi ke
arahnya) dan'oilai (saya pergi ke arahnya).

Di antara penggunaan kata &; juga adalah seperri firman-Nya:

{@ ;U\'\ai')Y
"Dan tetdnggdyang jauh." (QS. An-Nisa' lal:36)

Yakni yangjauh. Dan seorang penyair berkata:

*Vcx-v6">\3
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Maka jangan mengbalangi aku untuk memperolebnya dari jaub

Yakni dari jauh. {* kdan .i;r j5 (t.otrng laki-laki yang jauh).

Allah fu5; berfirman:

{ @ i:;'oii \1 $:'^lLiol }
"lika kamu menjaubi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa ydng dilarang
kamu mengerjakd.nnya." (QS. An-Nisa' [a]: 31)

{@;Ji,f''#-tiiy
"(Yaitu) orangydng menjaubi dosa'dosa besar." (QS. An-Najm l53lz 32)

Dia kif berfirman:

{@ i;4;iFGY
"Dan jaubilah perkataan-perkataan dusta." (QS. Al-Hajj 122): 30)

{@".i;ri\1}'i5y
"Dan jaubilab Tltagbut itu." (QS. An-Nahl [16]: 36)

Kata,-iii\ y ang ada p ada s e mua ay at diatas me rup ak an un gkap an

mengenai tindakan mereka dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan

tersebut.

Dia berfirman:

{@'b;$'p$;6y
"Maka jaubilab (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."
(QS. Al-Maidah [s]: e0)

Dan kata seperti ini lebih mengena dari pada ucapan orang Arab

,$$ lti"ggalkanlah hal itu oleh kalia"). .l)6jfi ,:ii,yakni ketika unta-

unta mereka sudah tidak memiliki air susu lagi. \jL 3\1 ,+:+ (fulan

telah meninggalkan perbuatan baik). tF * (dia telah meninggalkan
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perbuatan buruk).

Allah ju, berfirman ketika menggambarkan Neraka:

{ @ Ki;:l'cii.'ii6l a'n$$;Y
"Dan akan dijauhkan darinya (NerahQ ordng yang paling bertabua,
yang rnenginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan
(dirinya)." (QS. Al-Lail l92l: 17-1,8)

Dan apabila kata tersebut dimutlakkan (tak dibatasi pada objek
tertentu) seperti pada ucapan.i>t3 ')1i, makaarrinyaadalah fulan telah
dijauhkan dari kebaikan. Begitu juga kata tersebut diucapkan dalam
doa untuk kebaikan.

Adapun kata yang ada dalam firman-Nya:

{ @ icJ*t'#' i'* +:,--. vy
" Dan jaubkanlab aku beserta anak cucuku daripada menyembah berbala-
berbala." (QS. Ibrahim [1a]: 35)

Ia diambil dari kata li( jL'^il+, yang artinya adalah saya
menjauhk^nnya dari hal itu. Akan tetapi ada juga yang berpendapat
bahwa ia diambil dari ucapa" ri?\,.L)a (sayamenjauhi kuda), seolah-

olah dia meminta kepada Allah agar dituntun menjauhi kemusyrikan
dengan kelembutan dari-Ny a dan cara-cara y anghalus. ++jt bisa juga

berarti +tllt AUll (mengangkat keduakaki), yang maksudnya adalah

menjauhkan antara kedua kaki dalam bentuk fisiknya.

Dan firman-Nya:

"Dan jika kamu junub maka mandilab." (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Maksudnya adalah ketika terkena jinabat (hadas besar), yaitu
dengan keluarnya air mani atau bertemunyadua kemaluan laki-laki dan

perempuan (melakukan persenggamaan). ,;:r,3 - &\- Ci - * b.

{@i,;ituqi"&o$\
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Jinabat dinamakan seperti itu dikarenakan ia menjadi sebab untuk
menjauhi shalat secara hukum syara'.

Kata,3.)iall, bisa diucapkan untuk mengungkapkan makna datang

dari arah Ka'bah (yakni maksudnya adalah selatan, karena posisi

ka'bah berada di selatan mereka), dan bisa juga diucapkan untuk
mengungkapkan makna pergi dari sana. Karena memang kedua

makna ini ada (terkandung) dalam kata,3.)a. Kemudian dari kata

.-1. jii dibentuk kalimat e)\,\+, yakni angin itu bergerak ke arah

selatan. ui+fu, yakni krili masuk ke arah selatan. \i-ji, yakni kami

terkena angin r.lrr.n. Dan'u'#;;'rst;;,yakni awan i^ngbergerak ke

arah selatan.

7d>: Kata ?\iA\ maksudnyaadalahsayap burung.
Ic\-\-

Dikatakan 3gl6, yakni sayap burung itu patah.

Allah ju, berfirman:

{@ ';t*-U/*{;Y
"Dd.n tiadalab burung-burung yd.ng terbang dengan kedua sayapnya."

(QS. Al-An'lm [6]: 38)

Dua sisi dari sesuatu juga dikatakan sebagai *V (kedua sayapnya).

Maka dikatakan ,*AlEUi ftedua sayap perahu, yakni maksudnya

adalah kedua sisi), r3il\t\:+ (kedua sisi pasukan), ,g;5lllJ-\ii- (kedua

sisi lembah), dan diucapkan oL;^,.jt\i[i untuk artian kedua sisi manusia.

Allah ki; berfirman:

{@ +sdti+*'*6\
"Ddn kEitkanlah tanganmu ke ketiakmlt." (QS. Thahel2))z 22)

Yakni ke sisimu. Sedangkan katai6pada ucap an,lLV q:L'i-Lt:,
merupakan ungkapan untuk tangan, karena keberadaan sayap hampir
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serupa dengan tangan. Oleh karena itu, kedua sayap burung terkadang
disebut sebagai ila (kedua tangannnya).

Sedangkan kata iV y^ng ada pada firman-Nya:

{@ #;i'a-J\i*\$erA3y
"Ddn rendahkanlah dirimu terbadap mereka berdua dengan penub kasib
sd.ydng." (QS. Al-Isra' l17l:2a)

Ia merupakan isti'arah (<ata pinjaman). Karena Jllt ft...rrdahan) itu
ada dua macam, yaitu kerendahanyangmenurunkan dera1at manusia
dan kerendahan yang mengangkat derajat manusia. Sedangkan yang
dikehendaki dalam ayatiniadalah kerendahan yang dapat mengangkat
derajat manusia, bukan yangmalah menurunkanny^. Maka dari itu,
untuk menunjukan makna tersebut, digunakan kata fti+il , 

^gar 
seakan-

akan diucapkan: Gunakanlah kerendahan yang dapat meninggikan
derajatmu di sisi Allah jw demi memperoleh rahmat (kasih sayang),

atau demi kasih sayangmu kepada keduanya.

{@:=.4ie4LG1yA,,y
"Ddn dekapkanlab kedua tdngdnrnu (ke dada)mu bila ketakutan."
(QS. Al-Qashash 128)z 32)

tii.1...l'Ljt
1- l> J--

ia dibantu oleh
unta itu cepat dalam berjalannya, seolah-olah

Jtfu'6+, yakni malam itu menaungi dengan
kegelapan"ya. Sijr arinya Jalah sebagian malam y anggelap.

Allah jw berfirman:

{@6€s&i;;;'$y
"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maha condonglab
kepadanya." (QS.AI-Anfal [S]: 61)

Yakni mereka condong, diambil dari ucapan orang Arab
'a:ii'lt c^rt yang artinya adalah salah satu dari dua sisi perahu itu
condong (miring). Dosa yarLg menyondongkan (memalingkan)
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manusia dari kebe naran dikatakan sebagai L\+ Kemudian pada

perkembangannya, kata iV dikatakan pada setiap perbuatan dosa.

Sepeni pada firman-Nya:

{@ x$L&Jy
"Tiddk ada dosa bagimu." (QS. Al-Baqarahl2l:236)

Yang terdapat dalam banyak tempat (^yx).Kata r3-i2)\ glr aninya
adalah tulang-tulang rusuk yang ujungnya menyatu pada tengah rongga

dada. Dan bentuk tunggalnya adalah i;';q. Ia dinamakan demikian
karena bentuknya miring Sengkok).

9o t
-\i7 : Tentara dikatakan sebagai iqjt, yakni karena melihat adanya

makna karakter keras pada diri mereka, yangdiambil dari kata ii;jt,
yaitu tanah yangkeras dan berbatu.

Kemudian kata 5ji diucapkan untuk menunjukan setiap
perkumpulan, seperti ucapan i'"i+"#C!rj''ir (ptararuh itu merupakan

sekelompok makhluk yang berkumpul).

Allah jw berfirman:

{@6:;;:;.trLy

{@'o#i'l$;-lty
"Dd,n sesunggubnya bala tentdrd. kami itulab yangpasti rnenAng."

QS. Ash-shaffat p7): 17 3)

"Sesunggubnya mereka adalab tentd.rd, yang akan ditenggelarnkdn."
(QS. Ad-Dukhan la\:2a)

Bentuk jamak dari kata i4jt drlrh 3ulj danili,i..

Allah ju: berfirman:

{@''A*t3F"y
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Y5 {,i;A Oc #rxja 3A'$'&1 -K{" ;fi 'r:}r rFly

"Ddn bala tentara iblis sen1.urfftyrt " (QS. Asy-Syu'ara' 126]z 95)

{ @ T$yq";+ tj,v'y
"Dan tidah ada yang mengetabui tentara Rabbmu melainkan Dia
sendiri." (QS. A1-Muddatstsir 17 al: 3 L)

{@
"Ingatlah akan nikmat Allab (yong telab dikaruniakan) kepadamu
ketika datang kEadamu tentd.ra,-tentara, lalu Kanti kirimkan kepada

mereka angin topd,n dan tentara ydng tidak dapat kamu melibatrrya."
(QS. Al-Ahzeb p3): e)

Dan maksud dari kata 31i{jt yangpertama adalah orang-orang kafir,
sedangkan y^tgdimaksud dari kata r;qJtkedua yangtidak bisa kalian

lihat adalah para Malaikat.

1t'
,iU> : Makna asal dari kata 3,41 adalah condong kepada sesuatu

al** *.mberikan hukum hukum.

Maka firman-Nya:

{@ 6;*,}n36-:fry
" Barang s iapa kb auatir terbadap orang y d.ng berans iat itu, berlak u berat

sebelab." (QS. Al-Baqarah [2]: 182)

Yakni condong secara zhahir. Dan berdasarkan hal ini maka

ucapan ,4\+3i,j.1 diucapkan pada perbuatan dosa, yakni condong
kepadanya.

if)\,* (try, memanen buah). \i#t\ (saya memanenrLya).

dan ,ill artinya adalah buah dan madu yangg dipanen.
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Kebanyakan kata,rit digunakan pada buah yangsegar.

Allah ju, berfirman:

{@ci*r4t'Y
"Pobon itu akan lnenggugurkan buah kurma yang rndsdk. kepadamu."
(QS. Maryamllg):25)

A1lah ju, berfirman:

{@ es;gi6y
"DAn buah-buahan kedua Surga itu dapat (dipetik) dari dekat."
(QS. Ar-Rahman [55]: 5a)

;At ";li, 
yakni buah pohon itu telah matang. ,h:\t ""Li,yakni

tanah yang memiliki banyak hasil panen. Kemudian kata tersebut
digunakan dalam sebuah ungkapan , q!(ig,i)L jF (dia berbuat kriminal),
sebagaimana digunakan pada katai'ft\ (dia berbuat dosa).

{t , {jr dan ii$t artinya adalah kemampuan dan kesukaran.

Ada yang berpendapat bahwa iiit denganJim yang berharokat fathah

artinyaadalah kesukaran, sedangka" ii#r (denganJim yang berharokat
dhomah) artinyaadalah gr$l (r"r*pu). Dan ada juga yarLgmengatakan

bahwa ifijr digunakan Jntuk manusia.

Allah ju, berfirman:

{@;'GJyi''4-{ 6-,5r'y
" Dan (mencela) orang- ordngy d.ng tidak, mempero leb (untuk disedekah kan)
s e I ain s e ke d ar k e s an ggup anny a. " (Q S. At-Taub ah l9l: 7 9)

Allah ju, berfirman:

{@ ?#li;;'\1{35y
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"Mereka bersumpab dengan narnd Allah dengan segala kesungguhan."
(QS. Al-An'am [6]: 109)

Yakni maksudnya adalah mereka bersumpah dan bersusah payah

berusaha untuk melaksanakan sumpah tersebut dengan segenap

kemampu at y ang mereka miliki. 3q+. )r artiny a adalah menyiapkan

diri untuk mengerahkan kemampuan dan menanggung kesukaran.

Dikataka " gl:3ip (saya mengerahkan pikiranku). N\i+i, yakni
artLnyasaya mengganggu pikirannya. Sedangkan 3ta3 dani";t+, (ihad)

artinya adalah mengerahkan kemampuan untuk melawan musuh.

Dan jihad itu ada tiga macam, yaitu: (1) memerangi musuh yang

tampak (manusia), (2) memerangi syaitan dan (3) memerangi hawa nafsu.

Dan ketig any a ini masuk dalam cakupan firman-Nya:

{ @""r41ii'i1bryy
"DAn berjibadlah kamu pada jalan Allab dengan jihad yang sebenar-

benarnya." (QS. Al-Hajj 122):78)

{ @';\1 $" 
"- 
gb "H.tiyv3<;'y

"Ddn berjihadlab dengan barta dan dirimu di jalan Allah,'
(QS. QS.At-Taubah [e]: a1)

{ @ ;;t W A #3 +iV'bW, tG\6 VtiPJI 3t }
"sesunggubnya orang-ord.ng yang beriman dan berbijrab serta berjihad
dengan harta dan jiannya pada jalan Allab." (QS. Al-Anfal l8):72)

Rasulullah 1.6r1;Kfi. bersabda:

ui,L;t'ei A:bE 6 errfi D,+qp
"Perangilah hawa nafsu kalian, sebagaimana kalian memerangi musuh
kalian."

Dan jihad itu dapat menggunakan tangan dan lisan, sebagaimana
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beliau -i.6r*Ktp bersabda:

((e.ilis'j=o"$*jGflr bbtru
"Perangilah orang-orang kafir dengan tangan dan lisan kalian."11

J,e?: Kata ini diucapkan terhadap kemunculan sesuatu yangtampak
oleh indera penglihatan atau indera pendengaran. Adapu n y^ngtampak
oleh indera penglihatan adalah seperti contoh ucapan 8V *l: (saya

melihatnya secara jelas).

Allah jw berfirman:

{@ {'H;';ilJi666iJY
"Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah
dengan terang." (QS. Al-Baqarah [2]: 55)

{ @i;1^i('JY
"Perlihatkanlah Allab kepada kami dengan nydtd.."
(QS. An-Nisa' [4]: 153)

Dan di antara penggunaannya adalah seperti kalimat it*
dan\Lrip,L\,yang maksudnya adalah sumur itu telah menunjukan
(mengeluarkan) airnya.

Dan ada orang yangmengatak an g1b #-',ii erili9 6 (tidak ada

seorang pun dari kaum itu yang dapat membuat mataku terbuka).
Kata $r7 (esensi, intisari) merupakan bentuk ki darikata tersebut,

yang artinya adalah sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka hal-hal

yang menyeftainya pun tidak ada. Dan dinamakan demikian karena

ia tampak oleh indera. Sedangkan sesuatu yang tampak oleh indera
penden garan diant a r any a adalah y ang ter dapat dalam firman-Nya:

'1 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor (2504), an-Nasai nomor (3192) dari hadits
Anas bin Malilt:zfiil4, dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalamkitabnya Shahib
As-Sunan.

Huruf fim



{ @ -+ 5+ a1';;rt ";l d' K4{;" y
" S am a s aj a (bagi Ra bb), s iap a di antdrdnxu y dn g m erah as iakan u c ap anny a,

dan s iap a y an g bert eru s -teran g den gan u cap an itu. " (QS. Ar-Ra' d [ 1 3 ] : 1 0)

Allah W berfirman:

{ @ .i4'}\'*.:;9 );;;i;li"t'Y
"DAn jika engkdu rnengeraskan ucapdnrnu, sungguh Dia mengetahui
rabasia dan yang lebih tersembunyi." (QS. Thaha l20l:7)

{ @ <,;34u, {4 )A <r fr$i&,rLy
" S unggub D ia (A llah) mengetah ui perk ataan (y ang kamu ucapkan) dengan
terdng-terdngan dan mengetabui (pula) dpd yang kamu rahasiakan."
(QS. Al-Anbiya' [21]: 110)

{@ va1ii;art:A{i}
"Ddn janganlah kamu mengeraskan suararnu dalam shalatmu dan
j anganlab pula rnerendabkannya. " fQS. Al-Isra' [ 1 7]: 1 1 0)

Dan Dia berfirman:

{ @ ,4_:?,; -6;fiuii|\':4\;y
"Ddn janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras

sebagaimana herasnya (suara) sebahagian kamu terbadap sebahagian

yang lain." (QS. Al-Hujuratla\: 2)

Dan dikatakan &j+ idf atau '$, yaitu suara yang keras atau

orang yafigsuaranya terdengar bagus.

{ @ ?erle-a*r i'&;, ;iltJy
" Ddn rabas iakanlah p erk ataanrnu atau lah irkanlab. "
(QS. Al-Mulk [67]: 13)
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R: Allah jw berfirman:

{@ eq$ir6,Y
"Maka tatkala telab disiapkan untuk mereka baban makanan rnerekd."
(QS. Yusuf lt2l:70)

1i{t adalah sesuatu yarLgdipersiapkan, baik berupa harta benda

maupun lainnya. Dan'foia3il adalah membawa hal tersebut atau

mengangkutnya. *q'Hl,3.i>, yakni ketika unta itu menjatuhkan

barang bawaannya ketika diperjalanan dan kemudian lari.ij1-. adalah

wanita yangdianggap bodoh. Dan serigala betina yangmeny"r.rsui anak

hewan lain juga dikatakan sebagai ia+.

m-"m,'$:f#lr'**':,,Ti:ffi :f ff '::;:;::T*:
kalam (tauhid) menjadikan hal ini sebagai makna yangdikandung oleh

perbuatan-perbuatan yatgtidak sesuai dengan aturan. Kedua, meyakini
sesuatu yangberbeda dengan hakikatnya. Ketiga, melakukan sesuatu

dengan carayangtidak sesuai dengan semestinya, baik ia beranggapan

bahwa hal itu benar ataupun salah. Sepeni orang yangmeninggalkan

shalat dengan sengaja. Dan berdasarkan makna seperti inilah kita
mengartikan firman-Nya:

{ @ <}tr\i A'ogi "J &\,iA :se"SiL$#i'Stt }
"Mereka berkata: 'Apahab kamu bendak menjadikan kami buah ejekan?'

Musa menjaanb: 'Aku berlindungkepada Allab agar tidak menjadi salab

seord.ng dari orang-ord.ngyang jabil.'" (QS. Al-Baqarahl2l: 67)

Yakni menganggap perbuatan'i;i,t (mengejek) itu sebagi bentuk
kebodohan.

Allah kii berfirman:

{ @ ;r?*f}l#,3V:;5ty
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*Maka periksalah dengan teliti, agar kamu tiddk menirnpakan suatu
musibab kepada sudtu kaum td.npa mengetahui keadaannya."
(QS. Al-Hujurat lagl: 6)

fata,.1+EJl (orang bodoh) terkadang disebutkan dengan tujuan
mengolok, dan ini adalahyang paling banyak dilakukan. Dan terkadang
juga tidak ditujukan untuk mengolok.

Sepeni pada firman-Nya:

{ @ .ia\i <,,'1iJ3 JtLlJt X%y
"Orang yang tidak tabu menyangka mereka orang kaya karena
memelihara diri dari minta-minra. " (QS. Al-Baqarahl2l:273)

Yakni maksudnya adalah orang yangtidak mengetahui keadaan

mereka, bukan orang yangdianggap bodoh dan tercel^. Ji;lt artinya
adalah suatu urusan, tanah atau keadaan yang mendorong seseorang

untuk meyakini sesuatu yangtidak sesuai dengan hakikatnya. *W)!
a itdll, artinya adalahangin itu menggerakan batang pohon, yakni
seolah-olah angin itu mendorongnya untuk bersikap bodoh. Dan ini
merupakan bentuk isti'arah yangbaik (pa$.

.6t.
d{? (}ahanam): Ia merupakan nama dari Neraka Allah yang
&inyalakan. Ada yangberpendapat bahwa kata ini asalnya adalah dari
bahasa persia yangdijadikan bahasa Arab, yaitu i\ii7 tVallabu a'lam.

I o.
!fd? (Dada): Allah ju: berfirman:

"DAn bendaklah mereka menutupkan hain kudung ke dadanya."
(QS. An-Nnr 124): 31)

3.P adalah bentuk jamak dari kata {.1i.

{@*&.*t|t4ty
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I o.g.F : J.r4t artinya adalah {.FIS (*.-otong/memutus/
melintasi lubang di tanah). Contohnya adalah seperti buang air besar

di atas tanah. Kemudian kata ini digunakan untuk perbuatan melintasi

setiap tanah.

Allah ju, berfirman:

{ @''' \';':ai \i'Ct'\ i;:; Y
"DAn (terbadap) kaum Tsamud yang rnentotong batu-batu besar di
lembah." (QS. A1-Fajr[89]: 9)

Dikatakan yA *V 3'"+ ,y (Apakah kamu tahu berit ayatgsedang
beredar?). Danyangdinamakan sebagai f-iK3l ,3\1a $asraban atas suatu

ucapan) adalah ucapan yaln'g dapat memutus perkataan t fang berasal

dari mulut orang y^ng berbicara dan sampai ke telinga orang yang
mendengar. Akan tetapi ucapan tersebut hanyadapatdigunakan sebagai

ucapan balasan, bukan permulaan.

Allah jw berfirman:

{@ r}'6iJy;;4G646}
"Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan."
(QS. An-Namll27):56)

+W\ (awaban) merupakan pembanding dari JEjJI (Stertanyaan/

permintaan). Dan ilfllsendiri itu ada dua macam:

Pertama, meminta sebuah pernyataan, dan jawabannya adalah ,

Pernyataan.

Kedua, meminta pemberian, dan jawabannya adalah pemberian.

Contoh untuk yangpertama adalah firman-Nya: 
t

{@ $te!"t;triE
"Terimalab (seruan) orangyang rnenyeru kepada Allah.'
(QS. Al-Ahqaf [a6]: 31)
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Dan Dia berfirman:

{@;{'41i-"i;'y
"Dan ordngydng tidak menerima (seruan) orangydng rnenyeru kepada
Allah." (QS. Al-Ahqaf laQ:32)

Sedangkan contoh untuk yatgkedua adalah firman-Nya:

{@(4:6tU;3;;"iy
"Sesungguhnya telab diperkenankan permobonan kamu berdua, sebab

itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus." (QS. Y[nus [10]: 89)

Yakni Aku telah memberikan apayangkalian berdua minta.

Kata t6;--rll, ada yang mengatakan bahwa maknanya sama dengan

tf;jt (mengabulkan). Sebenarnya makna hakiki dari kata tersebut
adalah mencari jawaban serta bersiap untuk menerimanya. Akan
tetapi ia digunakan untuk mengungkapkan makna tF11-."gabulkan),
karena sedikitnya perbedaan diantara dua makna tersebut.

Allah ju: berfirman:

{@ );};;'i,6y
"Penubilab serud.n Allab dan seruan Rasul." (QS. Al-Anfal l8l:2a).

Dia berfirman:

{@fr'*Yzl-o.',;i\
" Berdoalab kepada-Ku, nisca.ya akan Kuperkenankan bagimu. "
(QS. chafir [a0]: 60)

Dia berfirman:

"Maka hendaklah mereka itu memenubi (segala perintah)Ku."
(QS. Al-Baqarah [2]: 186)
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{@;#:i6at;taY
" Maka Rabb mereka memperk enankan p ermob onAnny d. "
(QS. Ali'Imran [3]: 195)

"Ddn Dia memperkenankan (doa) ord.ng-ord.ng yang berirnan sertd.

mengerjakan amal ydng sbalib." (QS. Asy-Syura la2l: 26)

{@ G3.Vffi',q6Y
"DAn (bo4l ord.ng-ordngyang menerima (mematubi) seruan Rabbnya."
(QS. Asy-Syura lazl: 38)

Dia ju; berfirman:

{ @'cG 6Ygai 
";'" 

67,* OV & u r46V 6$ \
"DAn apabila bamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentdng Aku,
maka (auablah), babwasanya Aku adalab dekat. Aku mengabulkan
permohonan orangydng berdoa." (QS. Al-Baqarah [2]: 186)

{@ rik#$y
*Maka bendaklab mereka itu memenuhi (segala perintab)Ku."
(QS. Al-Baqarah [2]: 186)

{ @ Uil+6v$.b )F}\sittit#i'u.5iy
"(Yaitu) ordng-ord.ng ydng rnenaati perintah Allab dan Rasul-Nya
sesudah mereka mendapat luka (dalarn pEerangdn Uhud)."
(QS. Ali'Imran l3l: 172)

{ @ ,}rr9i'Vttiic;rii 4g;y
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0ot
) c> : Allah iu: berfirman:
J. e

{@ +,A&;fri'Y
"Ddn babtera itu pun berlabub di atas bukit Judi." (QS. Hud U \: aa)

Ada yang mengatakan bahwa kata $,t;lil yang ada pada ayat
tersebut merupakan nama sebuah gunung yarLg berada diantara kota
Musol (kota di utara Iraq) dan jazirah arab. Dan aslinya ia adalah

kata dinisbatkan pada kata 3;tt. Kata 3lijt sendiri artinya adalah

menyerahkan (merelakan) hal-hal yangtelah diperoleh, baik berupa

harta maupun ilmu. Dikatakan 
"V 

k (aki-laki y^ngmurah hati).

"V,ij, 
yakni kuda yarg menjadi bagus (cepat) karena simpanan

tenaga yangia miliki untuk berlari. Dan bentuk jamaknya adalah 3q-.

Allah ju, berfirman:

{@ 34:\Lv+ri;fiiy
" Kuda-huda yang tenang di uaktu berbenti dan cepat uaktu berlari pada
u,taktu sore." (QS. Shad [3S]: 31)

Hujan yarLg deras dikatakan sebagai 3;. t<uda yarLg banyak
dikatakan sebagai iS;. Dan harta yang banyak dikatakan dengan

i&iJl 5l+ 3i (sesuatu itu menjadi baik)- V'* -i:'F (maka ia adalah

sesuatu yangbaik), sebagaimana Allah ju; mengingatkan hal tersebut

dengan firman-Nya:

{@ a'i1i'ifrr7i $;'Y
"(Rabb) ydng telah memberikan kepada tiap-tiap sesud.tu bentuk
kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk." (QS. Thaha [20]: 50)
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5V : Allah ju-: berfirman:

"Janganlah kamu memekik minta tolongpada bari ini."
(QS. AI-Mu' minrJn l23l: 65)

DikatakanS"f , ketika dia berlebihan dalam berdoa dan merendahkan

diri. Yakni menyamakannya dengan lenguhan hewan buas seperti
kijang atau lainnya.

JL|' : Yang dinamakan jElr (tetangga) adalah orang yangrumahnya
berdekatan denganmu. Dan kata'rQ ini merupakan salah satu dari
a;,,t"tiitlr:j'ir. Karena seorang retangga, tidak akan disebut sebagai

tetangga orang lain, kecuali apabila orang lain itu juga merupakan
tetangganya, sama seperti kata {.lr (saudara) dan,!,.3r (teman). Tatkala
hak-haktetangga diagungkan oleh akal sehat danagama, maka katajqJt
(tetangga) terkadang digunakan untuk mengungkapkan setiap orang
yang memiliki hak yangbesar atau untuk mengungkapkan orang yang
mengagungkan hak orang lain.

Allah ju, berfirman:

{ @ ,-A\)Aij ,u;'ii urr,(Lj;p;
"Tetanggayangdekat dan tetdnggdyang jaub." (QS.An-Nisa' [a]: 36)

{@ewly

{@6;EA|'y
"Maka banya kepada-Nyalab kamu meminta pertolongan."
(QS. An-Nahl [16]: s3)

Dia ju-' berfirman:

{@ a€.ri'11}
"Dengan sertd rnerta mereka memekik, minta tolong."
(QS. Al-Mu' min[n l23l: 6a)
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Dikatakan UJV?'cW\ (saya mengagungkan haknya, maka ia
pun mengagungkan hak saya). Dan terhadap makna sepefti ini, kita
mengartikan firman-Nya:

{@-;43qr$y
"DAn sesunggubnya, sd.yd. ini adalah pelindungmr." (QS. A1-Anfal [8]: a8)

Allah ki; berfirman:

{@ **3t4-{54'frY
"sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari
(azab)-Nya." (QS. Al-Mu'minun [23]: S8)

Dan terkadang yangdigambarkan oleh kata j6lt adalah makna

dekat, sehingga orang yang dekat dengan yatglainnya diungkapkan
den gan uc ap an'{V (dia berdekat an de n gann y a),'6)V (dia berdampin gan

den ganny a / b ertetangga), tW.
Allah ju: berfirman:

{@ w$va<t&t4-Jy
"Mereka tidak menjadi tetdnggarnu (di Madinab) melainkan dalam
waktuydngsebentar." (QS. Al-Ahzeb [33]: 60)

Dia jw berfirman:

{@ Ls#Ao:\iiiy
"Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian ydng berdampingan."
(QS. Ar-Ra'd [13]: 4)

Dan karena mengandung makna dekat, terkadang juga dikatakan

,i--Pl *:q.(dia jauh dari jalan). Kemudian kata tersebut dijadikan
sebagai asal kata dari makna melenceng dari setiap fialan) kebenaran,

sehingga dibentukl ah kata )r)l (kezhaliman).
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Allah ju, berfirman:

{@}"6rs'\
"DAn di antara jalan-jalan ada yang bengkok." (QS. An-Nahl [16]: 9)

Melenceng dari tujuan. Sebagian ulama berkata: Orang yang
dikatakan sebagai }V)t adalah orang yangmenolak untuk mematuhi

apa yang diperintahkan oleh syariat.

0o.
)f : Allah ju. berfirman:

{@ i{i'(r;rt}
"Maka tatkala Thalut telah menyeberangi sungai itu."
(QS. Al-Baqarah l2l: 2a9)

Yakni telah melewati jalan yangdilaluinya.

Dia berfirman:

{@;ii Jr"rL*Vf.'rb
"DAn Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut."
(QS. Al-A'ref [7]: 138)

,i-P$; artinya adalah tengah jalan. lalUq (sesuatu itu
diperbolehkan), kalimat ini merupakan ungkapan terhadap sesuatu

y^rLg diperbolehkan, yakni seolah-olah sesuatu itu selalu berada di
tengah jalan. ,VI);,r artinyaadalah tengah-tengah langit. LV1i'JlI artinya

adalah rasi bintang gemini, adayangberpendapat bahwa ia dinamakan

demikian karena menolak untuk berada di tengah-tengah langit. !\i
L\F, yakni do mb a y angten gah-ten gahny a be rwarn a putih. oK:3 r .i;,
yakni saya pergi ke tempat itu. i.i;i, yakni saya melaksanakannyadan

meninggalkannya setelah itu. Dan dikatakan SjF'u Uii aW!, yakni
ketika kamu meminta minum kepadanya, kemudian dia memberi
minum kepadamu. Dan kalimat ini merupakan isti'arah, karena

hakikat makna darikata;\i dan yangsemisalnya tidak sampai kesana.
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JV: A[ah ju, berfirman:

{@)q"4ii+Vqp
"Lalu mereka merajalela di kampung-kampung." (QS. Al-Isra' l17l:5)

Yakni mereka berada di tengahnya dan berputar-putar di sana.

Dan kata tersebut mendekati kata lj.l,tr (-..eka berputar-putar) dan

[-i,li (mereka menginjak-nginjak). Ada yang mengatakan bahwa arti
dari kata jF\ adalah mencari sesuatu dengan melalui penelitian.
Sedangkan kata j,3i,:)l sudah kita kenal artinya.

> , iszit (apar) adalah rasa sakit yangdirasakan oleh makhluk

Eg dapat berjalan disebabkan karena kosongnya penrt dari makanan.

Sedangka rL'eLW merupakan ungkapan tentang waktu paceklik.
Dikatakan 'eV ,gtatau $V;, yakni ketika laki-laki itu sangat lapar.

7V I iq (dia telah datang) - ra?4 (dia akan datang) -WS +
(kedatangan). Kata LUT1I memiliki aniyangsama dengan .lSI, yakni
kedatangan,hanya iajaia lebih umum dari pada,3S;. fa.enayang
dikategorikan i$l adalah datang dengan c^rayang mudah. Dan kata

iryan terkadang diucapkan hanya karena adanya maksud kedatangan,

meskipun tidak te rbukti. S edan gkan kata'4; hany a dap at diuc apkan

apabila kedatanga nny aterbukti. Kata ;\7 (sena kata-kata yan g terbentuk

darinya) dapat dikatakan untuk kedatangan sesuatu y angbersifat fisik
maupun non fisik. Dan ia dapat dikatakan terhadap datangnya diri
seseorang ataupun perintahnya, dan terhadap orang yang menuiu

tempat tertentu atau perbuatan dan waktu tertentu.

Allah jw berfirman:

{ @ 6:1-33 r|,Si Gtt U :V' y
"Ddn datanglab dari ujung kota, seorang laki-laki (Habib An'Najjar)
dengan bergegas-gegas." (QS. Yasin 136l:20)

q o)
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{@ 4t#4,,i}.?;6;fr;y
"DAn sesunguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membaua
keterangan-keterangan. " (QS. Ghafir [a0]: 3a)

{@ b;u\Y}U.r"V65y
"DAn ketika datang utilsan-utusan Kami (para rnalaikat) itu kepada

Lutb, dia merasa susah." (QS. Hud [11]z 77)

{@ 5A;vri$Y
"Apabila datang ketakutan (bahayQ." (QS. Al-Ahzab [33]: 19)

{@;ir;*6v\
"Apabila telab datang ajal mereka." (QS. Yrlnus [10]: a9)

{@ 63-Y'Js;Vlii}1 }
" (Bukan demikian) sebenarnrya telab datang keterangan-keterangan-Ku
kepadamu." (QS. Az-Zwar [39]: 59)

{@W,ffLiq)aty
"Maka sesunggubnya mereka telab berbuat suatu kezbaliman dan dusta

ydng besar." (QS. Al-Furqan l25l: a)

Yakni mereka hendak berbicara dan melebihi batasnya. Maka
digunakan kata'4; untuk mewakili makna tersebut, sebagaimana ,

penggunaan kata teresebut untuk mewakili makna L23 (berkehendak).

Allah jw berfirman:

{@&,p,6#3e {;ie't-y
"Ketika rnereka datang kepadamu dari atas dan dari baanabmu."
(QS. Al-Ahzab [33]: 10)
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{ @fu 6td6:\iii3iE y
"DAn datanglah Rabbmu dan Malaikat berbaris-baris."
(QS. AI-F ay lle): 22)

Yang dimaksud datang di sini adalah perintah-Nya, bukan Dzat-Nya.

Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas6,,4v.

Begitu juga dengan firman-Nya jw:

{@ 3siP,ivts}
"Dan tatkala telah datang kEodo mereka kebenaran."
(QS. Yunus [10]. 76)

Dan dikatakan juga tlKj.l;t; (dia mendatanginyauntuk tujuan itu).

i;rj (memaksanya untuk berlindung).

Allah jw berfirman:

{@ iAiutY-,)r3i6:66y
"Maka rasa sakit ahan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada

pangkal pobon kurma." (QS. Maryam llgl:23)

Ada yang berkata: Maknanya adalah \.6Wf (memaksanya untuk
berlindung). Kata ;6f merupakan bentuk muta'addi $<atakerja y^rLg

membutuhkan objek) dari ;V. Dan berdasarkan makna seperti ini,
orang arab berkat 

^ 
"$ 

Y {; JLarVlv F (sungguh buruk sekali apabila

kamu terpaksa mencari perlindungan dengan banyaknya hutang). Dan

ada ucapan seorang penyair:

Lv3\:i:s;ir '^:;Vi

Kekhauatiran dan barapan memak sanya

unt uk men c ari p erl in dungan

l ll; ;\i, yakni menghadirkannya.
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Sepeni pada firman-Nya:

{@V+#},*iv{iy
"Mengapa mereka (yongmenudub itu) tidak mendatangkan ernpdt orang
saksi." (QS. An-Nrlr l2al: B)

{@'*'$F''<E)Y
"Ddn kubawa kepadamu dari negeri Saba sud.tu berita penting ydng
diyakini." (QS. An-Naml l27l:22)

Dan kalimat ltA;[ (dia datang dengan mambawa itu) berbeda-

beda maknarLya sesuai dengan perbedaan kedatangannya.

jf , 6jq adalah nama seorang rajayangzhalimyangdiserang oleh

Nabi Dawud 'lir\^*, kemudian dibunuhnya.Diaadalah yang disebutkan

dalam firman-Nya ;w:

{@ -4Y:i(,:*,ly
"Ddn (dalam pEerdngdn itu) Darutud membunuh talut."
(QS. Al-Baqarah l2l: 2sl)

9..

_f , 'f,lartinJa adalah udara.

Allah jw berfirman:

{ @'5,i SriK;"v;i^iiiy
" Di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allab.'
(QS. An-Nahlll6l:7e)

Dan nama burung merpati adalahl.

lVallabu a'lam.
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,Eit ,l\:t/a-

gandum 'r-fut dan makanan lainny^ yang berbentuk biji. Sedangkan

kata {.jt dan'{;)t diucapkan pada biji tanaman seperti kemangi dan

selasih.

Allah ju, berfirman:

{ @r xv ifJ 6 e,tp'€:" ;411;,ffy
"serupa dengan sebutir benib ydngnxenumbubkan tujub bulir, pada tiap-

tiap bulir serdtus biji.'(QS. Al-Baqarah l2): 261).

Dia berfirman:

{@ i;*i;Mi*s;y
"DAn tidak jatub sebutir biji pun dalam kegelapan bumi."
(QS. Al-An'am [6]: 59).

Dan Dia;uo berfirman:

{@UAtqbsaiov\
"sesungguhnya Allab menumbubkan butir tumbuh-tumbuhan d,an biji
buab-buabar." (QS. Al-An'am [6]: 95).

Bab Huruf Ha

U@iji, benih): Kata &it dan i.i;it diucapkan pada gandum (fuLiD, G

t-.
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Dan yang dimaksud dalam firman-Nya JuuI

{@#e;;*.4r'5Iuy
"Lalu Kami tumbubkan dengan air itu pobon-pohon dan biji-biji
tdndnxdn ydng diketam." (QS. Qaf [50]: 9)

Adalah gandum dan biji-bijian lain yang sama dengannya serta

dapat dipanen. Disebutkan dalam sebuah hadits:

11Ji,1Jr,F g$t e:,tlufll
"Seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai."l

,|4t artinya adalah orang yang cintanya berlebihan. Kata ,#Jl
maksudnya adalah rapihnya susunan gigi, yakni disamakan dengan &
(bijr). Sedangan +\i.i.Jl artinyaadalah air yangterbentuk dari uap, yakni
juga disamakan dengan biji. #tU (antung hati), merupakan sebuah

kata majemuk yang disamakan dengan biji dalam hal bentuknya.
\5)ti aF, secara asal ia diucapkan dengan makna saya mengenai
jantung hatinya, sama seperti ucapan ',J)ie,'it:$ dani3!-ii (semuanya

bermakna saya mengenai lubuk hatinya). r:* +f , artinya adalah

aku membuat hatiku ini agar semakin mencintainya. Akan tetapi kata

,3.P.l biasanya digunakan untuk objek y^ng dicintai. Kata rlrr- luga
terkadang digunakan seperti kata d.i;li.

'afi (cinta) artinyaadalah menginginkan sesuatu yang kamu lihat
atau kamu anggap baik. Dan ia ada tiga macam:

Pertama, cinta karena kenikmatan, yakni seperti cintanya seorang

laki-laki terhadap perempuan. Dan di antara penggunaan makna seperti

ini dalam Al-Qur'an adalah firman-Nya:

{@ (S" r'*g;;vi:is'$jY
"Ddn mereka memberikan makanan yang disukainya kepada ordng
miskin." (QS. Al-Insan [76]: 8).

' Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (806), Muslim nomor Q99/182) dari hadits
Abu Hurairah i{{fi
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Kedua, cinta karena manfaat yang diperoleh, seperti cinta terhadap

sesuatu y 
^ng 

dapat diambil manfaatny a.

Di antaranya firman-Nya:

{@ a;g's's:iu::,;}\Y
"Dan (odo kyl karunia ydng lain yang h,amu sukai (yaitu) pertolongan
dari Allah dan kemend.ngdn ydng deh.at (waktunya)."

(QS. Ash-Shaff [61]: 13).

Ketiga, cinta karena keutamaan, seperti cinta diantara para ahli
ilmu karena ilmunya. Terkadang kata 'afi (cinta) ditafsirkan sebagai

keinginan saja, seperti pada firman-Nya Jwi

{@w.s<,}"$vt*\
"Di dalamnya ada ordng-ordngydng ingin membersihkan diri."
(QS. At-Taubah [9]: 108).

Akan tetapi hakikatnya tidak seperti itu, karena cinta itu lebih dari

hanyasekedar keinginan sebagaimana telah dijelaskan tadi. Maka setiap

cinta pastilah sebuah keinginan, akan tetapi tidak setiap keinginan
dapat dikatakan cinta.

Kemudian maksud dari firma n-Nya'g;j; :

{ @ }i: \ii'J;}+)i \}# oLY

"Jika mereka lebih fftengutd.rnakan kekafi.ran atas keimandn."
(QS. At-Taubah lelt 23)

Adalah jika mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan.

Dan hakikat dari iq;*:ir (yakni bentuk mashdar diri t";.i.) yaitu
ketika seseorang memilih sesuatu untuk dicintainya. Dan apabila

ia dimuta'addikan dengan menggunakan kata ,rli, maka menjadi
bermakna -1$yr (lebih mendahulukan). Maka berdasarkan maksa

seperri inilah kita mengartikan firman-Nya Jv;i

\--
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{@f;;,6".{;{+*3;,*y
"DAn adapun kaum Tsamud maka mereka telah Kami beri petunjuk
tetapi mereka lebih menyukai." (QS. Fushshilat la\: V).

Kemudian pada firman-Nya jw:

{@ #:,11"#;;:^i&3fiy
"Maka kelak Allah akan mendatangkan sudtu kaum yang Allab
mencintai mereka dan merekd pun mencintai-Nyo.'
(QS. Al-Maidah [5]: 54),

Yang dimaksud dengan cintanya Allah jw kepada seorang hamba

adalah memberinya nikmat. Sedangkan yangdimaksud dengan cinta
seorang hamba kepada Allah adalah mencari kedudukan yang dekat

disisi-Nya.

Firman-Nya Ju',I

{@;;5;**g#qy
"sesunggubnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik
(kuda) sebingga aku lalai mengingat Rabbku." (QS. Shad [38]: 32),

Maknanya adalah aku lebih mencintai kuda, seperti cintaku
terhadap kebaikan.

Firman-Nya JV.l

{@ 6;E\i*;4aig-'itiy\
"sesunggubnya Allab menyukai orang-orang yd.ng tobat dan menyukai
orang- ord,ng y dng meny ucikan diri." (QS. Al-Baqarah l2): 222),

Yakni memberikanpahala dan nikmat kepada mereka.

Allah jr; berfirman:

{@JrKgu{y
"Tidak, menyukai setiap orang ydng tetap dalam kekafiran, dan selalu

berbuat dosd. " (QS. A1-B aqarah l2l: 27 6).
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Dan firman-Nya jw:

{@/-, J-GK#-\iiL\y
"sesungubnya Allah tidak menyukai setiap ordng yang sombong lagi
membanggakan diri." (QS. Luqman [31]: 18).

Kedua ayat ini mengingatkan bahwasanya dikarenakan terus

menenrs melakukan perbuatan dosa dan tidak bertaubat, maka dia tidak
dicintai oleh Al1ah, seperti cinta yang telah dijanjikan-Ny" terhadap

orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. tK eL',iJ\ *
(Allah menjadikanku cinta terhadap hal itu).

Allah jw berfirman:

{@ '"L$i'#L:':;irt$t;Y
"Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan."
(QS. Al-Hujurat lagl: 7).

Dan dikatakan ';+it ,1;1, yakni ketika unta itu keras kepala dan

tetap diam di tempatnya, seakan-akan ia menyukai tempat dimana dia

berada. \K W l$V,yakni puncak kecintaanmu adalah kamu dapat

melakukan hal itu.

'F , 'Hl artinyaadalah jejak yangdianggap baik. Di antaranya
adalah sebuah riwayat yang mengatakan:

(lfu 3ib,;\ 33 J{, )g\ :y Lrtn
'Akan keluar dari dalam Neraka seorang laki-laki yarLgtelah hilang

kebagusan dan kecemerlangan dari parasflya",yakni kegantengan dan

keelokan parasnya.

Dan dari makna seperti ini, tinta dinamakan dengan|j7.

L
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'FbV (seorang penyair yarLgmenulis dengan indah). ';6*lP (syair

yangditulis dengan indah). Wk,itt,yakni baju yanghalus nan

b.grr. Di antara pengguna 
^iny^ 1ug id^L^h ucapan 'rW $ri (tanah

yangbanyak tanamannya). b)\apabila dikaitkan dengan awan, maka

ia adalah awan yang memiliki warna. 3*'uA, yakni masih tersisa

bekas luka (borok) pada kulitnya. j;)t artinya adalah orang yang
mengerti (alim), dan bentuk jamaknya adalah jpi. Penamaan demikian

dikarenakan pengaruh ilmu mereka yangtetap ada di hati masyarakat

serta pengaruh perbuatan baik mereka yang diikuti.

Allah ju, berfirman:

{@ 'fi\u-j'&{a3 fra635;r'r4i-'L1r Y
*Mereka menjadihan orang-orang alim (Yabudi), dan rabibrahibnya
(Nasrani) sebagai tuban selain Allab." (QS. At-Taubah [9]: 31).

Dan terhadap makna seperti ini Amirul mukminin';igip"
memberikan isyarat dengan perkataannya:

(s:,W.+riit G eruTS'rsfr 
'rt\##iJt iy SitUlurltyy

"IJIama akan tetap ada, selama waktu masih ada. Meskipun diri mereka

telah tiada, akanietapi pengaruh dari ilmu mereka rkrt t.t"p ada di
hati masyarakat."

Dan firman-Nya';r;i2:

{@ <,i,#-r4i3cy
"Di dalam talnan 6"rgo) bergembira."(QS. Ar-Rum [30]: 15),

Yakni mereka berbahagia hingga tampak dari mereka jelak (tanda-

tanda) kenikmatan.
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,#: ,J.iit adalahmenahan agar tidak bangun atau bangkit.

Allah W berfirman:

"Niscaya akan bapuslah amalmu." (QS. Az-Ztmar [39]: 65).

{@e':Wy

{@,ffiis,Vq'#Y
"KArnu tahan kedua saksi itu sesudab shalat (untuk, bersumpab)."
(QS. Al-Meidah [s]: 105).

;;jt juga aninya adalah sumber air yangmenahan air tersebut.
Dan kata ,,\;I'ir merupakan bentuk jamak dari kata 

";fr. 
Sedangkan

,;r;Al aninyaadalah mewakafkan sesuatu untuk selamanya, dikatakan

+irtJ"l- O,# l$ (Ini merupakan sesuatu yangdiwaka{kan di jalan

Allah).

b)> : Allah ju, berfirman:

{@;r6;+Y
"Rusak binasalab segala amal mereka." (QS. Al-Maidah [5]: 53).

{@ {'J46tu-ir"qitr;*5,y
"Seandainya mereka mempersekutukan Allab, niscaya lenyaplab dari
mereka amalan yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-An'am [6]: 88).

{@;{,6-E;g,Y
"Dd.n Allah akan menghapuskan (pabala) amal-amal mereka."
(QS. Muhammad g7l:32).
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Allah ju, berfirman:

{@iiirlxtr;uY
*Maka Allab menghapuskan (pahala) amalnya." (QS. A1-Ahzab [3 3]: 19)

Rusak atau terhapusnya amal itu ada tiga macam:

PertAma,amal yang dilakukan adalah amal-amal duniawi, sehingga

ia tidak akan memberikan manfaat sama sekali pada hari kiamat.

Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya:

{ @ t u541r!x:;1 )3 bW6 Jv,i6 y
"Dd.n Kami akan perlibatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu
Kami akan jadikai amal itu (bagaikan) debu yang beterbangdn."
(QS. Al-Furqan l2s): 23).

Kedua, amal yang dilakukan merupakan amalan akhirat, akan

tetapi tujuan dari pelakunya bukanlah mencari ridha Allah jur.
Sebagaimana hal ini diisyaratkan dalam sebuah riwayat hadits:

,g-ljtt ,;V,'Jtl rc,riu+roKe ,:; J\1#,F+l"r;Jl i1-Jtiin
(osr il;*,qt k r;sUG iiuiJip uK i,'t J\1#

"sesungguhnya akan didatangkan satu orang pada hari kiamat,
kemudian diaditanya: "Apa kesibukanmu (di dunia)?" Dia menjawab:
"Membaca al-Qur'an." Kemudian dikatakan padanya: " Kamu dulu
memang membacanya, akan tetapi tujuannya agar kamu dikatakan
sebagai qari'. Dan kamu sudah mendapatkan julukan itu." Maka
diperintahkanlah (malaikat) untuk memasukan orang ini ke dalam

api Neraka."2

Ketiga, amal yang dilakukan merupakan amal shalih, akan tetapi

selain ia mengamalkan amal shalih ini, ia juga melakukan amal-amal

buruk yang sebanding dengannya. Dan inilah yang dimaksudkan

dengan ringannya timbangan (amal baik).
2 Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim nomor (1905) dari hadits Sulaiman bin Yasar &dl2
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Asal kata dari kata Y;,)ladalah U;st,yangartinyaketika binatang
tunggangan terlalu banyak makan sampai perutnya membulat.

Rasulullah -k6r*tf{V bersabda:

u$ :i W Si;. u eJ\*# b'Ats,
"Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan pada musim semi dapat
membinasakan atau dapat mendekatkan kepada kematian."3

Pengolah tanah dinamakan sebagai y+*Jl,karena ia terkena dengan

hal tersebut. Kemudian anak-anaknya disebut sebagai &ty;.

e'*: Allah ju, berfirman:

{@+ile\i;ta;Y
" Demi langit y ang rnernpuny d.i j alan -j alar. " (QS. Adz-D zariyet 15 7): 7),

Yaitu yang memiliki jalan-jalan Diantara para ulama adayarng

menggambarkan jalan-jalan di sana dalam bentuk fisik, yaitu dengan

planet dan orbitn y a. Diantara me re ka juga ada y ang men gtan g gap ny a

sebagai jalan non fisik yang hanya bisa diketahui oleh mata hati. Dan
terhadap hal ini Allah jrl memberikan isyarat melalui firman-Nya:

{@6p.^is;3iri\y
" (Yaitu) ordng- oran g y dng mengingat A llah sambil berdiri. "
(QS. Ali'Imran [3]: 191) sampai akhir ayat.

Asal kata ini diambil dari perkataan orang Arab dL)l lH H
(y^ngjauh serta kuat tarikannya). Dan kata 3q+)l artinya adalah

menguatkan ikatan sarung.

r Muttafaq 'Alaih: Dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (2842), Muslim nomor (1052/121) dari
hadits Abu Sa'id Al-Khudry l*@- -.,
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9o.
Ja- : Arti dari kata pit s.rdah kita kenal, yaitu tali.

Allah ki; berfirman:

{@#ircl'*cy
"Di lehemya ada tali dari sabut yang dipintal." (QS. AI-Masad [111]: 5).

Kemudian disamakan dengan kata ini kerena memiliki bentuk
yang serupa, yaitu ;-rit b (urat leher), #\;J1 ;1.1 (urat saraf yang
berada diantara leher ian bahu) dan dikatakan j;;.lr untuk pasir yang

memanjang. Terkadang kata k i"g dipinjam untuk menunjukan

adanya makna j.i,jr (menyambung) dan setiap hal yang digunakan

untuk menyambung.

Allah k+p berfirman:

{@\1;;n+?.\Hivy
"Ddn berpeganglah kamu sernua.nyd. kepada tali (agama) Allab.'
(QS. AIi'Imran [3]: 103).

Maka yang dinamakan tali Allah adalah sesuatu yang dapat

menyambungkan dengan Allah jr:, seperti al-Qur'an, akal dan hal lain

y^ngapabila kamu jaga,makaia dapat menghantarkanmu ke sisi-Nya.

Perjanjian juga dikatakan seba gai k.
Dalam firman-Nya ;v:

{ @.z,i i'i,b' 4t G,fr< Ll}ti Y ;l4i ri ?;c4;" y
"Mereka dihputi kebinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika
mereka berpegangkqada tali (agama) Allab dan tali (perjanjtan) dengan
manusia." (QS. Ali'Imran l3): 712),

Terdapat informasi bahwa orang kafir memerlukan dua buah

perjanjian (yrtg harus dipenuhi):
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Pertamd, perjanjian dari Allah, /aitu bahwa dia termasuk orang-

orang yangditurunkan kitab kepada mereka dari sisi Allah jw, yakni
yang kita kenal sebagai ahli kitab. Jika tidak dia penuhi, maka agamanya

tidak akan diakui serta tidak akan mendapatkan jaminan (dari-Nya).

Kedua, perlanjian dari sesama manusia yangmereka perjuangkan
untuknya.

Kata ijgjl, hanya digunakan untuk tali seorang pemburu, dan

bentuk jamaknya adalah bV.
Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((o\I+Jr J;ViuiJ\11
"Parawanita adalah tali-tali pemburu dari syaitan."a

J.;iJt dan tt;.lr artinya adalah orang yangmemiliki ijqjr (tali
pemburu). Ada sebuah ungkapan '&V 

-V adrr tj be-luru yang

menggunakan tali bercampur baur dengan pemburu yang menggunakan

panah). Dan ii;jt adalah nama terhadap sesuatu yargdiletakkan pada

kalung.

'nt, i:jir artinya adalah keputusa n yangtelah ditetapkan.
Sedangkan i;alt artinya adalahgagak yangdiharuskan berpisah (dari

kelompok ny a), menunrt keyakinan orang-orang Arab.

, ? , ;Lterkadang merupakan huruf jar (membuat kata setelahnya

ditr.a jar) sebagaimana halnya kata ,)\, akan tetapi batasan kata
yang berada setelahnya masuk pada cakupan hukum kata yang
ada sebelumnya. Terkadang ia digunakan sebagai ,-iuil o- (kata
sambung). Dan terkadang digunakan sebagai +f'J;-)l oy Qratay^rLg
digunakan sebagai permulaan ucapan).

' Syaikh al-Albani berkata di dalam kkab Misyhat Al-Misbab nomor (5212): "Hadits yang
disandarkan kepada nabi ini tidak ada dasarnya."
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Contohny a adalahucapan Wi: rS-tg3t AKt 
^t^uti;\ ^t^t$i5

Gry, memakan ikan hingga kepalanya).

Allah;u, berfirman:

"Hdrus memenjarakannya sampai sesudtu uaktu." (QS. Yusuf ll2l:35).

{@tsig?y
"sampai terbit fajar." (Al-Qadr l97l: 5).

Kata ,.3L j"g bisa masuk pada f il mudbari' (kara kerja yang
menunjukan masa sekarang atau masa depan), sehingga membuatnya

menjadi dibaca nashab atau rafa' . Dan keduanya memiliki dua macam.

Yaitu ketika kata jL menjadikanf il mudbari dibaca nasbab, maka

ia bisa memiliki ^ii y^ngsama dengan of it (sr*pai) dan bisa juga

memiliki ani 1S (supaya). Sedangkan ketika ia menjadikanfi.'il mudhari

itu dibaca rafa' , maka itu terjadi apablla f il yang terletak sebelum

kata jL merupakan f il madbi (k?t, kerja yang menunjukan waktu
lampau), seperti ucapan ;Al E\ & #, yang artinya saya telah

berjalan sampai saya masuk ke kota Bashrah. Atau terjadi apabila kata

yangsetelahnya berposisi sebagai bal (nashab atau bisa juga dengan

rafa', dan dua bacaan tersebut juga dapat diartikan dengan keterangan

kondisi), seperti ucapan \fr-i & j,1, yakni dia telah sakit hingga

mereka sudah tidak mengharapkan kembali (<esembuhannya). Adapun

f il mudhari' yangterletak setelah T pada firman-Nya:

{@3itiiL'6y
" Seh ingga berkatalah Rasul." (QS. Al-Baqarah l2l: 2L4),

Bisa dibaca dengan d:ua cara sebagaimana di atas.

Ada yang berpendapat bahwa ka:'ayangterletak setelah 
"!i 

pasti

berbeda dengan kata yang berada sebelumnya.
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Seperti pada firman-Nya jw:

{@"'rUr oWq,eJYgJ;}
"(Jangan pula bampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub,
terkecuali sekedar berlalu saja, hinga kamu mandi."
(QS. An-Nise' [4]:43).

Kami katakan, hal yang demikian memang t er)adi,tapi itu bukanlah

kaidah utama, seperti pada sebuah riwayat hadits:

(keki,J'r:abr ,iDr

"Sungguh Allah ji;.' tidak akan bosan (memberi ganjaran) hingga kalian
merasa bosan."5

Yakni hadits ini tidak dimaksudkan untuk menganggap Allah ju,
bosan ketika mereka bosan.

?? : Makna asli dari kata plt adalah berkunjung.
\-

Seorang penyair berkata:

ry;Ar )ulrt q oyrt4#
Mereka berkunjung ke rumah Zibraqan yang berwsarna kuning.

Kemudian dalam istilah syar'i kata ini khusus digunakan untuk
kunjungan ke Baitullah J* serca melaksanakan ritual-ritual ibadah haji.

Bisa diucapkat dengan kata !.lt ata,, [jt. fJl"adalah bentuk masbdar,

sedangkan pit 
^d^l^h 

isim\kara beida). F'i' d\ i; (hari raya haii
akbar), yaitu hari raya kurban dan hari Arafah. Diriwayatkan bahwa

umrah disebut sebagai ;.-*itfrir grr;i kecil).

s Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (43), Muslim nomor (782/215) dari hadits
'AisyahViep;
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Adapun kata i.i/jt (argumen/dalil), artinyaadalah petunjuk yang
jelas untuk tujuan y^nglurus dan yang mengharuskan benarnya salah

satu dari dua hal yangberlawanan.

Allah jw berfirman:

{@tllil;i:tt&S\
"Katakanlah, Allah lnernpunydi bujjah yang jelas lagi kuat."
(QS. Al-An'am lQ M9).

Dan Dia berfirman:

{ @f:l o-liJ y* :{4t q\usk Ey
"Agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali ord.ng-ordng
yang zbalir?." (QS. Al-Baqarah [2]: 150),

Yakni Allah menjadikan argumen yang digunakan oleh orang-

orang zhalim sebagai,;g:ir (pengecualian) dari kata't*L di sana,

meskipun argumen mereka itu tidak dapatdikategorikan sebagai'aii
(karena tidak sesuai dengan pengertian di atas-P"").

Hal ini seperti ucapan seorang penyair:

#uflr Lw:yi:$:B * #HSi'*ig#'ts
Tiddk ada aib (cacat) bagi mereka. Kecuali banya pedang-pedang

mereka itu merupakan sisa-sisa dari batalion perang.

Dan boleh juga argumen yang mereka gunakan dinamakan dengan

iXi seperti dalam firman-Nya:

{ @ i: -*-Lar\;#|A QJ:Y +*b ;'i O <r:;'4ir56y
"Ddn ora.ng-ordng yang rnernbantab (agama) Allab sesudab agama itu
diterima maka bantaban mereka itu sia-sia saja di sisi Rabb rnereka."
(QS. Asy-Syura 142): 76),
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Yang mana dalam ayatiniAllah menamakan argumen yang sia-sia

sebagai ii.i-. Sedrngkan yangdimaksud dalam firman-Nya Ju;I

{@ fuJGtl:-JY
"Tidak ada pertengkdrdn dntd,ra kami dan kamu."
(QS. Ays-Syura la2l: ls)

Adalah tidak ada bantahan sama sekali (diantara kami dan kamu)
karena telah jelas keterangan hal tersebut.

l'+vAt artinya adalah meminta salah satu dari dua orang untuk
membalas argumen dan dalil yang dikemukakan oleh orang yang lainnya.

Allah jw berfirman:

{ @ I r e,!- A{}i36 "'ri"qr' 
Y

"Ddn dia dibantah oleb kaumnya. Dia berkata: Apakab kamu bendak
membantabku tentangAllah." (QS. Al-An'am [6]: 80).

{@?i'r&qu;d;$b7k y
"Beginilab kamu, kamu ini (seuajarnyd) bantab mernbantab tentangbal
yangkamu ketahui." (QS. Ali'Imran [3]: 66).

{@ iiw$iAxz{+v";3y
"Siapa ydng membantabmu tentang kisab Isa sesudab datang."
(QS. Ali 'Imran [3]: 61).

Dia ju; berfirman:

{@ eiYco{Giey
" Mengap a kamu bantah -membantab tentdng b al lbrahim. "
(QS. Ali'Imran [3]: 65).

Dia jr berfirman:
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{@"&*&At*:o#'eq
*Maka kenapa kamu bantah-membantab tentd.ng hal yang tidak kamu
ketahui?" (QS. Ali 'Imran [3]: 66).

Dan Dia ju, berfirman:

{@rg\c<,Aw-il3y
"Ddn (ingatlah), ketika mereka berbantab-bantah dalam Neraka."
(QS. Ghafirla)l: a7).

Memeriksa luka terkadang disebut sebagai foajj.

Seorang penyair berkata:

,4\1FO.i;yYd
Dia mengobati retakan tulangydng berada jaub di dalam.

2//.

* ' a;Lt dan.it;7j artinyaadalah menghalangi untuk sampai.

Dikatakan U\+4 -\+L -'^i+L. Dan yang dimaksud dengan ;,-;iJl +V
adalah sesuatu yangmenutupi hati nurani.

Pada firman-Nya jw:

{@4eqiy
"Ddn di antara keduanya (pengbuni Surga dan Neraka) ada batas."
(QS. Al-A' raf. l7l: 46),

Maksud kata ,)q2 di sana bukanlah sesuatu y^rg menutupi
pandangan mata, akan tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang
menghalangi sampainya kenikmatan yartg dirasakan oleh penduduk

Surga ke penduduk Neraka sefta sampainya rasa sakit yang dirasakan 
r

oleh penduduk Neraka ke penduduk Surga.

i

I

t
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Hal ini satu makna dengan firman-Nya kiL :
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{ @ + rfir: u, ;:*:'{*1i g., 4ig6rngr}y
"Lalu diadakan di antara mereka dinding ydng menxpunydi pintu.
Di sebelab dalamnya ada rahmat dan di sebelab luarnya dari situ ada
siksa J' (QS. Al-H adld l57l: l3).

Allah jr;, berfirman:

{ @ vE 6' * 5%<L*r ry" J fr-('(ruY
"Ddn tidak ada bagi seordng manusia pun bahan Allah berkata-kata
dengan dia kecuali dengan perdntaraan ualryu atau di belakang tabir."
(QS. Asy-Syura 142): 5t),

Yakni sekiranya dia bisa melihat Dzat Yang berbicara dan
menyampaikan berita padanya.

Sedangkan pada firman-Nya ju;:

{@ ?q\:6;i:Y
"Sampai kuda itu hilang dari pandangdn." (QS. Shad p8):32),

Yakni seperti matahari y^ng tertutupi ketika tenggelam. Kata

+\.5.:t artinyaadalah orang yangmenjaga sultan. Dua buah alis yang
ada di kepala disebut sebagai ql;7liJt, karena keduanya seperti penjaga
bagi kedua mata. Dan pelindung matahari disebut dengan ,;At,;V,
karena ia berada di depan matahari seperti halnya penjaga berada di
depan sultan.

Kemudian firman-Nya ki: :

{@i;;;i *;l6fii>ry
"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada bari itu benar-benar
terhalang dari (melibat) Rabbnya." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 15),

Merupakan isyarat tentang terhalangnya cahaya dari mereka,
sebagaima na y ang ditunjukan dalam firman-Nya:
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{@;4trr}Y
"Lalu diadakan di antara mereka dinding." (QS. Al-hadid 157): t3).

t/ /

f : fiAl (batu) adalah sebuah benda keras yangsudah kita kenal.

Dan bentuk jamaknya adalah 

"Wi 
danittaT.

Pada firman-Nya J\n:

{@ T:wv,}()i\;:'};5y
"Yangbahan bakarnya manusin dan batu." (QS. A1-BaqarahlZl: Z+),

ada y angmengatakan b ahwa y angdimaksud adalah b atu pematik.

Ada yang mengatakan bahwa ia adalah batu sebagaimana biasanya.

Dan hal ini dimaksudkan untuk memberi tahu akan besarnya kondisi
Neraka, karena diantara hal yang dijadikan sebagai bahan bakarnya

adalah manusia dan batu, berbeda dengan api di dunia. Karena api

dunia tidak akan mungkin dinyalakan dengan menggunakan batu,

meskipun ketika setelah menyala ia dapat memberi pengaruh pada

batu. Ada juga yarLgberpendapat bahwa yangdimaksud dengan batu

disana adalah orang-orang yang hatinya keras, tidak mau menerima

kebenaran, seperti kerasnya batu, sebagaimana orang yangdijelaskan

Allah dalam firman-Nya:

{@?Ffrf{v+K@y
"Maka dia sepertibatu, babkan lebih keras lagi.' (QS. Al-Baqarah l2l:7a)

;Al dan jai3l\ artinya adalah menempatkan batu di sekeliling

suatu tempat. Dikatakan 'i7; (saya menghalangi dan melarangnya)

V; - 3 '#. 'ifrL (saya menjadikanny^batu/ mengeraskannya)

lj-z3 - $tJ *. Maka sesuatu yatgdikelilingi oleh batu dinamakan

dengan ji.r. Sehingg $,Allrz serta rumah-rumah kaum Tsamud

disebut dengan p7.
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Allah jw berfirman:

{@'r;ii\;a#;a:sy
" Penduduk-penduduk kota al-Hijr telab mendustakan rasul-rasul. "
(QS. Al-Hijr[ 1s]: 80).

Dan terkadang y^ng digambarkan dari kata p; adalah makna
(mencegah dan memelihara) yang ada padanya. Sehingga akal

terkadang disebut denganpq, karena ia dapat mencegah manusia dari
dorongan nafsu.

Allah jw berfirman:

{@,e "i$,{'eil }
"Adakab padayangdemikian itu terdapat sumpah (yorgdapat diterima)
bagi orang-ordngyang berakali" (QS. Al-Fajr [89]: 5).

Al-Mubarrid berkata: Kuda betina dikatakan sebagai pq,karena
ia mengandung anakyang.ada di dalam perutnya. Dan g)tjuga bisa

berarti sesuatu yangdicegah karena diharamkan.

Allah jw berfirman:

{@; L;<t;fr-es1}65y
"DAn mereka mengatakan: 'Inilab binatang temak dan tanama.n yd.ng

dilarang.'" (QS. Al-An'am [6]: 138).

{@ s;i{;,t}6Jy
"Ddn mereka berkata: "Hijran mabjnra.'" (QS. Al-Furqan l25l:22),

Yakni ketika seseorang bertemu dengan orang yang ditakutinya, dia

akan mengatakan ucapan tersebut. Maka disini Allah jw menyebutkan

bahwa ketika orang-orang kafir melihat malaikat, mereka mengatakan

ucapan tersebut, dengan anggapan bahwa hal itu akan bermanfaat bagi

mereka.
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Allah ju, berfirman:

{@fr;t#-'6}W,6,'y
" Dan Dia j adikan antara keduany a dinding dan batas y ang mengbalangi. "
(QS. Al-Furqan l25l: 53),

Yakni penghalangyang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa

ditolak. qtl h P- 6j3, artinya. adalah Fulan sedang berada dalam

pembatasan dari Fulan, untuk menggunakan hartan y a dan melakukan

banyak sikap. Dan bentuk jamak dartkata p2 adalah 

"Y.1.Allah ju, berfirman:

{@ F:#46!:i?:'{;;'Y
"Anak -anak istrimuyangdalam pemelibaradnlnu."(QS. An-Nise' [4]: 23)

Jrga kata u*L4l 3+2, ia adalah sebuah nama untuk sesuatu

yang dijadikan tempat untuk menaruh sesuatu yang lain, sehingga

mencegahnya (dari hal yangtidak diinginkan).

Dan terk adang juga yang digambarkan dari kata )) I adalah

kelilingnya, sehingga dikataka n,-x?l &,:4+,yakni ketika sekeliling

mata kuda itu diberi tanda (tato). Ft #, yakni ketika disekeliling

bulan itu terdapat sebuah lingkaran. Dan irlAt adalah sebuah

permainan anak-anak, dimana mereka membuat sebuah garis yang

melingkar. ;;al7X (rongga mata) juga termasuk berasal dari kata ini.
lS ii;3,yakni hal itu menjadi keras seperti batu. Dan yang dikatakan

sebagai ju--;j'ir adalah bagian dari Bani Tamim. Mereka dinamakan

demikian, karena ada sekelompok orang dari mereka yang narnanya

adalah 3''+, fiL dan fu.
,,/ /
'9u> :'*Al artinya adalah menghalangi dua buah benda denganJ . r'
meletakan pemisah di antara keduanya. Dikatakan \7i4 j; @ia
menghalangi di antarakeduanya).
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Allah kii berfirman:

{@Lc;;;i<;,ffiy
" D an menj ad i kan s uatu p em is ab ant ara dua I arz ri" (Q S. An-Naml [ 27 ]: 61)

Kota Hljaz dinamakan dengan nama tersebut, karena ia menjadi

penghalang arLtara tanah Syam dan padang pasir.

Allah jw berfirman:

{@t#;i3dK.rr}
"Maka tidak seordng pun dari kamu yang dopot mmgbalangi (Ko*i
untuh mmgbukumrrya)." (QS. Al-Heqqah16\: a7).

Kata g-; Vdisana merupakan sifat untuk kVt^;Ayang diposisikan

seperti kati yang berbentuk jamak. Dan j\il I juga adalah tali yang
diikatkan pada paha unta sampai ke pergelangan kakinya.

Terkadangyang digambarkan dari kata vAl adalah makna

fiJr (menggabungkan, mempersatukan, mengumpulkan). Sehingga

iikatakan tK F'oi|*tt (Fulan mengumpulkan hal itu). e)\yhL\
(dia mengikat sarung pada tengah-tengah badannya). Dan diantaranya
juga adalah,J,--, !;1J t';vl $emp at kait an cel ana) . Ada sebuah un gkap an

;;'uJJl j#;;u,.JilF!i&|, yakni jika kamu menginginkan mengajukan

keberatan, maka sebelum terjadinyapeperangan. Dan dikatakan pula

6!;\aL, yakni pisahkanlah mereka.

J} : i;!t @atasan) adalah sesuatu yangmenjadi penghalangdiantara
dua hal sehingga keduanya tidak bisa bercampur. Dikatakan lK,i\3L,
yakni saya membuat batas annya sehingga ia dapat dibedakan. ,ti!t 1;.

artinya adalah sesuatu yang menjadikan rumah itu dapat dibedakan

dari rumah-rumah yang lain. 2&3Jt '"; artinya adalah sifat-sifat yang
mengelilingi sesuatu, dalam artian yang dapat membedakannya dari
sesuatu yanglain. rAV ir\1; (h.rk rm anberzinadan meminum arak),
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dinamakan demikian karena hal tersebut dapat mencegah pelakunya
dari mengulangi perbuatan y^ng serupa, serta mencegah orang lain
dari meniru perbuat annya'.

Allah jr berfirman:

{ @ ;'li#:i3 c;r";;t:tY "i';y
"Itulab hukurn-hukum Allab dan barang siapa yang melanggdr bukum-
bukum Allah." (QS. Ath-Thalaq [6s]: 1).

Dia jw berfirman:

{@k;c v',iris,;-4}
"Itulab hukum-bukum Allab, maka janganlab kamu melanggarnya."
(QS. Al-B aqarah l2l: 22e).

Dia berfirman:

{ @'ii't;\U i'L1{1'1t'.*'6\a; (bG 46fi y
"Orang-orangArab Badui itu,lebih sdngat kekafi.ran dan kemunafikan-
nya, dan lebih wajar tidak mengetahui bukum-bukum yang diturunkan
Allah." (QS. At-Taubah l9l: 97),

Yakni hukum-hukum yang Dia turunkan. Ada yangmengatakan
bahwa maksudnya adalah hakikat dari makna-maknanya.

Semua batasan-batasan Allah itu empat macam: Adakalanya
ia adalah sesuatu yang tidak boleh dilewati batasnya, baik dengan

cara melebihi atau menguranginya seperti hitungan rakaat shalat
fardhu. Adakalanya ia adalah sesuatu yang boleh dilebihi akan tetapi
tidak boleh dikurangi. Dan adakalanya ia adalah sesuatu yang boleh
dikurangi akan tetapi tidak boleh dilebihi.

Adapun pada firman-Nya jrl,:

{@5;;t:,iit:r;:Et-r(r\-y
"Sesunggubnya orang-orang ydng rnenentdng Allah dan Rasul-Nya.'
(QS. Al-Mujadalah [58]: 5),
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Maksud dari kata $!V adalah mereka menentang, yakni bisa

diambil dari kata i;:git (menentang) atau karena menggunakan !.-t;,
dan artidari kata !9. sudah kita kenal yaitu besi.

Allah ki;berfirman:

{@i+,:ig*ttfilfiY
"Ddn Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat."
(QS. Al-H adld l57l: 2s).

dfut ,t\:"tL artinya adalah saya mengasah ketajaman pisau itu.
ttc-o1 I .
iiSi^li, yakni saya menjadikannya tajam.Kemudian kata ini digunakan
untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah tajam, baik dari segi

bentuk maupun makna. Sepeni penglihatan dan penglihatan hati yang
dikatakan sebagai i+.Maka dikatakan -5J,14$$ (dia adalah orang
y angpikiranny a t ajam) .,*rl f { + (o ran g y 

^ngpemaham 
anny a tajam) .

Allah jw berfirman:

{@,*;Anxiy
"Maka penglihatanrnu pada bari itu drnat tajam." (QS. Qaf [50]: 22).

Dan dikatakan !g- $uJ sama seperti ucapan ,iY3irb iltl-, yang
artinyaadalah lidah yangmemiliki perkataan yangtajam. Yaitu ketika
ia dapat memberi pengaruh seperti halnya besi.

Allah ju, berfirman:

{@)\.q6L,?tuy
" M ere ka m en c a c i k am u d en gan lidab y ang taj arn. " (Q S. Al-Ah zab [3 3 ] : 1 9)

Dan dikarenakan kata 1;it menggambarkan makna iJt (mencegah,

menghalangi, memelihara), maka penjaga pintu dikataka-n sebagai 3t5;.
Dan dikatakan juga 

";'";; 
j!.-2, yakni sorang laki-laki yangterhalang

r ezeki serta bagia rLny a.
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3J-, Boleh dikatakan bahwa asal kata dari kata 4gir adalah
jlJlt +- (engkung an yangada di punggung). Dikatak an JL.lt .)sa
(orrng laki-laki itu melengkungkan) - qi; - +'.^Li';i - +:'):-t, (maka

ia adalah sesuatu yangdibengkokan/ dilengkungkan). rq.L i3l5 (unta

yalgterlihat tulang dadanya), yakni disamakan lengkungan tersebut.

Tanah yang permukaannya tinggi juga disamakan dengan makna
tersebut, sehingga ia disebut dengan ,iS;.

AIIah ju, berfirman:

{@6M.7L&LG.'Y
"Dd,n mereka turun dengan cEat dari seluruh tempat yang tinggi."
(QS. Al-Anbiya' l2tl: 96) :

&-p ' 6;3J.:r arinyaadalah keberadaan sesuatu setelah iatiada,
baik itu berupa sifat maupun benda. r3iJl&lii\aninya adalah meng-

adakan atau mewujudkan sesuatu. Akan tetapi ucapan f$l&ri;-l
(mewujudkan inti-inti dari segala hal) hanya boleh disandarkan pada

Allah ju;. Dan 6CJt artinyaadalah sesuatu yarLgdiwujudkan setelah

ia tiada, baik itu pada dirinya sendiri atau pewujudannya dilakukan
orang yarlgmemang melakukan hal tersebut, seperti ucapan KL aigi
(rry, menciptakan sebuah kerajaan).

Allah ju, berfirman:

{@+|2ej*ftri4jry
*Tidak datang kepada mereka sud.tu ayat Al-Qur'an pun yang baru
(diturunkan) dari Rabb mereka." (QS. Al-Anbiya' l2\l:2).

Kata LlX juga dikatakan pada setiap hal yang telah dekat
waktunya, baik perbuatan maupun ucapan.

Allah jw berfirman:
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{@6^r.i1$-u:y
* 
S amp a i ak u s end iri m en eran gk an ny a kep adam u. " (QS.Al-Kahfi [ 1 8 ] : 70)

Dia berfirman:

{@ 6aft:el;1:ii$1y
"Barangkali Allab mengadakan sesudah itu suatu bal yang bAru."
(QS. Ath-Thalaq [6s]: 1).

Kemudian setiap ucapan yangsampai kepada manusia baik melalui
pendengaran maupun wahyu, baik ketika dalam keadaan terjaga
maupun tidur, dinamakan q1.-.

Allah 6j; berfirman:

{ @ri; .y:;i,p i)Lq ;i{,\
"Dd.n ingatlab ketika Nabi membicarakan secara rabasia kepada salab
seorang dari istri-istrinya (Hafsbab) suatu peristiwa."
(QS. At-Tahrim [66]: 3).

Dia ju; berfirman:

{@;*iiatr(iii}
"Sudabkab sampai kepadamu berita tentdng (hari Kiamat)?"
(QS. Al-chasyiyah [88]: 1).

Dan Dia ki; berfirman:

" D An t e lah m en gaj ar kan kep adan r r:Y;tr::;{6y
(QS. Yusuf [12]: 101),

Yakni sesuatu yangditemui manusia ketika tidur.

Allah 1v: jrgamenamakan kitab-Nya sebagai hadits.
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Maka Dia berfirman:

{@=#*x,WY
"Maka cobalab mereka membuat ydng semisal denganrtya (Al-Qur'an)."
(QS. Ath-Thur ls2l: 3a).

Dia ju; berfirman:

{@air'z;lit:6ifp
"Maka apakab kamu rnerd.sd heran terhadap pemberitaan ini?"
(QS. An-Najm [53]: 5e).

Dia berfirman:

{ @ fu- |i;oikS ;;;v 
-il e JPY

*Maka 
lrTengapd. ordng-orang itu (orang ntunafik) bampir-hampir tidak

memabami pembicaraan sedikit pun?" (QS. An-Nisa' ft)z 78).

Dia ju.. berfirman:

{@ i'#t-A7'$t-.?y&y
*Maka d.engan perkdtd.a.n rndna lagi mereka akan beriman setelab Allab
dan ayat-a1at-Nya." (QS. Al-Jatsiyah [a5]: 6).

Dan Dia ju, berfirman:

{@6t;'iG3#:;'Y
"DAn siapakab ordngyang lebib benar perkd.tdd.n ("yo) daripada Allab.'
(QS. An-Nisa' [4]: 87).

172

{@:#**eti?-i*y
"sebingga mereka memasuki pembicaraan yang lain."
(QS. An-Nisa' [4]: 140).
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Rasulullah,ktrt 
^iV 

bersabda:

(#'16 L'\;.ld'irr+^ G H:)D)
"Apabila dikalangan umatku terdapat orang yangmendapatkan ilham
dengan wahyu, maka orang itu adalah LJmar."6

Yang dimaksud ,L3;.i dalam hadits ini adalah orang yang
ditempatkan sesuatu (ilham) dalam hatinya dari jilt'Xir leffrf, ;*).

Kemudian yangdimaksud dalam firman-Nya kir:

{@e4l:Wy
"Maka Kami jadikan mereka sebagai buah mulur." (QS. Saba' pal: L9)

Adalah berita-ber ita yangmenjadi bahan pembicaraan. Kata,**
juga bisa dianikan sebagai buah yatgmasih segar. Ll; j!r, aninya
adalah laki-laki y angucapannya bagus. rtll L + -*, artiny adia adalah

teman bicara para perempuan. oilSr (saya berbicara dengannya).,i|i;
(saya menceritakan kepadanya). t|;W (mereka saling berbicara).
'a4;;i jW (hal itu menjadi sebuah cerita). Ucapan L; p, d^"

dt 4*ji.; memiliki ani y^ngsama, yaitu seorang laki-laki yang
masih muda. Dan i5;Ejl aninya adalah sesuatu yangtunrn serta baru
datang. Bentuk jamaknya adalah LtV.

6'J-t : i|i 3t' 1ti;ftebun-kebun yang memiliki keindahan). Kata

el-6 di sana merupakan bentuk jamak dari kata '4*, yarLg artinya
adalah sebidang tanah yangmemiliki air, dinamakan demikian karena

diserupakan dengan d&)l'asi,i (iris mata), dalam bentuk dan adanya

air di sana. Kemudian-bentuk jamak dari i5*;it adalah ,!t*r dan j;t';i.

O3a _ 6+;.1, artinya adalah dia memusatkan pandangan. ,r;'; dan

$'J-J, artinyaadalah mereka mengepun Bnya,yakni disamakan dengan

lingkaran iris mata.

Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor Qa69) dari hadits Abu Hurairah ;:;{itw.: , Muslim
nomor (6357) dari hadits 'Aisyaht:izr;W
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a/c a

t'\} : 
":Al 

artinyaadalah bersikap hati-hati terhadap sesuatu yang
JJ
ditakuti. Dikatakan jiL (sayabersikap hati-hati)- YtL - dan'ir;- (saya

mewaspadainya).

Allah pg berfirman:

{@+Yr;r4Y
"sedang ia takut kepada (azab) akbirat." (QS. Az-Zumar 139):9).

{@o';+- &rgp
"Dd.n sesungguhnya kita serTud. tdnpa kecuali barus selalu waspada."
(QS. Asy-Syu'ara' 126): 56),

Dan ada yang membacanya o)))Y .

Allah jw berfirman:

{@iaxV\#3y
"Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nyo."

(QS. Ali'Imran [3]: 28).

Dia ki; berfirman:

{@is-+utrp
" Bersiap siagalab kamu." (QS. An-Nisa' l4): 7t),

Yakni persiapkanlah semua tindakan kewaspadaan seperti
membawa senjata dan lainnya.

Dan firman-Nya:

{@P:fr'3udtiy
"Mereha itulah musub (yong sebenarnya), maka utaspadalab terhadap

mereka." (QS. Al-Munafiq[n [63]: 4).
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Dia ju: berfirman:

{ @} arj fib "Hi6r "? 4i(, &.;i a 5\-y
"Sesunggubnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang
menjadi musuh bagimu, maka berbati-batilab kamu terbadap merekA."
(QS. At-Taghabun l6al: u).

Dan ucapan rlL;artinya adalahji.i-! (berhati-hatilah), yakni satu
jenis dengan ucapan '7U yarg artinya adalah g,! (ceSahlah).

'al

f , irtT|t (panas) merupakan kebalikan dari lqjst (dingin).
Dan jenis panas itu ada dua macam.

Pertama, panas y ang merupakan sifat yang ada pada udara, y ang
timbul dari benda-benda yangmemancarkan suhu panas seperti panas

matahari dan api.

Kedua, panas yang merupakan sifat yangadapada badan (suhu
tubuh), sepefti panasnya orang yangsedang demam. Dikatakan VI|
(hari ini panas) atau g)\ ? (angin itu panas ) 31 - V - 'r:V.
V|? - 'r)y fi (maka itu adalah sesuatu yang panas). Begitu juga

dengan ucapan blt? (laki-laki itu menjadi panas).

Allah jw berfirman:

{@'trri frr3$7eu*1\
"Janganlab kamu berangkat (pergi berperang) dalam pdnds terik ini.
Katakanlah: Api Neraka Jabanam itu lebib sdngdt pdnas (nya)."
(QS. At-Taubah [9]: 81).

Kata )1jil yang ada pada firman-Ny a Jwi

{@;;ii't'it4i*;y
"Ddn tidak (pula) sarnd. yang teduh dengan yangpanas."
(QS. Fathir l3sl: 2t)

Artinya adalah angin y^tgpanas.
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uii\1 ya"\, artinya adalah puncak musim panas ini semakin
panas. 'rrAt artinya adalah kekeringan yang terjadi pada organ dalam

disebabkan oleh rasa haus. Dan kata 4;it adalah bentuk tunggal dari
kata f. Ada sebuah perumpamaan {t Ci7 (menampakkan sesuatu

dan menyembunyikan sesuatu yanglain*"d). Kata';$tjuga bisa berarti
batu yang menjadi hitam karena terkena panasnya api. Kemudian kata

tersebut digunakan pada sebuah ucapan JAtPtt, yakni perseteruan

itu semakin meningkat ]4ff, aninya adalah guncaknya pekerjaan

itu. Ada sebuah perumpam aan,\ilj\ii i; e63V iAtS! (sesungguhnya

orang yangdapat melakukan siksaan y^ng berat adalah orang yang
mampu melakukan siksaan yangkecil).

Dan kata !'it jrrga terkadang diartikan dari kebalikan budak
(yakni bermakna orang yang merdeka), sehingga dikatakan

$AV iiSAt e':L (dia adalah orang merdeka yang sangat jelas

kemerdekaannya). Orang yangmerdeka itu ada dua macam:

Pertama, orang yang tidak dikenai oleh hukum apapun, sepefti
yangada pada firman-Nya:

{@#!Ty
"Orang merdeka dengan ordng merdeka." (QS. Al-Baqarahl2l: 178).

Kedua,orang yangtidak dikuasai oleh sifat-sifat tercela, seperti

berambisi tinggi dan rakus terhadap kekayaan duniawi. Sedangkan

kebalikan dari kemerdekaan yaitu 'es-'-jj,JJll (perbudakan).

Nabi j4r*^tp telah mengisyaratkannya dalam sabdanya:

(qq+Jl ^;L,-G3ei+lt *,#n
"Binasalah hamba dirham dan binasalah hamba dinar."7

{\t1|r*rn\c:i 3::
Dan p erbudakan ord.ng- ord.ng y dng rak us adalah

perbudakan ydng abadi.

' Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (2886) dari hadits Abu Hrrairah t:;larr-.>
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Ada oran g yangmengatak an $g;f b 3:'i ir$f":L (budak hawa
nafsu lebih rendah dan hina daripadibudak dari perbudakan manusia).

Dan ]-rXAl (pembebasan) artinya adalah membuat seseorang menjadi
orang yaigmerdeka. Contoh membuat seseorang menjadi orang yang
merdeka jenis pertama adalah firman-Nya:

{@"t;l#si;;y
"Maka ftendaklah si pembunub) memerdekakan bambasahaya yang
mukmin." (QS. An-Nisa' lfl: 92).

Sedangkan contoh untuk yangkedua adalah firman-Nya:

{@tJ4O64iliiy
"Aku menazarkan kepada Engkau anak, yang dalam kandunganku
menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat (di Baitul Maqdis).'
(QS. Ali'Imran [3]: 35).

Ada yang berpendapat bahwa maksud dariayat 35 surat AIi 'Imran
ini adalah menjadikan anaknya agar tidak bisa dimanfaatkan untuk
kepentingan dunia yangdisebutkan dalam firman-Nya kir:

{@'i3t)',{Y
"Anak anak dan cucu-cu,cu.." (QS. An-Nahll16l:72),

akan tetapi menjadikarlnyamurni untuk beribadah. Dan terhadap
pendapat ini Asy-Sya'bi mengatakan bahwa makna Yrfi disana adalah

,e (murni). Imam Mujahid berkata: 'Maksudnya adalah pelayan
bai'at." la'f.ar berkata: "Yaitu orang yang dibebaskan dari belenggu
perihal duniawi." Meskipun berbeda-beda, akan tetapi semua pendapat

ini tetap mengacu pada makna yang sama. $Al q?, yakni aku
melepaskan dan membebaskan sekelompok orang itu dari penawanan.

Dikatakan *.)V, ketika dia tidak diperbudak oleh kebutuhan.

)l'ilp artinya adalah tengah rumah. Oan rtbrjtii'tyangsudah kita
kenal maknanya, yaitu kacang yangdimakan dalam keadaan mentah.
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Juga ada ucapan seorang penyair:

#h3*c'i\+
Setiap dwdn putih di musim semi mernberinya hujan ydng deras.

D an {L 1l;rtipt95\5 (seorang suami y algtidak mampu menggauli

istrinya pada malam hari). Semua ucapan ini merupakan bentuk
isti'arah.Kemudian kata ]-rAl artinyaadalah pakaian yang halus (sutra).

Allah ju, berfirman:

{@3,/q+#q;y
" Dan pakaian merek a di dalamny a adalah s utera. " QS. AI-Haj j l22l: 23) .

l). ? : Ani dari J.})t sudah kita kenal, yaitu berpdrang. ,3. j)l juga

bisa bermakna merampok dalam keadaan berperang. Kemudian setiap

perampokan terkadang disebut sebagai ,3.;. Xdayarng mengatakan

bahwa kata merampok mengambil makna dari kata berperang.
3; $ (dia telah dirampok) - ;;'rO, (maka dia adalah orang y?ng

dirampok) . +J;.A\ artinya adalai menyulut peperanga". 3.h k,
ucapan ini dikatakan seolah-olah laki-laki itu alat untuk berperang.

Dan LrAl adalah alat untuk kita kenal untuk digunakan dalam
berperang, yaitu tombak. Asal dari kaa 

nry ini adalah kata u.73t
(berperang) atau +lH\ (saling berperang) yang diikutkan pada
*^r r'i\;3.

Mihrab masj id dinamakan dengan *,-*J.Jr\ +V, ada yangmengatakan

karena ia adalah tempat untuk memerangi syaitan serta hawa nafsu.

Ada juga yangmengatakan bahwa ia dinamakan demikian karena hak

seorang manusia untuk melakukan kesibukan duniawi dan melakukan

tindakan-tindakan yangberbahaya dicabut ketika berada di dalamnya.

Ada juga yang berpendapat, bahwa aslinya yarLg disebut sebagai

,"?\ +lh (mihrab rumah) adalah bagian depan suatu majelis.
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Kemudian kata tersebut digunakan untuk masjid, sehingga dianikan
sebagai bagian depan masjid. Ada juga yangberpendapat bahwa +\h
aslinya memang digunakan untuk masjid, yaltunama yangdigunakan
untuk menunjukan bagian depan suatu majelis. Kemudian ia digunakan
untuk rumah, sehingga depan rumah dikatakan sebagai ,.#l +lJ;q,
yakni disamakan dengan mihrab masjid. Dan barangkali ini adalah

pendapat yangpaling benar.

Allah ki; berfirman:

{@',u*;a;eit6(,56fi.y
"Pdrd jin itu mentbuat untuk Sulaiman apd yang dikebendakinya dari
gedung-gedungydngtinggi dan patung-patilng." (QS. Saba' pal: B).

LY)41adalah binatang kecil yang menyambut sinar matahari
seolah-olah ia memeranginya, yakni yang kita kenal dengan nama
bunglon. Dan LV.g)l juga bisa berarti paku, yakni disamakan dengan

bentuk LV.| yang merupakan hewan kecil. Seperti halnya ucapan
orang Arab 'aiS d^n &K, yakni ketika hendak menunjukan sesuatu

y^ngmenyerupai bentuk {^; lUir*ak gurun) ,trrr.f,K (anjing).

,r? , L.rat artinyaadalah menebarkan benih di tanah dan
mempersiapkannya untuk ditanam. Tanah yang ditebari juga
dinamakan dengan &;.

Allah jt;, berfirman:

{@"ri-iK'#;iYviiSY
"Pergilab pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik basil."
(QS. Al-Q alam 168): 22).

Dan terkadang yang digambarkan dari kata tersebut adalah
b an gunan yan g tercip ta dariny a, seperti y ang adadalam firman-Ny a,)vi
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qtr6; rj_ 3s d iti- o- Ifii :,;ji6; 3:). <,G y
{@ FLf,"*tic5v'&+-3

" Barangsiapa mengbmdaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahk an
keuntungan itu baginya dan barangsinpa mmgbmdaki keuntungan di
dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungd.n dunia),
tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akbirat."
(QS. Asy-Syura $2): 20).

Telah saya sebutkan dalam kitab ,t:,J,lbgJbahwa dunia merupakan

ladang bagi manusia dan mereka adalah petani serta pengelola ladang

tersebut. Terdapat sebuah riwayat hadits:

((,!rar,rj'ir 3'*iy
"Nama y^rgpaling benar adalah Flarits."8

Yakni hal ini karena menggambarkan adanya makna berusaha

dalam kata tersebut. Dan diriwayatkan sebuah hadits:

rc*.?1-3\i3 o.or\y
"Bercocok tanamlah/berusahalah di duniamu untuk akhiratmu. "

Dan terkadang juga yarLgdigambarkan dari rlj'il,5; (membapk/
menggarap tanah) adalah makna mengobarkan, sehingga dikatakan
jYAl i}t: (saya mengobarkan api). Dan sesuatu digunakan untuk
mengobarkan api disebut sebagai L;.

Dikatakan,ipl +;l,yakni perbanyaklah membaca al-Qur' an.

Dan dikatakan,cs1,sf, ketika dia menggunakan untanya itu. Mu'awiyah
bertanya kepada para shahabat Anshar: "Apa yang dilakukan hujan

yangmenyirami kalian?" Mereka menj awab: "Kami menggunakannya

untuk menanam pada hari dimana terladinya perang badar."

I Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor (4950), Ahmad di dalam musnadnya nomor
(19054) dari hadits Abi Vahab Al-Jasymi, dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam
kitab Ash-Sbabibab nomor (1,040)
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Allah ka; berfirman:
b

{ @ P fi "{";i;u "{t r-;'ey
"Istri-istrimu adalab (seperti) tanab ternpdt kamu bercocok-tantrn, maka
datangilab tanah tenxpdt bercocob-tandrnrnu itu bagaimana saja kamu
kebendaki. " (QS. A1-Baqarah l2): 223).

Penggunaan redaksi seperti ini merupakan bentuk tasybih
(perumpamaan). Karena pada istri-istrinya, mereka menanamkan benih
untuk keberlangsungan hidup jenis manusia. Sebagaimana pada tanah,
mereka menanamkan benih untuk keberlangsungan hidup mereka
sendiri. Kemudian kata,Ly)l yang adapadafirman-Nya ki/:

{@'iiii6;ii<;fiiy
"Dan merusak tdndrn-tdnarnd.n dan binatang ternak."
(QS. Al-Baqarah l2l: 205),

Ia mencakup dua bentuk penanaman tersebut.

G -? : Makna asal dari kata kata iAt dan i\dt adalah kumpulan
sEsuatu. Kemudian pada penggunaannya, yang digambar dari kedua
kata tersebut adalah kesempitan yang disebabkan oleh kumpulan
tersebut. Sehingga kesempitan dikatakan sebagai L?, dan dosa juga

dikatakan sebagai {?.
Allah ju, berfirman:

{@(;A}i\ei)\}-1'"iy
"Kemudian mereka tidak merdsa keberatan dalam hati mereka."
(QS. An-Nisa' [4]: 65).

Allah kii berfirman:

{@Abe}i'r#"#('\
"DAn Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk, kamu dalam agatna suatu
kesempitan " (QS. Al-Hajj l22l:78).
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Dikatakan '$'r.b €;ri (sungguh dadanya telah menyempit).

Allah jw berfirman:

"Bukankah Kami telab melapangkan dadamu (Muhammad)?'
(QS. Al-Insyirah lgal: t).

{@r;3i63iiy

{@t--rW'64W-y
"Niscaya Allab menjadikan dadanya sesak lagi sempit."
(QS. Al-An'am 16): 125),

Dan ada yang membacanya denganVj.. Yakni sempit yang
disebabkan karena kekufuran. Karena kekufuran hampir tidak pernah

bisa membuat jiwa tenang, sebab ia adalah keyakinan yaflghanya
berdasarkan praduga. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya
adalah sempit yangdisebabkan karena adanya Islam.

Sebagaimana Allah jw berfirman:

{@.tJ&'^i'.*y
*A llab telab mengunci-mati bati. " (QS. A1-B aqarah l2l: 7) .

Kemudian firman-Nya J\ :

"Maka janganlah ad.a kesempitan rr 'tF
(QS. A1-A'rdf.l7):2),

Ada yang berpendapat bahwa makna (.f tersebut maksudnya
adalah larangan. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah do'a. Dan
ada juga y^ng berpendapat bahwa itu merupakan sebuah keputusan
darinya.

Hal ini serupa dengan firman-Nya:
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I-Icapan -ri\ i;;5t artinya adalah orang yatgdijauhkan dari
kesempitan dan perbuatan dosa.

St>r liil artinyaadalah mencegah dengan keras dan amarah.

Allah ki; ber{irman:

{@4$i;tliu'Y
"DAn berangkatlab mereka pada pagi bari dengan niat mengbalangi
(orang- orang mis kin) p adabal mereka rnarnpu (meno lo ngny d).'
(QS. Al-Qalam [68]: 25),

Yakni menghalangi agar mereka tidak memperolehnya,
padahal sejatinya andaikata tidak dihalangi, niscaya mereka mampu
memperolehnya. lfit 3:f3 Jj, yakni Fulan turun dalam keadaan
enggan berbaur dengan orang-orang. );:)l3J-ff (itu adalah rempat
yangterpisah). ii3,t,2frY, yakni tahun itu enggan untuk memberikan
tetesan. iitSJt95f , yakni unta itu enggan untuk mengeluarkan susunya.
't L, yakni dia marah. tK i1;f, yakni hal itu membuatnya marah.
i;i'H, yakni pada salah satu kaki unta itu terdapat penyakit'r1...
Dan'$2jjl artinya adalah kandang yangterbuat dari kayu tebu.

d?: Allah ju, berfirman:

{@6+6;: i,$\itr;"y
"Maka kami mendapatinya penub dengan penjagaan ydng h,uAt."
(QS. Al-Jinnl72l:8).

Kata j.5Al dan ])'f)l merupakan bentuk jamak dari kata j)V,
yang aftinya adalah orang yangmenjaga suatu tempat. Dankata iy)t
dan j,rAl memiliki makna yangberdekatan seperti dekatnya kedua
kata tersebut dalam segi kata. Akan tetapi j;jt seringnya digunakan
untuk makna meryag uang dan harta benda, sedangkan ,;"Flseringnya
digunakan untuk makna menjaga tempat.
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Pada ucapan seorang penyair:

';]L OAt TAJ- 3K 1 * o*-\:, 6F U Y; qi
Maka aku akan tetdp menjaga sebelum ada orang yang melakukan
kejabatan (untuk mencurinya), andaikata jiwayangkeras ini bisa abadi.

Ada yang mengatakan bahwa makna jFl adalah masa. Apabila
kata ,)j.il yang ada pada bait ini dimaksudkan untuk menunjukan

makna masa, maka hal itu tidak akan bisa terwakili. Karena kata
j;Sl di sini merupakan bentuk mashdar yang diposisikan sebagai

Ju.lr (kete rangan keadaan), sebab artinya adalah \4Y ,X (saya tetap

menjadi penjaga). Akan tetapi yangbisa menunjukan makna masa dan

waktu bukanlah kata j.y)\, melainkan pemahamanyangkita dapatkan

dari keseluruhan ucapan tersebut.

,i;i, artinya adalah menjadi memiliki penjaga, sama seperti
bentuk-bentuk lain dari kata .,1plyangarrtinya selalu berkaitan dengan

makna penjagaan pt Al,yakni sesuatu yangdijaga di gunung pada

malam hari. Abu ;Ubridrh berkata: "Kata u;At maknanya adalah
'u},,*lt (y.rg dijaga)." Dia juga berkata: AAtjuga bisa bermakna
'u;;it (yrrg dicuri), sehingga dikatakan \7F - ifr- ,;'? (mencuri).

Dan itu semua adalah kata yang dibentuk dari kaia '*Al,karena ada

sebuah riwayatbahwa orang Arab menggunakan kata ini untuk artian
mencuri.

/ l/

,9P , chHl artinya adalah berlebihan dalam kerakusan dan

berle-bihan dalam memiliki keinginan.

Allah kj; berfirman:

"fika kamu sangd.t mengharapkan agar mereka dapat petunjuk.'
(QS. An-Nahllr6l:37),

{@&'ii{"};ot}

I
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Yakni jika kamu sangat ingin untuk memberikan petunjuk
kepada mereka.

Allah ju, berfirman:

{@;.'- &q6i-GAtr*Fiy
"Ddn sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling
tamak kepada kebidupan (di dunia)." (QS. Al-Baqarahl2l:96).

Dia jw berfirman:

{ @'47.9.'' -h; $eAi%u't y
"Ddn kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau
sangdl menginginkannya." (QS. Yusuf [12]: 103).

Asal kata kata;i,j)l adalah diambil dari ucapan,3.riSt)tXdl e;,
yakni pemutih pakaian y^ngadapadaalat tenun itu membuka jahitan
p akaian den gan r o dany a.'v.-rat artiny a adalah retakan y angmembuat
kulit terkelupas. 4rAt danta;:.al artinyaadalah awan yang mengupas

permukaan bumi dengan hujannya.

/. a/

,ff , jr?l adalah sesuatu yang tidak dianggap dan tidak ada

baiknya sama sekali. Oleh karenanya, sesuatu yang mendekati
kehancuran dikatakan dengan ,?;.

Allah kii berfirman:

{@e;3K;;Y
"Sehingga kamu mengidapkanpenyakityangberat." (QS. Yusuf [12]: 85)

lK'^^b?i-ri (Dia telah dibuat sengsara oleh hal tersebut).

Seorang penyair berkata:

6b{6Fe,:',:;tGt
Saya adalah orang yang dikelilingi kekbauatiran,
sebingga hal tersebut dapat membuatku sengsa,rd,.
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'*9t artinya adalah orang yanghanya memakan daging hasil

judi, karena rendahnya akhlak yang dia miliki. ,fr--#\ (menghasut)

artinya adalah mendorong terhadap sesuatu dengan banyak sisi yang

diperindah dan mempermudah pelaksana annya. seolah-olah pada

,riirry, ia ditujukr, ,rrrt.rk menghilangkan ,ts?l (dalam hal ini bisa

dianikan sebagai kesulitan-e'), sama dengan lalx';,3*i dan oiifu yang

artinyaadalah saya menghilangkan penyakit dan kotorandarinya. Dan

ftkaa LL>)1 aninya adalah saya merusaknya, yakni memiliki bentuk

makna yangsama dengan kata u:;lit *,i;+, saya menaruh kotoran

pada dirinya (mengotorinya).

J';, ,&ful if artinya adalahujung dari sesuatu. Bentuknya
jr-Tknyr rdilah,',;i a^" J:? Dikatakan'-i:'.Jl' # ("i""g pedang).

e*^,-j# (tepiperahu). J;Jt o; (puncak gunung). Yang dinamakan

t\;rlt -:.2? (h".uf hijaiyyih) adalah ujung-ujung kata. Sedangkan q$t
dalam ilmu nahwu yang bisa memberi pengaruh harokat pada kata

lain adalah ujung-ujung kata yangmenghubungkan antara satu kata

dengan yafiglainnya. ,3;'aSU (unta yangtinggi), yakni disamakan

dengan puncak gunung, atau disamakan dengan keakuratanyangada

pada ujung-ujung kata.

Allah kii berfirman:

{@?;it^fri,$vY
"Dd.n di antara manusia ada orang yang nTenyembah Allah dengan

berada di tepi)' (QS. Al-Hajjl22l: Ll)

Maksud dari firman Allah ini diielaskan dalam Potongan ^yaryang
ada pada setelahnya:

{@1f r6"b9y
"Maka jika ia memperoleh kebajikan." (QS. Al-Hajj 122): t7)
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Dan seterusnya.

Dan hal ini senada dengan firman-Nya:

{@ dft'6,+ir,y
"Mereka dalam keadaan ragu-ragu dntard ydng demikian."
(QS. An-Nisa' [4]: 143).

tK ;* i;uy (dia menyimpang dari hal itu). ot'pS (menjadi
condong). -:j-\ (berprofesi sebagai). i;;:lf artinya adalah mencari
pekerj aan untuk mendap atkan pen ghasilan. D an'$9)t adalah pekerj aan

yang dia tekuni untuk mendapatkan penghasilan tersebut, yakni
sempa dengan kata i:ijt serta i;ijl (yang keduanya berarti dudukp.9.
IJcapan $iJt ortAt artinya adalah ,.rrrrru yl^ngtidak memiliki
kebaikan sama sekali. ,b1t 4F artinya adalah mencondongkan
sesuatu, contohnya seperti -lJ.Jt 

q; (mencondongkan pulpen).
Sedangkan ucapan (r>t<jt ,J:rr3 dikaiakan ketika kamu menjadikan
suatu kalimat memiliki dua bentuk kemungkinan makna.

Allah kj; berfirman:

{@ 4'^i(;e-$iil}?Y
*Mere 

k a merubab perkataan dari tempat-tempatnya."
(QS. An-Nisa'[4]:46)

{@-'*17)3.:yy
* Dari te rnp dt - telnpdtnl d.

Dan firman-Nya:

Al-Maidah [s]: a1)

A'r'-b;4'* ;j'i i;:4, &'3'"r3 {,K i5 y
{@$frY

"Padahal segolongan dari mereka mendengarfirman Allab,lalu mereka
mengu bahny a setelah m ereha me mah aminy o. " (QS. A1-B aqar ah l2l: 7 5)
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JH\ artinya adalah sesuatu yang memiliki kepanasan dan

ketajaman, seolah-olah ia dirubah dari kelembutan dan keramahan.

-';-7 itZ (maka nal yarLg panas / pedas).

Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Nabi 's;'^*i;b,

(eli#*li$tJ;n
"Al-Qur'an turun dengan tujuh huruf."e

Dan hal itu sudah disebutkan secara rinci di dalam kitab
q\ir #Yj lFiSr'ir;;r.
/*a/

O-p : Dikatakan lK $)1(diamembakar hal itu) - 6'FE (maka hal

iiu-menjadi terbakar). Dan A-At artinya adalah api.

Allah ju, berfirman:

{@ Q-Ai<;lit}i;\
"Rasahanlab olehmu azab yang membakar." (QS. Ali'Imran [3]: 18 1).

Dia ju; berfirman:

{ @ Ui:a:e *:"4;t:6d6,Y
"Lalu kebun itu ditiup angin keras yang nxengdndung api, sehingga

terbakar." (QS. Al-Baqarah l2): 266).

{@'$at;:Wvt:';f6 }
"Mereka berkata: 'Bakarlab dia dan bantulab tuhan-tuhan kd./nu."'
(QS. Al-Anbiya' [21]: 68).

e Hadits shahih: Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi nomor (2944), Ahmaddi dalam musnadnya nomor
(21242) keduanya dari hadits Ubay bin Ka'ab. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam

kitabnya Sbahih al'Jami' nomor (1495)

{@,{5;5y
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"Sesunggubnya kami akan membakarnrya." (QS. Thaha l20l:97),

Dan bisa juga dibaca'ajir-1. Maka yang dinamakan 4$t o;
(terbakarnya sesuatu) adalah *.rr.-prtkan hawa panas padisesuatu
tanpa adanyanyalaapi, seperti membakar baju dengan menggerindanya.
Dan dikatakan pula ;&iJl 6;, ketika dia memarutnya dengan
menggunakan parut. Kemudian dipinjam dan dikatakan e\1Jt Oy (dia
membakar gigi taring). Ucapan orang Arab ,;\t & 32^t@iamembakar
gigi gerahamnya). Dikatakan lAt 6;, ketika rambutnya menyebar.

3CiY, yakni air yangterbakar dengan keasinannya (terlalu asin).
Sedangkan i})l (membakar) aninyaadalah menempatkan api yarLg

menyala pada sesuatu. Kemudian kata ini dipinjam dan dikatakan
y*e;\,yakni ketika dia sangat berlebihan dalam melukaiku dengan

celaannya.

3?: Ailah ju: berfirman:

"Janganlab kamu gerakkan lidahmu." (QS. Al-QiyamahlT5): 16).

K;St (gerakan) merupakan kebalikan dari U<3\ (diam). Iahanya
bisa terjadi pada sesuatu y^ng berbentuk materi (bukan sifat-p'").
Dan artinyaadalahpindahnya sesuatu yang berbentuk materi dari suatu

tempat ke tempat yarLglain. Dan terkadang dikatakan \S ti,X, ketika
sesuatu itu berubah bentuk atau ketika bagian-bagiannya benambah
ataupun ketika b agian-bag ianny a itu berkuran g.

/z/

?? : iffJtadalah sesuatu yangdilarang. Dan laranganitu adakalanya

berupa ketentutan dan ketetapan dari Allah, adakalanya dengan bersifat
paksaan dan adakalanyadatang dari akal sehat, syara' , ata:u orangyang
dipatuhi perintahnya.
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Maka firman-Nya Gwi

{@'e6U4;6r"Y
"Ddn Kami cegab Musa dari menyusu kepada perenTpild.n-perelrTpuan

ydng trTdu menyusui(nyd).' (QS. Al-Qashash [ZA1: tZ),

Itu adalah larangan yangbersifat pengaturan dari Allah.

Dan makna seperti ini juga diterapkan pada firman-Nya:

{G}Ii<iJ {,;*ii<,y
"sunggub tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telab Kami
binasakan " (QS. Al-Anbiy a' 121): 95)

Serta firman-Nya JV:

{@,f,'".';5?*39q'g'Y
"Maka sesungguhnyd negeri itu diharamkan atas mereka selama ernpat

puluh tabun." (QS. Al-Maidah l5): 26).

Akan tetapi ada |uga yarlg berpendapat bahw a larangan pada

kedua ayat tersebut merupakan larang^nyangbersifat paksaan, bukan

pengaturan dan ketentuan mutlak dari Allah.

Sedangkan firman-Nya ;v:

{ @ 16?{;'fii; 31 ;'i!*- ; frt-Y

"sesunggubnya ord.ng yang nTernpersekutukan (sesuatu dengan) Allah,
maka pasti Allab mengharamkan kepadanya Surga."
(QS. Al-Maidah l5l: 72),

Jelas ini adalah laranganyarLgbersifat paksaan, begitu pun dengan

firman-N,a JVt 
{@ 6+<fr&\;,J: 'fi€;Ly

"sesunggubnya Allah telab mengbaramkan keduanya itu dtds ordng-

ordng kafir." (QS. Al-A'raf [7]: 50).
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Adapun sesuatu yangdiharamkan menunrt syariat adalah seperti
dilarangnya menjual makanan ditukar dengan makanan, dengan kadar
yarlgtidak sama.

Firman-Nya ki*:

{ @' &(A# $ iF i; p':G uA {Suutsy
"Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai td.w)dnd.n, kamu tebus

mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu."
(QS. A1-Baqarah [2]: 85),

Ini merupakan hal yangdilarang menurut hukum syariat mereka
(Bani Israil). Sama seperti firman-Nya.lw:

{ @ i^zrs. *:6" i!, (g uyalu 
"-S< 

S y
" Katakanlab,'Tidak kudapati di dalarn dpa yang diualry ukan kepadaku,
sesudtu yang dibaramkan memakannya bagi yang ingin memakannyd. "'
(QS. Al-An'am 16l: t45), sampai akhir ayat.

Dan firman-Nya:

{ @ iU q'LLG'Fri s o$i igi y
"Ddn kepada ordng-orangYahudi, Kami baramkan semud. (hewan)yang
berkuku." (QS. Al-An'am 16l: 11.6).

f',; (cambuk yang terbuat dari kulit) y^ng diharamkan adalah
cambuk yar.g terbuat dari kulit yang belum disamak, seolah-olah ia

belum menjadi halal apabila belum melalui proses samak.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi -s:,tx+i{V:

(# iir'e!?616;
"Kulit mana sajayangtelah disamak, maka ia telah suci."1o

lc Hadits shahih: Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi nomor (1728), an-Nasai nomor (4241), Ibnu Majah
nomor (3609) dari hadits Ibnu Abbas 6;<hr;4 . hadits ini dishahihkan oleh alAlbani di dalam kitab
Sbahih al-Jami' nomor (27 ll)
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Ada juga yangberpendapat bahwa cambuk yangdiharamkan itu
adalah cambuk kulit yang belum dilenturkan.

i?t (t^"ah haram), dinamakan demikian karena Allah ju,
mengharamkan banyak hal untuk dilakukan di sana, padahal itu semua

tidak diharamkan apabila dilakukan di tempat-tempat lain. Begitu pula

dengan it;,.J{j.!lt (bulan haram yangadaempat yaitu Muharram,Rajab,

Dzul Qa'dah dan Dzul Hijiah"n)- Dikatak ^"iVj$ (lt" adalah laki-

laki yang sedang berihram) 3;V k, (orang y^,ngtelah selesai tahallul)
t, ,, , ot

atau .Iru Oan . ,tu.n- l-,

Allah jw berfirman:

{ Q} .,tr 
""i ti'i Uv?f I ;1i WY

"W'ahai Nabi! Mengapa engkau mengbaramkan d.pd. yd.ng dibalalkan
Allah bagimu? Engkau ingin." (QS. At-Tahrim [66]: 1),

Yakni mengapa kamu memutuskan untuk mengharamkan hal itu?

Karena setiap pengharam^nyangtidak bersumber dari Allah jw maka

larangan tersebut tidak berarti apa-apa.

Seperti pada firman-Nya:

{@tisAii;?:c15y
"Ddn ada binatang terndk yang dihararnkan rnenungdngirrya."
(QS. Al-An'im [5]: 138).

Adapun maksud firman-Nya JVi

{@'};}#Sy
"Babkan karni tidak mendapat hasil apa pun." (QS. A1-'\trflaqi'ahl56): 67)

Yakni mereka terhalangi dari segi usaha. Sedangkan maksud dari

firman-Nya JV:i
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{@z'F6'}-'fl-Y
"(Jntuk ordng miskin yd.ng merninta dan ord.ng miskin yang tidak
meminta." (QS. Adz-Dzariyet [51]: 19)

Adalah orang yang tidak mendapat keluasan dalam rezeki
sebagaimanayangterjadi pada orang lain. Dan orang yan1berpendapat

bahwa yangdimaksud dari kata tersebut adalah anjing, maka dia tidak
memaksudkan bahwa itu adalah nama seekor anjing, seperti yang
telah diduga oleh sebagian orang y^ngmenyangkal pendapat ini. Akan
tetapi itu hanyalah sebuah perumpamaan. Karena kata anjing sering

kali digunakan untuk menunjukan sesuatu yang dianggap haram atau

terlarang oleh masy arakat.'tiit danLri.ll artinyaadalah keharaman.

Dan kalim at ;gV.J,\ &3?fl\ artiny a adalah kambing itu menginginkan

kuda jantan.

//
6? : i6iJl 6? - &.1f- aninya adalah menuju sampingnya.

Begitu pun dengan kata 6F.
Allah jw berfirman:

{@ri1,,W13y
"Maka mereka itu benar-benar telah mernilib jalan yang lnrus."
(QS. Al-Jiml72): t4).

Sedangkan kalimat e-F - ;AirJt ,s; artinya adalah berkurang,
seolah-olah ia terus berada disamping dan tidak menyebar.

Seorang peny air berkata:

Y-tV e9;t alroY',iov)) * &*yV'-4'#13
Seseorang apabila telah sempurna (dewasa dan kuat'p*), maka dia akan

berkurang (menjadi lemah kembali'p'")

Allab menjadikanrya melemab dan kebesard,nnya berkurang
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/ zl
l). ? : ,3.)41(kelompok) artinya sebuah perkumpulanyangterdiri
daribanyak orang.

Allah ki; berfirman:

{@t13'Ht7e3*;\$y
"Manakah di antara ke dua golongan itu yang lebih tepat dalam rneng-

bitung berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu)."
(QS. Al-Kahfi [18]: 12).

otr iJl .1.i (golongannya syaitan). Adapun kata yang ada pada

firman-Ny^ J\ai

{ @;Fvi''i'$i3v'63y
"Ddn tatkala ordng-ordng mukmin melibat golongan-golongan yang
bersekutu itu." (QS. Al-Ahzeb p3l:22)

Merupakan ungkapan terhadap dua buah kelompok yang
memerangi Nabi's='*y:i;V- .

{@e*:ir;'i3.riyy
*Maka sunggub, pengikut (agama) Allah itulab ydng rnendng."

(QS. Al-Maidah [5]: 56), yakni para penolong Allah.

Dia jtl, berfirman:

o 4i6 r{1 i f; arl..rr eY- "b 
W 

"- ? trli lP. y
{@ 

"Gri"Mereka mengira (babwQ golongan-golongan yang bersekutu itu belum
pergi; dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali,
niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersamd,-sdrnd ordng Arab
Badui." (QS.Al-Ahzab [33]: 20).
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{@ 3;,ii'ofiirt\:,Wy
"Ddn tatkala ordng-orang mukmin melibat golongan-golongan yang
bersekutu itu." (QS. Al-Ahzab p):22).

O? , Itijt dan ilyl ftesedihan) adalah kekasaran yang ada pada

lalriah dan kekas a r an p ada jrw a y angdise b ab kan o leh adany a ke gundah an

di dalamnya.Iamerupakan kebalikan dari kata ilr(kebahagiaan). Dan

dikarenakan kata tersebut mengandung makna 'qi-;Jt (kekasaran)

yang disebabkan kegundahan, maka ada orangyang mengatakan

U.,..3,LliL, yang maksudnya adalah hal itu membuatnya bersedih.

Oikrtrkr.r bfr- c:7 @iabersedih). ,eg - U;i (saya membuatnya

bersedih).

Allah ki; berfirman:

{@F-166iYi!;s<I;3:'J-Y
"supaya kamu jangan bersedih bati terbadap apa yang luput daripada
kamu." (QS.AIi'Imran [3]: 153).

{ @ "6ii t% ;;:\ G ili ;\13Y
*Segala puji bagi Allab yang telah menghilangkan duka cita dari kami."
(QS. Fathir [3s]: 3a).

{@Vi\\;.U;L';T;WY
"Lalu mereka kembali, sedangrnata mereka bercucuran air mata karena
kesedihan." (QS. At-Taubah l9): 92).

{@ ;iJYqF'q\K\A\-y
"Sesunggubnya hanyalah kepada Allab aku mengadukan kesusaban dan
kesedibankz. " (QS. Yusuf ll2l: 86).

Kamus Al-Qur'an 495



Adapun firman Allah jw:

{@\;315y
"Dan janganlab kalian bersedib." (QS. Ali 'Imran [3]: 139)

Dan firman-Nya:

{@";}Y"}
"Dan jangan (pula) susah." (QS. Al-'Ankabntl2gl:33),

Maksudnya bukanlah melarang adanya kesedihan di dalam hati.

Karena rasa sedih tidak terjadi dengan kehendak sendiri, akan tetapi ia

muncul ketika melakukan hal-hal yangdapat menyebabkan kesedihan.

Pengertian seperti ini telah dijelaskan oleh seorang penyair dalam
ucaPannya:

\'.'rs'i JY;W$\3 * ILAY g.i.,if 
"f ,y

Barang siapa ydng rnenginginkan agar tidah melibat sesudtu

yang dapat membuatnya bersedib,

Maka janganlah dia menjadikan sesudtu yang menjadikannya
rnerd,sa kebilangan

Seorang manusia juga diharuskan mengetahui semua karakter
yang ada di dunia ini. Sehingga apabila dia dikejutkan oleh suatu

bencana, maka kesedihannya tidak akan berlarut, karena dia telah
mengetahui sebelumnya. Dan dia juga diharuskan melatih dirinya
untuk menanggung cobaan-cobaan yang kecil, sehingga dia mampu

untuk menanggung cobaan-cobaan yang berat.

, 9 , 'el;;)t artinya adalah potensi yangdapat digunakan untuk
Xerrg.trhui sifat-sifat yang dapat diindera. Dan j,\rAl artinyaadalah
panca indera. Dikatakan ,3:,:".-i-,# - &. Kata-kata ini dapat

diucapkan dalam dua bentuk makna.
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P e rt a tn a, b erm akna S?-'&b1 (saya me n get ah ui / mer asakannya

dengan indera), seperti kata'o:J,q- dan'oirj.

Kedua, bermakna '^{,v&ei (saya mengenai inderanya), seperti

kata'i3$ (saya mengenai livernya) dan ii3G Gry. mengenai hatinya).

Dan ketika hal tersebut dapat menimbulkan pembunuhan, maka

pembunuhan itu sendiri terkadang diungkapkan dengan menggunakan

kata ini, sehingga dikatakan 'ajd,:;, yakni saya membunuhnya.

Allah jw berfirman:

{@i*;9,,6#;U\
"Ketika kamu membunub mereka dengan izin-Nya."
(QS. Ali'Imran l3l: 152).

J;+JI artinya adalah J#t (1rans terbunuh). JPJ":fi, yakni
keti!.a belalang itu dimasak. Dan ucapan orang Arab .., ..:1[- r]t. Sedangkan

'i3l e3;! (giginya telah pecah).

Adapun k ata rl),.rl,ia bermakna seperti kata rl$ (saya mengetahui)

dan,L)4 (saya memahami). Akan tetapi iahanyadiucapkan terhadap

hal yang diketahui melalui indera. Dan,.Lo:L adalah kata,L!.,.rLyang
salah satu huruf Sin-nya diganti dengan Ya'. Sedangkan kata rL)-:"Ll

ani aslinyaadalahsaya mengetahuinya melalui indera. Begitu pun juga

dengan kata'ri:;1, karena ia adalah kata'a|i-:S yangsalah satu huruf
Sin-ny a dibuang untuk meringankan bacaan, sepeft i y ang terjadi pada

Kemudian firman-Ny a ;\;,:i

{@;KiWr;*?1-giy
"Maka tatkala Isa mengetabui keingkaran mereka (Bani Israil)."
(QS. Ali'Imran l3):52)

Merupakan pemberitahuan bahwasan y a telah tamp ak kekufuran

dari diri mereka yang sampai dapat diketahui dengan jelas melalui
indera, apalagi melalui pemahaman.
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Begitu juga dengan firman-Nya ju-::

{@;;Klwi(ir:;(W6y
"Maka ketika mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan
diri dari (negerinya) itu." (QS. Al-Anbiya' l21l: t2).

Firman-Nya )a:

{@{'dA,E,Sy
"Adakab kamu melibat seordngpun dari merekz. " (QS. Maryam [19]: 98)

Artinya adalah apakah kamu dapat menemukan salah satu dari
mereka dengan menggunakan inderamu?

Gerakan juga terkadang diungkapkan dengan menggunakan

;;;)t dan jAr.
Allah ju, berfirman:

{@t6*;<,rg-{Y
"Mereka tidak mendengar sedikit pun suard api Neraka."
(QS. Al-Anbiya' lzt)z 102).

Sedangkan kata j"tAl digunakan untuk mengungkapkan akhlak

y^ngburuk, daniamengikuti bentuk kataiYj (flu) dan,5J\i (batuk).

G :,iLigJr artinyaadalah menggunakan bilangan. Dikatakan
a-z

J$i -,,!;:; (saya menghitung) -+u." - Ut;.l^i. (hitungan).

Allah ju, berfirman:

{ @ Zt:;iSir; |ii'i\ji-y
"Supa.ya kamu mengetahui bilangan tabun dan perhitungan (uaktu)."
(QS. Yunus [10]: 5).
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Dia ju: berfirman:

{ @ rt;.:..i.'fi(, "aii 
(k" i$i 

"F. 
ry

" Ddn menjadikan malam untuk. beristirabat, dan (menjadikan) matabari
dan bulan untuk perbitungar." (QS. Al-An'am 16l:96),

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah tidak ada yang
mengetahui hitunga rrrrya kecuali Allah.

Dia ki; berfirman:

{€} ;ai'b;6;Lw J;iiy
"Ddn mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan (petir) dari langit
kepada kebunmu." (QS. Al-Kahfi [18]: 40),

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah api dan siksaan.

Karena hakikat dari kata tersebut adalah sesuatu yang dihitung,
kemudian dibalas sesuai dengan hitungannya itu. Disebutkan dalam

sebuah hadits (dha'if) bahwa Rasulullah :;a,r*^ig berdoa tentang angin:

((r:G irg5e\i,#i.+ll",
"Ya Allah , jangan Kau jadikan (angin) ini sebagai azab dan siksaan."11

Dia ju; berfirman:

{@\1$l6GW6y
"Maka Kami bisab penduduk negeri itu dengan bisab yang kerds."
(QS. Ath-Thalaq [65]: 8),

Ini merupakan isyarat terhadap makna yang dikandung oleh
sebuah riwayat bahwa Rasulullah -F:'-*xig. bersabda:

11 Hadits dhaif jiddan: Dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab MuJamul Kabir nomor (11533)
dari hadits Ibnu 'Abbas dengan lafadz yang sama. Hadits ini didhai{kan oleh Syaikh al-Albani
di dalam kiabnya Dhaiful Jami'nomor (4461)
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G*+ueJt ,?,;1_; O)
"Barangsiapayang (didetailkan) hisabnya maka ia akan disiksa."12

Firman-Nya:

{@&qn6rAv
*Telab dekat kepada manusia bari menghisab segala amalan mereka."
(QS. Al-Anbiyl' l2L): 1)

Memiliki makna yangsama dengan firman-Nya:

{@a'"rq6'y
"Dd.n cukuplab Kami sebagai Pembuat perhitungan."
(QS. Al-Anbiya' l2\: a7).

Kemudian huruf Ha' pada *V dalam firman-Nya kie:

"sesunggubnya aku yakin, babua (suatu saat) aku akan menerima
perhitungan terhadap diriku." (QS. Al-Haqqah [59]: 20),

Tujuannya adaLah untuk menunjukan waqaf, seperti halnya kata

U\i dan ia\di.

12 Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (103), Muslim nomor (79/2876) dari hadits
'Aisyahri'":<sla

{@qr=cr:i);y
" Seb ingga ak u tidak mengetab ui bagaimana perb itunganku. "
(QS. Al-Heqqah l6el: 26)

Dan firman-Nya:

{@4,r,*Ji;r4,y

[*'
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Allah kti berfrman:

{@v\+iiUr6i4*
" Sesunggubny a A I lab drndt cepat perbitungan- Ny a. "
(QS. Ali'Imran l3l: t99).

Dia ki; berfirman:

{@6':,,{vS;{;Y
*Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak, dari Rabbmu."
(QS. An-Naba' [78]: 36).

Ada yang berpendapat bahwa arti dari kata +W dalam ayat
ini adalah yang cukup. Ada yang yang berpendapat bahwa ayat ini
merupakan isyarat terhadap makna yangdikandung oleh firman-Nya:

{@ vc$y**disy
"Dan bahwa manusia hanya memperoleh d.pa. ydng telab diusabakannya."
(QS. An-Najm [53]: 3e).

Sedangkan firman Allah jw:

{@y66}6;ffiin;\
"DAn Allab memberi rezeki kepada ord.ng-orangydng dikehendaki-Nya
tanpa batas." (QS. Al-Baqarah l2): 212),

Dapat memiliki ani yang bermacam-macam:

P ert a m d, Allah membe rin y a r ezeki den gan leb ih b anyak dari pada

apl- yarrg berhak dia dapatkan.

Kedua, Dia memberinya akan tetapi tidak mengambil apapun

darinya.

Ketiga, Dia memberinya dengan pemberian yangtidak mungkin
dapat dihitung oleh manusia, seperti yang dijelaskan oleh seorang

penyair:
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p'/'\$vLLp,#-;q\E
Pemberian-p emberian-Ny a tidak dapat dih itung
s ebelum dia dap at mengbitung tetesan ft uj an't* 1.

Keernp at,Dia memb eriny a t^npamempersempit (penggunaannya),

yang diambil dari ucap an or ang ar ab'^fita tiyffili (saya mempergauilinya
jika saya mempersempitnya), yakni saya mempersempitnya.

Kelima,Allah memberinya dengan lebih banyak dariyangdia duga.

KeenAm, Allah memberinya rezeki sesuai dengan kemaslahatan

yang Dia ketahui untuknya, bukan berdasarkan hitungan mereka.

Hal yang demikian ini persis dengan makna yangdijelaskan Allah 1i;:
dalam firman-Nya:

{ @,f1 Y K awl i"*ifi ;at i'K,f$: Y
"Ddn sekiranya bukan karena bendak mengbindari manusia menjadi
utnat yang satu (dalam kekafi.ran), tentulah Kami buatkan bagi orang-
ordngyang kafi.r kepada Rabb Yang Maba Pemurab."
(QS. Az-Zukhruf 143):33), sampai akhir ayat.

Ketujub, Allah memberi pemberian kepada orang mukmin dan

tidak akan menghisabnya. Hal ini dikarenakan orang mukmin tidak
mengambil bagian duniawi kecuali yang sesuai dengan kadar yang
diperintahkan, dengan carayangdiperintahkan dan pada waktu yang

diperintahkan, serta dia juga tidak menggunakannya kecuali dengan

ketentuan-ketentuan tersebut. Dia memuhasabah (mengintropeksi)
dirinya, sehingga tidak akan dihisab oleh Allah dengan hisab yar,g
merugikannya.

Sebagaima rL^ yang diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((eqrl i-,ritt ^reI Wlt Jr-t3 +;Y ,yn
"Barangsiapayangmengoreksi dirinya di dunia, maka Allah tidak akan
menghisab nya pada hari kiam at." 13

1r Hadits dhaif: Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi nomor (2459),Ibnu Majah nomor (4260)
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Kedelapan, Allahakan membalas orang-orang mukmin pada hari
kiamat bukan sesuai dengan hak yang pantas mereka dapatkan, akan

tetapi lebih banyak dari itu.

Sebagaimana Allah k+: ber{irman:

{@'r'*o6r,,I' ii,il r:4 Gg;at }}c $i s s\
"Siapakab ydng nxAu me?rTberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (mena/kabkan bartanya di jalan Allab), maka Allab akan melipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda ydng banyak."
(QS. Al-Baqarah l\: 2as).

Makna-makna seperti ini juga berlaku pada firman-Nya Gw2

{ @ vG **k-oFi{fi <,JL 1.d4- &y
"Maka mereka akan masuk Surga, mereka diberi rezeki di dalamnya
tidak terbingga." (QS. Ghafir [a0]: a0).

Sedangkan firman-Nya jw:

{@ i+#e15$ariis'fi }
*Inilab anugerah Kami; maka berikanlab (kepada ord.ng lain) atau
tabanlab (untuk dirimu sendiri) tanpaperhitungan." (QS. Shad t38l: 39)

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah pergunakanlah
pemberian ini seperti penggunaan orang yangtidak akan dihisab di
akhiratnya, dalam artian dapatkanlah pemberian tersebut dengan
carayang dibenarkan, pada waktu yang dibenarkan dan dengan
kadar yang dibenarkan, serta gunakanlah juga dengan cara-cara yarrg
demikian. ,Uil dan'i,jlllartinya adalah orang yang menghisab atau

menghitungmu. Kemudian keduanya digunakan untuk mengungkapkan
makna orang y^ngmencukupi hitungan tersebut. Sedangkan kata,L)i
digunakan untuk mengungkapkan makna mencukupi.

dari hadits Syadad bin Aus &.irH. Hadits ini didhai{kan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya
Dbaif sunan.
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Allah ju, berfirman:

{@w;465y

{@tiG;Ly
" Cukuplab A llab menj adi Penolong kami." fQS. Ali'Imran l3): 17 3)

Yakni yangmencukupi kami adalah A1lah.

Dan pada firman-Nya:

{@FWy
"Cukuplah bagi mereka NerakaJabanam." (QS. Al-Mujadalah [Sa]: A).

"Ddn cukuplab Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."
(QS. An-Nisa' [4]: 6),

Yakni Dzat yangMaha mengawasi dan yang menghisab mereka.

Adapun firman-Nya:

{ @r# 4 419 a:vi rG oe 6ra'2 b4i6\1'y
"Ka/r7u tidak memikul tangung jaanb sedikit pun terhadap perbuatan
mereka dan merekd pun tidah memikul td,nggung jauab sedikit pun
terbadap perbuatanrnu. " (QS. Al-An' im 16): 52),

Memiliki makna yangsama dengan firman-Nya:

{ @ ;*; i rii;t s {f,5"'5x i#y
"Jagalab dirimu; tiadalah ordng ydng sesat itu akan memberi mudarat
kepadamu apabila kamu telab mendapat petunjuk."
(QS. Al-Ma'idah [5]: 10s)

Dan juga firman-Nya:

{ @;; li*t ii;.,ol@ 5}; 6rq* ('\
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"Bagaimana aku mengetabui apa ydng telah mereka kerjakan?
Perbitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada
Rabbku." (QS. Asy-Syu'a ra' 126): 1,12-lt3).

Ada yang berpendapat bahwa maknanya itu adalah memberikan
kecukupan kepada mereka bukanlah tanggung jawabmu (wahai
Muhammrd-'), akan tetapi Allahlah y^ng akan mencukupi mereka

dan kamu, diambil dari firman-Nya:

{@(r""6Y
"DAn pemberian yang cukup banyak." (QS. An-Naba' l78l:36),

Yakni yang cukup, berasal ucapan orang arab lK # (cukup
bagiku perkara ini). Ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari
kata,ltl di sana adalah perbuatan mereka. Dan Allah menamainya
dengan,.lUjt, karena +U+Jl adalah akhir dari semua perbuatan.

Dikatakan 'fiq\A,:t, yakni dia menganggap anaknya di sisi Allah.
D an'ar} adal ah p erbuat an ap a saja y ang dih arapkanldisan gkakan
di sisi Allah ju,:

{@"4f i'bV'-t}i;;"{'Y
" Atau kab ordng- orang y dng m engerj akan k ej ab atan itu rnengira. "
(QS. Al-'Ankabut l2\: a).

{ @ z;#i J3"t3 iqb ri 6Girj }
"DAn janganlab sekali-kali kamu (Mubammad) mengira, babuta Allah
lalai dari apa ydng diperbuat oleb orang-ordngyang zhalim."
(QS. Ibrahrmll4l:42).

{@;u'if@;''}
"Alif lam mIm. Apakab manusia itu mengira."
(QS. Al-'Ankabrt l29l: 1-2).
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{@ ,Tfi|rgaiK:;G$ }
"KdrenA itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi
janji-Nya kepada rasul-rasul-Nyo." (QS. Ibrahim ]fl: a7).

{@tA\\}LiJ#"ly
"Apakah kamu mengira baban kamu aban masuk Surga."
(QS. Al-B aqarah l2lz 27a.

Semua kata-kata ini, bentuk mash darnya adalah iq:.7jt.
Dan yang dimaksud dari kata.lW"it (asumsi) sendiri adalah ketika

seseorang memutuskan untuk memilih salah satu dari dua hal yang

berlawanan tanpa terbesit sedikit pun di dalam hati mengenai hal

yangsatunya lagi. Sehingga dia htnyamempertimbangkan satu hal itu
dan menggenggamnya dengan jari. Akan tetapi keputusannya dapat

dimasuki oleh keraguan.

Maka makna dari kata.3q:+tini dekat dengan makna p (dugaan),

hanya sap yangdikatakan sebagai dugaan adalah ketika dua hal yang

berlawan itu terbesit dalam hati seseorang, kemudian dia memiliki
satu dari keduanya.

J-*At , ''.;Al (dengki) artinya adalah mengharapkan hilangnya

kenikmatan dari orang y^ng berhak memilikinya. Dan terkadang

harapan ini juga disertai dengan usaha untuk menghilangkannya.

Disebutkan dalam sebuah riwayat hadits:

KWbu5SryiYAt>t
"Orang mukmin akan cemburu, sedangkan orang munafik akan
dengki."la

" Diambil dari ucapannya Al-Fudhail bin 'Iyadh. Lihat:Kasyful Khafa Q/389)
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Allah ju, berfirman:

{@ #*u6Gy
"KdrenA dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri."
(QS. Al-Baqarah [2]: 10e).

{@'^Ztiy*,,Cj,d;y
"Ddn dari kejabata.n orangyang dengki apabila dia dengki.'
(QS. Al-Falaq [113]: s).

;; , 7i.at artinyaadalah melepaskan pakaian dari sesuatu yang

sedang memakainya. Dikatakan Llj+lt *,'iG (saya melepas baju
baju pelindung yangsedang dipakai). ,A\ artinya adalah orang yarLg

tidak memakai baju pelindung dan pelindung kepala. SedangkaniS4
artinya adalah sapu. nAt';; 3t3, merupakan kalimat kiasan untuk
orang yangtelah berpengair-rrr. 'p'aSU, yakni unta yang telah
menyusut daging serta keku atanoya. Dan 6;7JL 3t. O^";elt bisa

berarti orang yarTgkelelahan, karena ia telah kehilangan kekuatannya.
Orang yarLgkelelahan terkadang disebut sebagai ]rY dan jrya'D:;";.
Penyebutan dia sebagailaY karena menggambarkan bahwa dia melepas

sendiri kekuatan yang berada dalam dirinya. Sedangkan penyebutarLnya

sebagai'rr!,-; karena menggambarkan bahwa kelelahan telah melepas

ke ku at an y arLg ada p adany a. D an kata ]r; p ad a f i rm an-Ny a s;i; :

{@Wx\rW;EY&.\
"Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu td,npd menemukan
cdcdt dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letib." (QS. Al-Mulk [67]: a)

Bisa bermakna )1Y dan bisa juga bermakna'rrl;;.

Allah jr berfirman:

{@6#tif iffiY
"Kdrend itu kamu menjadi tercela dan menyesAl." (QS. AlJsra' llTl:29)
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ii-UJl artinya rasa sedih serta penyesalan terhadap sesuatu y^ng
telah luput dari seseorarrg, seolah-olah telah hilang sikap bodoh yan1
mendorong orang tersebut melakukan tindakan yang ceroboh, atau

hilangnya kekuatan orang tersebut karena kesedihan yangmendalam,
atau seolah-olah dia mendapatkan kelelahan karena mengganti apa

yangtelah dia lewatkan.

Allah ju: berfirman:

{ @ b# ai;L 6$'i{i'i'J;,{l-y
"Akibat (dari perkataan dan kqakinan mereka) yang demikian itu,
Allab menimbulkdn rdsd penyesalanyangsd.ngdt di dalam hati mereka."
(QS. Ali 'Imran [3]: 156).

{@ao6ii &t:;:i':;i'Y
"DAn sunggub, Al-Qur'an itu akan menimbulkd.n penyesalan bagi
orang-ordng kafi,r (di akbirat)." (QS. Al-Haqqah [69]: 50).

Dia jw berfirman 
z tF
{@';\t*4l):i6&6ffiY

"Alangkab besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan
kewajiban) terbadap Allab." (QS. Az-Zumar [39]: 56).

Dia jw berfirman:

{ @ "i 
-# o- v-L'sitA:ii 4i a.*

" Demihianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalperbuatannya
menjadi sesalan bagi rnerekz." (QS. Al-Baqarahl2l: 1,67).

Dan firman-Nya ju;:

{@;:4$&ift.y
" A langk ab besarny a penyesalan terhadap bamba-bamba itu. "
(QS. Yasin [36]: 30).
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Firman Allah ju, dalam menerangkan sifat malaikat:

{ @'bi;35-{; "rlQ c;t :1$;ty
"Mereka tiada rnernPunyai rasa angkuh untuk, menyembab-Nya dan
tiada (pula) ?r7erd.sd. letib." (QS: Al-Anbiya' l2L): 19),

Lebih mengena dari pada ucapanmu 'o)GJ-i.

z//
€ , 'r;it artinya adalah menghilangkan jejak (bekas) dari
3esuatu. Dikatakan '^G3'o78, yakni dia memotong hal itu sehingga

menghilangkan bentuk aslinya. Dengan makna seperti ini, pedang

dinamakan sebagai Y\A. 2\i)\'#, artiny a adalah men ghilan gkan bekas

penyakit itu dengan menggunakan metode Kay (pengobatan dengan

besi panas). Kemalangan yangmenghilangkan jejaknya diungkapkan

dengan menggunakan ucapa n it; rtV.

Allah jw berfirman:

{ @ V?,,vt5+iiiY
"Delapan hari terus rnenerus." (QS. A1-Haqqahl6gl:7).

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata i* di sini
adalah yang menghilangkan jejak mereka. Ada yang berpendapat

b ahwa maksudny a adalah y angmen ghil an gkan kab ar tent an g me reka.

Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah yarlg memutus umur
mereka. Dan semua makna-makna masuk dalam keumuman kata ?*.
,Jt

,'p , ';ri-,sl (baik, bagus) merupakan ungkapan terhadap setiap

MI yrr,g indah dan disukai. Sesuatu yangdikatakan baik atau bagus

itu ada tiga macam: Sesuatu yang dianggap baik oleh akal, sesuatu

yatgdianggap baik oleh hawa nafsu dan sesuatu yang dianggap baik
oleh indera. Kata iu\t digunakan untuk mengungkapkan setiap

kenikmatan yang membahagiakan yang didapat oleh seseor?nSt

baik pada jiwanya, r^ganya ataupun pada kondisi-kondisi yang
berkaitan denganny a. Kata ii;tt merupakan lawan darr 'a:Al.
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Dan keduany^ merupakan kata yang bermakna umum, seperti kata
hewan yangmencakup berbagai macam jenis yaitu kuda, manusia dan
lainnya. Maka makna iAt dalam firman-Nya Ju.;

{@7i vv-:$\}fr1a#oyy
"DAn jika mereka rnernperoleh kebaikan, mereka mengatakan: 'Ini
adalah dari sisi Allab.'" (QS. An-Nisa' lal:78)

Adalah kesuburan, keluasan dan keberuntungan. Sedangkan
makna kata'a:I#St dalam firman-Nya:

{@irf A#bby
"Dan jika mereka ditimpa kesusahan " (QS. AI-A'raf l7l: I3l)

Adalah ketandusan, kesempitan dan kesialan. Kemudian maksud
dari'e:; dalam firman-Nya Jwl

{@7r;}Gbavtuy
"Apa saja kebaikan yang kamu peroleb adalab dari Allah."
(QS. An-Nisa' [4]: 79), adalah pahala.

Sedangkan maksud dari kata 'a1" d^l^ ,

{@Fr*lae$\
"DAn apa saja keburukan yang nxenimpamu." (QS. An-Nisa' lal:79)
adalah hukuman.

Terdapat perbedaan antarakata ir:At, 'aAl dan ,1A1. Kata

3At dapat diucapkan pada benda dan juga suatu peristiwa. Begitu
pula dengan kata 'a#J1, apabila ia diposisikan sebagai kata sifat.
Sedangkan apabila diposisikan sebagai kata benda,iahanya dikenal
untuk digunakan dalam peristiwa. Adapun kata ;14[ ia hanyadapat
diucapkan pada peristiwa, tidak bisa diucapkan pada benda. Kata 3At
(baik atau bagus), dikalangan masyarakat umum seringnya digunakan
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untuk sesuatu yarLg dianggap baik oleh ]a (mata lahir). Sehingga

dikatakan 3*., (laki-laki yang ganteng), L\% {t)y 
^t^u'a:t-g

(perempuan yang cantik). Sedangkan di dalam Al-Qur'an, kata tersebut

kebanyakan digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yangdianggap

baik oleh ila (mata hati).

Allah ju, berfirman:

{ @lt=l'o}a*'Jii s;.*-tii }
"Yang mendengarkan perkdtdan lalu mengikuti apa yang paling baik'

di antararrya." (QS. Az-Zumar [39]: 18),

Yakni yang paling jauh dari syubhar sebagaimana Rasulullah1qa;xfp

bersabda:

({'i rq Ce^iK; tigy

"Apabila kamu ragu-ragu dalam suatu hal, maka tinggalkanlah."

{@( "'. qq\};'ly
"SertA ucapkanlah kata-kata yang baik kepada nTAnusia."

(QS. A1-Baqarah [2]: 83),

Yakni perkataan yarLgbaik.

Dia ju; berfirman:

"DAn Kami uajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang

ibu-bapaknla." (QS. Al-'Ankab[t [29]: 8).

Dan firman-Nya'l;#:

{@-;g-ai e';iJ $,5#;&"f }
"Katakanlab: tidak ada yang kamu tunggu-tilnggu bagi kami, kecuali

salab satu dari dua kebaikan." (QS. At-Taubahlg):52).
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Kemudian pada firman-Nya ju::

{@5#;;;[K-;'t'u;-a';'y
"Ddn (hukum) siapakab ydng lebib baik daripada ftukum) Allah bagi
ordng-ordng y ang yak ini" (QS. Al-Maidah [5]: 50),

Apabila dikatakan bahwa maksudnya adalah hukum Allah itu
berlaku baik untuk orang yang meyakininya dan juga untuk orang
yangtidak meyakininya, akantetapi mengapa yarLgdisebutkan disini
hanyalah orang yang meyakininya saja? Maka ada yang menjawab
bahwa maksudnya adalah tampak jelasnya kebaikan dari hukum Allah
tersebut. Dan hal itu akan terlihat oleh orangyang bersih (suci) dan
mengetahui kebijakan Allah jw, bukan orang-orangyangbodoh.

Kata.lL;l! (berbuat kebajikan) dapat dikatakan dalam dua bentuk
makna. Pertama, memberi nikmat kepada orang lain, sehingga kita
dapat berkata it:!,l {t;*f 6"1., berbuat baik padaku, yakni memberi).
Kedua, perbuatan yangdianggap baik. Yaitu ketika seseorang memiliki
pengetahuan yang baik atau melakukan perbuat an yarLg baik.

Dan berdasarkan hal ini, Amirul Mukminin berkata:

((ori- !46 rl{i .r\rJlll
"Manusia itu anak dari perbuatan baik y^ngmereka lakukan."

Yakni mereka selalu dikaitkan dengan apa yang mereka perbuat
dan perbuatan-perbuatan baik yang lakukan.

Allah jw berfirman:

{@ 
"r$-ze|tri&"lt y

" Yan g m e mp erin dab s e ga I a s e s u dt u y dn g D i a c ipta k an. " (QS. As-S aj adah

132)z 7).

Maka makna dari kata.it*llebih umum dari pada il.li! (memberi
nikmat).
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Allah ju, berfirman:

{@"(;"' AAf;:S"'*
"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu
sendiri." (QS. Al-Isra' lL7): 7).

Dan firman-Nya ju;:

{ @ o.ci,i5)A\ )Y;K\LLY
"sesungubnya Allab menyurub (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan." (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ihsan berada diatas adil. Karelayarlgdinamakan adil adalah

memberikan apa yang meniadi kewajibannya dan mengambil apa

yarlgtelah menjadi haknya. Sedangkan yang disebut sebagai ihsan

adalah memberi dengan lebih banyak dari jumlah yang diharuskan dan

mengambil lebih sedikit dari apa yang telah menjadi haknya. Maka

ihsan lebih tinggi darr pada adil. Sehingga melakukan dan berusaha

bersikap adil merupakan suatu keharusan, sedangkan bersikap ihsan

hanyalah sebuah aluran dan kesunahan.

Berdasarkan pemahaman seperti inilah, kita mengartikan kata

$U;Lyang ada pada firman-Nya ;\ai

{ @'i'?';;t ;+'i#';ti i$(4'-i6us Y
"DAn siapakab yang lebib baik, agamanya daripada orang yang ikhlas

menyerabkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan

kebaikan." (QS. An-Nisa' lal: n5)

dan firman-Nya'6i;:

{@"*'\''1f$VY
"Ddn bendaklah (yong diberi maafl membayar (d*il kepada yang

memberi maaf dengan cd,rd yang baik " (QS. Al-Baqarah l2l 178).
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Dan oleh karena itu semua, Allah ju; memperbesar pahala orang-
orang yangberbuat ihsan. Dia ju, berfirman:

{ @ i'1*5\'€':iLEY
" Dan sesungguhnya A llah benar-benar beserta ordng-ordng y dng berbuat
baik.'(QS. Al-'Ankabut l29l: 69).

Dia berfirman:

{@ <#\q}:aily\
" Sesunggubny a A llab menyukai ordng- ord.ng y ang berbuat baih. "
(QS. Al-Maidah [s]: 13).

Dan Dia jw berfirman:

{@'4/ ,r@Sil6cy
"Tidak ada jalan sedikit pun untuk, menyalahkan ordng-ordng ydng
berbuat baik.'(QS. At-Taubah [9]: 91).

{@ 'f:;f;'oi, t> sfA 6,;5y
dunia ini mendapat (pembalasan)"Orang-orang yang berbuat baik di

yang baik." (QS. An-Nahl [16]: 30).

F , i,!,jt artinya adalahmengeluarkan sekelompok orang dari
tempat berdiamnyadanmenggiring mereka menuju medan perang atau

yangsemisalnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadits: @)P|'l lu:11t1;.

Yang artinya adalah para wanita tidak disuruh keluar menuju medan
perang. Kata;Atdapat digunakan pada manusia dan lainnya, sehingga

dapat dikatakan g), .5 Jvlj;,J,t61^L,yang artinya adalahtahun (waktu)

telah menelan habis harta bani fulan, maksudnya melenyapkannya.
Akan tetapi iahanya dapat diucapkan pada sesuatu yang berjumlah
besar.
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Allah ju, berfirman:

{@i"a ;Ys4e:ivruy
"Ddn utuslab ke seluruh negeri ord.ng-ord.ng yang akan Tnengurnpulkan

(pesibir)." (QS. Asy-Syu'a ra' 126l: 36).

Dia ju., berfirman:

{@;*AsY
" Dan (Kami tundukkan pula) burung-burungdalarn keadaan terkumpul. "
(QS. Shad [38]: 1e).

Dia ki; berfirman:

{@ E#ii-iiq\
" Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. "
(QS. At-Takwir [81]: s).

Dia berfirman:

{@Tr,* 6iJYF,;i.y
"Pada sdat pengusiran kali yang Pertamd.. Kamu tiada menyangka,

bahan mereka akan keluar." (QS. Al-Hasyr l59l:2).

{ @ i;A ";ri Pg4{b Ci; ii; |f4t:*' Y
"Ddn untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia
dan burung lalu mereka berbaris dengan tertib." (QS. An-Naml 127): 17)

Dan Dia berfirman ketika menjelaskan tentang hari kiamat:

{@r'f lt}#$i$tig\
"Dan apabila manusia dikumpulkan bodo bari kiamat) niscaya

sembaban-sembaban itu menjadi musuh mereka." (QS. Al-Ahqaf la6l:6)
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{@(**$;5y
"Nanti Allah akan rnengurnPulkan mereka semrta kEada-Nya."
(QS. An-Nrsa' l4): 172).

{@\;&ir\r{'#F'y
"Ddn Kami kumpulkan mereka (selurub manusia) dan tidak Kami
tinggalkan seordngpun dari mereka." (QS. Al-Kahfi llSlz a7)

Hari kiamat dinamakan sebagai ,Al i-1,*, 
sebagaimana ia juga

dinamakan sebagai ,r4l ir dan ri:t i} (y^"g ani dari semuanya itu
adalah hari kebangkitan'n').

+3"iff, yakni seorang laki-laki yangmemiliki keluasan dan

ketajaman dalam pendengarannnya.

t P , Fl rfi#, artinya adalah kebenaran telah jelas. Yakni
Errgm terungkapnya sesuatu yang memaksanya (untuk melakukan

hal itu- penj). Kata ,pL dan ,-fr;E memiliki bentuk yangsama dengan

kata,3 dan,.-trKK (menahan) serta 33 dan,:9'3 (menggulingkan).

'oLL,yakni memutus (melepaskan) darinya, baik secara ny^t^maupun

maknawi. Diantara penggunaan tersebut untuk makna memutus secara

nyat^ adalah ucapan seorang penyair:

,y\:i$t*r33
Helm baja telab menguliti kepalaku

(h inga rambut'rambutny a ronto k'p'")

Diantaranya jugaucapan ,H k,yakni seorang lakilaki yartg

seb agian rambutnya rontok.',t 2; il;y(wanita yan g sebagian rambutnya

,orr,tk). orang-orang juga berkata &4 k,yangmaksudnya adalah

seorang laki-laki yangbernasib sial sehingga memutus banyak kebaikan

dari orang lain. Sedangkan kata iZ)l artinyaadalah bagian dari jumlah

yangbesar. Dan ia digunakan seperti halnya kata {).a: @agian).
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'$, : Makna asal dari kata'",LAl (memanen) adalah memotong
tanaman. Ucapan ;U;3f 6,"j atau;Ujt O,: memlliki ani yangsama

dengan ucapan )l.riJl Oil ataru )lodl U),yaituwaktu panen.

Allah ju: berfirman:

{ @ Ir, ('^ i ;,lkl}'t;':\
"Ddn tunaikanlab baknya di bari memetik basilnya (dengan dikeluarkan
zah.atnya)." (QS. AI-An'am [6]: 1a1).

Yang dimaksud dengan kata 1u;;il di sana adalah panen yang
menguntungkan yang tepat waktunya. Sedangkan yang dimaksud
dalam firman-Nya ks*:

W6:3$ {j\i1*4; G:ii\G
{ @,;'itG i ;( 6er\ifra.1,

"Hingga apabila bumi itu telah sernpurnd. keindahannya, dan memakai
(pula) perbiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira babwa mereka
pasti menguasainya, tiba-tiba datanglab kepadanya azab Kami di uaktu
malam atau siang lalu Kami jadikan (tanaman tanarnannya) laksana
tandrn-tand.rndn ydng sudab disabit, seakan-akan belum pemah tumbuh
kemarin." (QS. Yunus llQ:2a)

Adalah panen yang tidak tepat waktunya, sehingga malah
menghancurkannya. Kemudian kata ini digunakan pada ungkapan
,-ir:'.t t'fi'.,';r, y ang artiny a adalah mereka dipotong (dibunuh) dengan

pedang.

Adapun kata '"iaA\ yang ada padafirman-Nya k+:

{@'3#4'rVWy
"Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya

dan ada (pula) yangtelah musnah." (QS. Hud [11]: 100)

6.ib:il$-op;
S\iit'!$16
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Merupakan isyarat terhadap makna yaflgdikandung oleh semisal

firman-Nya:

{@ 
rt u;"1r"'rY}l;'.g,. y

"Maka ord.ng-ordng yang lalim itu dimusnabkan sampai ke akar'
akarnya." (QS. Al-An'am [6]: a5).

Dan firman-Nya:

{@ )*2'a'i;"*Y
"Ddn biji-biji td.nd.rnd.n yang diketarn." (QS. Qaf [50]: 9)

Artinya adalah tanaman yar.g dipanen dan dijadikan sebagai

makanan pokok.

Rasulullah 116r{.KV bersabda:

(Ggi 4i3;\^z;i1rr:.1 o.eiv & i.s\&5-J^;ll
"Tidaklah orang-orang ditelungkupkan di atas hidung mereka di
Neraka melainkan karena hasil lisan-lisan mereka." 1s

Dan kata '4\2L di sana itu merupakan sebuah isti'araD (kiasan).

'"-zxjp 6rti yangdiperkuat ikatannya) .L\3E Li, Qri"pelindung
yatgmemiliki struktur kuat). Ll3EiTi (p,ohon yang kuat). Semua

kata-kata ini berasal dari kata 'tJ;,h. itzsl'tl,5,yakni kaum itu saling

menguatkan satu sama lain.

F , TZat artinyaadalah mempersempit atau membatasi.

Allah pj; berfrman:

{.@f':zXY
"Kepunglab mereka." (QS. At-Taubah [9]: 5),

15 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi nomor (2616), Ibnu Majah nomor (3973), Ahmad
di dalam musnadnya nomor Q.2A6, Dari hadits Mu'adz btnJabal't;.$'!a. Hadits ini dishahihkan
oleh al-Albani di dalam kitabnya Sbahib al'Jami'nomor (9267)
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Yakni persempitlah mereka.

Dia ki; berfirman:

{@64t*;<t-*6{'Y
"Dan Kami jadikan Neraka labanam penjara bagi orang-orang yd.ng

tidak beriman." (QS. Al-Isra' [17]: 8),

Yakni y^rlg mengekang mereka. Al-Hasan berkata: Maknanya
adalah tempat pembaringan, maka seolah-olah Allah menjadikan

Jahanam sebagai kAl (keset) yang dirajut. Dan keset dari jerami
dinamakan sebagai *aAl, karena sebagian kekuatannyaterbatas pada

sebagian yang lain.

Labid berkata:

i3J^l"Al y!,si'b {'i 'i3K"\Srl +'lw's
Dan tanda-tanda kemenangan para budak,

seolab-olab mereka adalah jin yang berdiri di hadapan pintu basbrr.

Yang dimaksud dengan kata -.aAt di sini adalah raja. Seora ngraja
dinamakan seperti itu karena dia adalah orang yang dibatasi, yakni
seperti orang yangditutupi, atau bisa juga karenadiaadalah orang yang
membatasi, dalam artianmencegah orang yangingin sampai padanya.

Kemudian firman-Ny a kj: :

{@6}{46:zi\
"Menjadi pdnLttdn, menaban diri (dari hawa nafsu).'
(QS. Ali'Imran [3]: 39).

Kata I,LA\ artinya adalah orang yarlgtidak menggauli istrinya,
adakalanya karena impoten atau adakalanya karena menjaga diri dan

berusaha untuk menghilangkan syahwat. Dan alasan yang kedua ini
Iebih sesuai untuk keseluruhan makna dari ayat di atas. Sebab dengan

hal tersebut dia berhak mendapatkan sebuah pujian.
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Kata )LAt dan jl;lyl (blokade) artinya adalah terhalang untuk
bisa menempuh perjalanan pulang menuju rumah. Perbedaannya,kata

j\"4)l dapatdikatakan untuk makna terhalang secara lahir seperti oleh

musuh dan juga secara batin seperti terkena penyakit. Sedangkan kata

pAlhanyadapat diungkapkan untuk makna terhalang secara batin saja.

Dan firman Allah ju..:

{@ia\ey
"Jika kamu terkepung (terbalang oleb musub atau karena sakit)."
(QS. Al-Baqarah l2l: 196),

Dapat diartikan dengan dua makna tersebut. Begitu pula dengan

firman-Nya ki::

{@;i,#i.i.,;46$r;6ryy
- (Berinfaklab) kepada ordng. ordng fakir y ang terikat (o leb j ib ad) di j alan

Allah." (QS. Al-Baqarah l2): 27 3).

Dra pj; berfirman:

{@ i3r32Ee{'{'c.ly
" Atdu ord.ng- ord.ng y ang datang kepada kamu s edang b ati mereka rnerdsd

keberatan." (QS. An-Nisa' [4]: 90),

Yakni maksudnya adalah hati mereka meniadi sempit karena

kekikiran dan sikap pengecut. Dan makna ini diungkapkan dengan

ucapan tersebut, seperti halnya ia juga diungkapkan dengan

menggunakan ucapa n riib)\,ii G..rrpitnya dada). Sedangkan kebalikan

dari makna tersebut diungkapkan dengan katalt ftebaiikan) dan i;.1Jt

(keluasan).

.t/-;rra> 
, ir.L)t (benteng), bentuk jamaknya adalah 3P.
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Allah jw berfirman:

" Benteng-benteng mereka akan
(siksaan) Allah." (QS. Al-Hasyr

Dan firman-Nya.p.1;:

{@ $i'di:,5-;t1')1y
dapat rnernpertd,hankan mereka dari
lse):2).

{ @ v;};,; c$v-e; ;u'};z.s y
*Mereka tiada akan mernerd.ngi kamu dalam keadaan bersatu padu,
kecuali dalam kamp ung- kampung y ang berbenteng. "
(QS. AI-Hasyr [59]: 14),

Yakni dibuat berdempetan seperti sebuah benteng. Dikatakan

A2t3, ketika dia menjadikan benteng sebagai tempat tinggalnya
(untuk perlindunBan'n'";. Kemudian kata ini dikembangkan dan
digunakan untuk mengungkapkan setiap tindakan perlindungan.
Yaitu diantaranya adalah ucapan '^iirrlj, (bri" besi pelindung), yakni
karena ia digunakan sebagai pelindung badan. Kuda pejantan dikatakan
sebagai 3t4, karena ia menjaga penunggangnya. Dengan mengacu
pada pandangan seperti ini, seorang penyair berkata:

q:rji-: .i 
JBr ir;At',tt

Sesunggubnyd yang disebut benteng adalab kuda,
bukan kota ataupun desa

Dan firman-Nya ;w:

{@'';AEw{r}
"Kecuali sedikit dari Bibit gandum) yang kamu simpan."
(QS. Yusuf lt2):48),

Yakni yan g kalia n laga di temp at-tempat terlindun g i y angberfungsi

seperti benteng.
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'ctt-;.{5;y^t^u 3€V (perempuarnteriaga). Bentuk jamak dari kata

.lwir adalah SLL,sedangkan bentuk jamak dari ir2\Al adalah :yV.
Kata',lt Z; ini diucapkan terhadaP PeremPuan yang suci dan memiliki

kehormatan.

Allah ju, berfirman:

{ @ \ifj iG!-6i'"i.'r:,4\ €2t y
"Dd.n MarTam putri Imran yang rnenTelihara kebormatanny*."
(QS. At-Tahrim 166lz t2).

Dikatakan fA dan Li.ZL (perempuan itu suci,/ meniaga dirinya).

Allah jr;, berfirman:

{@"G$iiY
" A p abil a mer e k a t e I ab m enj aga dir i de ngan k aain. " (Q S. An-Nis a' Ul: 25)

Yakni perempuan-perempuan itu telah menikah. Kata'geiit l.rgt
bisa diartikan mereka telah dinikahkan. Kesimpulannya, Sfaif artinya

adalah wanita yangterjaga, baik karena dia menjaga dirinya sendiri

(suci) atau memiliki suami atau juga bisa karena teriaga kehormatan

serta kemerdekaarrnya. Dan dikatakan :*i'J.'J.J1yd^" (re-- @rti
dari keduanya adalah wanita yangterjagan"). Perbedaannye- adalah

kata [ral) diucapkan ketika menggambarkan bahwa wanita itu
menjaga dirinya sendiri. Sedangkan kata \FLJ diucapkan ketika
menggambarkan bahwa diadlagaoleh orang lain (suami atau lainnyrr).

Allah ki; berfirman:

{ @';4' I I -;:,-G o- :iVi;A - i;'Y.iy
" Ddn berilah maskawin merek a rnenurut yd.ng Patut, sedang merek a pun
utanita-wanita yang memelibara diri, bukan pezina."
(QS. An-Nisa' [4]:25)
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Dan setelahnya:

A.;G5\',FU, J^z-ry- #,(;\ \|'L.;Ji'tF )
{@ rr:3i

"Apabila mereka telab berumab tangga (bersuami), tetapi melakukan
perbuatan keji (zina), maka ftukuman) bagi mereka setengah dari apa
(bukuman) peremp uan-p erernp uan merdeka (y ang tidak bersuam i). "
(QS. An-Nisa' [4]: 25).

Dan karena adanya pemahaman seperti di atas, maka ada orang

yang berpendapat bahwa &t*X artinya adalah wanita-wanita yang

memiliki suami, yakni tujuannya adalah untuk menggambarkan bawah

dia dijaga oleh suaminya.

Kata,L\L;Al yang terletak setelah firman-Ny a,3. : i (diharamkan),

yaitu pada surat An-Nisa' ayat 24, hanya boleh dibaca dengan
huruf Sbad yang diharakati fathab, tidak boleh dengan harakat yang
lain. Sedangkan kata o\LziJl pada tempat-tempat yang lain boleh
dibaca dengan Shad yang berharokat fathah maupun kasrah. Hal ini
dikarenakan wanita-wanita yangharam untuk dinikahi adalah mereka

yangmemiliki suami, bukan y^ngmenjaga dirinya sendiri. Sedangkan

kata1t:.zL)pada tempat-tempat lain dapat diartikan dengan dua makna

tersebut.

1tt

J.e> , io.-ilt (menghasilkan) artinyaadalah mengeluarkan inti
dari kulitnya, seperti mengeluarkan emas dari batu tambang dan

mengeluarkan biji gandum dari jerami.

Allah ju, berfirman:

{@r;.3i9r14-L!- 1\
"Ddn apd yang tersimpan di dalam dada dilahirkan."
(QS. Al-'Adiyat [1oO]: 1O),
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Yakni menampakkan apa yang ada di dalam hati serta
mengumpulkannya, seperti mengeluarkan isi dari kulit serta

mengumpulkannya, atau seperti menamPakan hasil hitungan.
Dikatakan J7At, yaitu sampah (kotoran). ,;At Jbr, yakni ketika
kuda itu sakit perut disebabkan makana,n yang dia konsumsi.

igt'e;, artinya adalah makanan yang ada pada tembolok burung.

l/'lre> : iu;,1-,:Jt artinya adalah menghasilkan hitungan. Dikatakan
tK #:i Gry, menghitung hal tersebut). Kata ini berasal dari kata

\2A\ (batu kecil, kerikil). Dan ia digunakan untuk makna hitungan

karena orang-orang arab biasa menggunakan batu kerikil untuk
menghitung, sebagaimana kita menggunakan jari untuk menghitung.

Allah ju, berfirman:

{@rk,*,$,#ty
" Dan Dia mengbitung segala sesud.tu sd.tu persa.tl. " (QS. Al-Jinn l72l: 28)

Yakni menghasilkan dan mengetahui hitungannya.

Nabi :i.6r{":KV bersabda:

((i+Jr Jti t"6Eli nu
"Barangsiapa menghitungnya (memahami dan mengamalkan kandungan

yangadapada asma'ul husna) maka ia akan masuk Surga."16

Beliau juga bersabda:

K\t"€,J'f ru! b,^',p w,#))
"Satu jiwa yang dapatkamu selamatkan lebih baik untukmu dari pada

bangunan yangtidak kamu jag{'t7

Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (2736), Muslim nomor (6/2677) dari hadits

Abu Hurairah lr{fi
Dikeluarkan oleh il-Baihaqi di dalam kitab Thabaqat Al-Kubra nomor (20003), Ibnu Abi Syaibah

di dalam Musbannaf-nya nomor (32544) dari hadits Al-'Abbas xie6tr-;
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Allah ju: berfirman:

{@t,*iJ'*y
"Allab mengetabui bahua kamu sekali-kali tidak dapat menentukan
batas-batas wtaktu-waktu itu." (QS. Al-Mttzzammil 17 3): 20).

Diriwayatkan juga sebuah hadits

Gi jrt:*t;yy
"Beristiqamahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak akan dapat
menghitungnya."18

Yakni tidak akan pernah bisa menemukan hitunganny^. Alasan

sulitnya menghitung hal tersebut adalah karena kebenaran hanya
ada satu, sedangkan kebatilan banyak. Bahkan kebenaran ketika
dibandingkan dengan kebatilan bagaikan sebuah titik apabila
dibandingkan dengan seluruh bagian dari lingk aran atau bagaikan titik
sasaran anak panah. Sehingga sangatlah sulit untuk bisa mengenainya.

Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah riwayat bahwa

Nabi -i6^&Kip bersabda:

uWis$,iIts))
"Saya telah dibuat beruban oleh surat Hud dan saudara-sa ud^i^ry^.""

Kemudian ditanya pada beliau: "FIal apa dari surat-surat tersebut

yang membuat engkau beruban?"

Maka beliau bersabda: "Firman-Nya Ju',:

Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor Q77), Ahmad di dalam musnadnya nomor
(22432) dari hadits Tsauban 'nz@-' .Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam
kirabnya Sbahib Sunan Ibnu Majih.
Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya nomor (880), ath-Thabrani di
dalamMujamAl-Kabir nomor (no 318/ 123/ 22) dari hadits AbiJuhaifah. Hadits ini dishahihkan
oleh Syaikh al-Albani di dalam l<ttabnya Sbabib al-Jami'nomor Q720) dan dalam kitab Muhhtashar
Asy-Syamail.
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{@.iiwP''6Y
"Maka tetaplab kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintabkan
kepadamu." (QS. Hud [11]: Lt2)."

Para ahli bahasa berpendapat bahwa ani dari \*;n;,J dalam hadits

di atas adalah mereka tidak bisa menghitung pahalanya.

, ,;2> , $a artinyaadalah menghimbau atau menganjurkan, seperti

hrltty, kata &it. Hanya sa)a yangdinamaka J;it ,drlrh himbauan

yangdisertai dengan menggiring dan menggerakan. Sedangkan ,$At
tidaklah seperti itu. Dan ani asliny a adalahmendoron g ur;,aAt,yaitu
tanah yangpadat.

Allah ju, berfirman:

{@ 6";i1(L&::1{; }
"Ddn tidak mendorong memberi makan ordng miskin."
(QS. Al-Ma'nn [107]: 3).

,*r, +i;ir artinyaadalah bahan bakar. Sesuatu y^ngdigunakan

untuk menyalakan api dikatakan sebagai U4. Dan terdapat sebuah

qiroat: 'r.i+,r:b, (bahan bakar Neraka Jahanam).

';bi : 'tzilt(kotaldesa) merupakan kebalikan dari;!3t (pedalaman).

S.drrrgk, ni;san atauirt:z)l artinya adalah menetap di kota atau desa,

yakni satu bentuk dengan Ul$\dan i;ralt (yrtg artinyaadalah menetap

di pedalaman'o'9. Kemudian kata ini dijadikan sebagai nama untuk
keberadaan tempat, manusia ataupun lainnya.

Maka AIIah ju, berfirman:

{@ '';ii{A;r1{itef Y
"Diwtajibkdn d.tas kamu, apabila seord.ng di antara kamu kedatangan

(tanda-tanda) kematidn. " (QS. A1-B aqarah [2] : 1 80).
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{@ia)ifrr6d,\
"Ddn apabila sewaktu pembagian itu badir kerabat."
(QS. An-Nisa' [4]: 8)

Dia jr berfirman:

{@ &iP**ii;&'\
"W'alaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir."
(QS. An-Nisa' [4]: 128)

{@rA:ffr,+y
"Setiap jiwa akan mengetabui apa yang telab dikerjahannya."
(QS. At-Takwir [81]: 1a).

Dan Dia berfirman:

"Ddn aku berlindung (pula) kepada Engkau wabai Rabbku, agar mereka
tidah mendek atiku. " (QS. Al-Mu' minun l23l: 9 8),

Ini merupakan kalimat kiasan yarLg maksudnya adalah dari
datangnya para jin itu kepadaku. Kemudian orang yang gila (,3jij.13t)

dijuluki denganlzjJJ, begitu juga dengan orang yarlgsedang didatangi
oleh kematian (mengalami sekarat). Penjulukan seperti ini dikarenakan
Allah jr telah menginformasikan dengan firman-Nya:

{@ *$,t-ifittJ,*-'p
"DAn Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lebernya."
(QS. Qaf [so]: 16).

Dan firman-Nya;u;:

{@ 5;;r":;,F;&;;Y
*Pada bari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu."
(QS. Al-An'am [5]: 158).

{@.u,b'-J64'AY
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Allah ju: berfirman:

{@s-:};tr:#6y
"Mendapati segala kebajikan dibadapkar." (QS. Ali 'Imran [3]: 30),

Yakni dapat disaksikan dengan mata telanjang bagaikan sesuatu

yang hadir di hadapa nnya.

Firman-Nya kv:

{ @ ;4\1bL,ta 6i *;at * &3;, Y
"Ddn tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di
dekat luu.t." (QS. AI-A'raf.l7l: 763),

Yakni di dekatnya.

Pada firman-Nya:

{@ihci;ty
" Perdagangan tunai. " (QS. Al-Baqarah l2): 282)

Artinya adalah kontan.

Kemudian firman-Nya ;vl

{@l#'Lvi7u?K'{\
"Da,n setiap (umat), sernudnyd akan dibadapkan kepada Kami."
(QS. Yasin 136):32).

{@8r&,-6iis\
"Mereka tetap berada di dalam siksaan (Neraka)." (QS. Ar-Rrlm [30]: 16)

{@Tl';sT
"Giliran minum dibadiri (oleb yangpunyd giliran)."
(QS. Al-Q 

^mar 
l54l: 28),

Yakni yangdihadiri oleh para pemilikinya.
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KatarzLtkhusus digunakan untuk caralarikuda ketika ia diminta
untuk berlari. Dikatakan j$l frLi (kuda itu lari dengan melompat-
lompat). 'iVX;y,yakni saya meminta untuk dihadirkan sesuatu yartg
ada padanya.'i;Y - i;uYJ - l36,yakni ketika saya membantahnya

dengan sebuah argumen, diambil darikata ))i;,Al (hadir), seolah-olah
setiap orang menghadirkan argumennya, atau diambil dari katalLAt,
seperti ucapanmu ,bJV. ilbAl artinya adalah sekelompok orang
yangdihadapkan pada peperangan. Dan terkadang juga kata tersebut
diucapkan untuk mengungkapkan keberadaan air. Sedangkan kata

V;Al merupakan bentuk mashdar dari kata ,LV; (sehingga artinya
adalah kehadiranPeg atau memiliki arti tempat untuk hadir.

atn a

b> r &it artinyaadalah menurunkan sesuatu dari atas.

, lt uu:.^5 (saya telah menurunkan perjalananku, dalam arti^n
berdiam diri). cniij\uWi:r+ {U"aak yang bagus punggungrya).

Dan kata '4 d^l^^ firman-Ny a ,)vi

{@'iJr\};'ty
"Ddn katakanlab: Bebaskanlab kami." (QS. Al-A'raf l7l: 1,6L)

Merupakan kalimat yang diperintahkan untuk diucapkan oleh
bani Israil, yang artinya adalah turunkanlah dosa-dosa kami dari diri
kami ini. Dan ada juga yang berpendapat bahwa makna dari firman
tersebut adalah ucapkanlah sesuatu yang benar.

W: A[ah berfirman:

{@tv;**l|;,ky
"Maka mereka menjadi kayu api Neraka Jahd,nArn.."
(QS. Al-Jinnl72): I5),
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Yakni sesuatu yangdigunakan untuk menyalakan api. \#Le, i
(sungguh dia telah mengumpulkan kayu bakar) . d,.3L\ (saya

mengumpulkan kayu bakar). Orang y^ngucapannya camPur aduk

(antarabenar dan salah) dikatakan sebagai ,F *V (pengumpul kayu

di malam hari), karena ia tidak bisa melih it 
^p^yangdia 

ikat dengan

talinya. W 9)(-3j,JrL, yakni saya mengumpulkan \ry., untuknya.
,i'btlfi, yrk.ri tempat yarTgbanyak kry,, bakarnya. +t;li!t3, yakni
unta itu memakan kayu.

Adapun firman-Nya Ju,I

{@?gii"i\"<Y
"Pembawa kayu bakar." (QS. Al-Lahab [111]: a)

Merupakan kata kiasan yang maksudnya dia adalah wanita
penyebar fitnah. g)t4,i)i artinya adalah fulan bekerja bersama

fulan. Dan ucapr.r.1;-it 
"I-Jl! 

'$J[ri,3, merupakan kiasan terhadap

hal tersebut.

/1. /
eb> : 'sEi$ artinyaadalah menghancurkan sesuatu, yakni sama dengan

krt, iliir atauyangsemisalnya. Kemudian pada perkembangannya, kata

ini digunakan untuk mengungkapkan setiap kehancuran (kerusakan)

yangfatal.

Allah jr berfirman:

{@r!xr#""{a;sy
"Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentdrd'rtyd."
(QS. An-Namll27l:18).

'^*L (saya merusaknya) - 'rx;;6 (maka ia menjadi rusak) - \2L
(benar-benar rusak).'# $u (pengemudi yang kejam dan kasar),

yakni dia menghancurkan unta itu karena terlalu berlebihan dalam

mengemudikannya. Neraka juga dinamakan seba gai'e:SL.

Huruf tJamti]



Allah ju, berfirman:

{@iffi(,'$It11y
"Ddn tabukan kamu apakab (Neraha) Hutbamah itu?"
(QS. Al-Humazah [10a]: s).

Orang y ang rakus juga dikatakan seba gai'e:JL, yakni disamakan
dengan Neraka dan untuk menggambarkan makna dari ucapan seorang

penyair:

"**;ocKSeakan-akan di dalam perutnya terdapat tungku.

'^i#LLr>, y^kni dinisbatkan pada penyepuh atau pembvatnya.
Sedangkan 'r:LL dan zamzam merupakan dua nama rempat. Dan illi
artinya adalah tarLamarr kering yangpatah atau rusak.

Allah ki; berfirman:

{@"GrK?9**;7a?y
"Kemudian td.ndrnan itu menjadi kering dan kamu lihat uarnanya
kuningkemudian menjadi bancur." (QS. Al-Hadid l57l:20).

k' 9;it artinyaadalah bagian yangtelah ditentukan. Dikatakan
5br3,i dan E;t(dia mend apatbagian) ifi|S (maka dia adalah orang
yangm,endapat bagian). Dan bentuk jamaknya dikatakan dengan SL\
dan EL|

Allah jw berfirman:

{@ -r\;;+"titk\;,fry
"Tetapi mereka (sengaja) melupakan sebabagian dari apa yang mereha
telab diberi peringatan dengannya." (QS. Al-Maidah [5]: 1a).
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Dan Dia ju: berfirman:

{@"{''*i $;3r5:vy
"Bagian seord,ng anak, lelaki sd.rnA dcngan bagian dua orang anak
pere?npud.z." (QS. An-Nisa' [a]: 11).

217 t-|b> : }Al artinya adalah mengumpulkan sesuatu di dalam iig,
(krrrdr.rg, gudang, hanggar). Adapun 'r$;;lt artinya adalah sesuatu

yangdilarang. Dan )Al adalah orang yangmembuat i};J\.
Allah ju, berfirman:

{@ya6v'ky
" Maka j ad i I ah m ere k a s E e rt i r urnp ut - r urn? ut ker in g (y on g diku mp u I kan
oleb) yang punyd kandang binatang." (QS. Al-Qamar [5a]: 31).

*'tlP\,i>t3 ;r -,5, artinya adalah fulan datang membawa
kebohong an y ang sangat buruk.

lt
L-cr, : AIIah kii berfirman:

{ @ ;; i ;; ; O-{-fi *nL;;5y
"Dd,n kamu (Mubammad) akan melibat malaikat'malaikat berlingkar
di sekeliling'Arsy." (QS. Az-Zwar 139):75),

Yakni mereka melingkar di kedua sisinya. Diantara penggunaan

kata ini juga adalah sabda Nabi ?Slgziai*'

((Wd;\ns-i)tjl li;y
"Orang yang mencari ilmu itu dinaungi oleh para malaikat dengan
menggunakan sayap-sayap mereka."2o

20 Hadits hasan: Dikeluarkan oleh ath-Thabrani drdalamMu'jamul Kabir nomor (7347),Ibnu'Adi
didalam kiab Al-Kamil (6/331),Ibnu 'Abdul Barr di dalamkitab Jami' Bayanul'Ilmi. (32/1).

t
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Seorang penyair berkata:

,# ?\E,g'L\trA{'
Dia memiliki momen-rnotnen BerhargQ di kedua sisi ranjangrryd.

B entuk j amak dari kata Jt;; te rsebut adalah'aii.

Allah fui; berfirman:

z rAn >z /)z>/2,

{@Sx;BaqY
"Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pobon kotrmd.."
(QS. Al-Kahfi [18]: 32).

;;tt iy qe I5)3, artinya adalah fulan mengalami kesempitan

dalam hidupnya. Yakni seolah-olah dia berada di pinggir kehidupan.

Dan ini kebalikan dari ucapa" riilr bb\3,2-tL (diamengalami hidup
yangnormal/pertengahan). Diantara penggunaan kata ini juga adalah

ucapan J4tlti u;: ;1ttr* 3;, yang artinya adalah barangsiapa yang

memeriksa sempitnya hidup kami, maka hendaklah dia memeriksanya

dengan cermat. EW!fi\,ibL,maksudnya adalah suara pohon atau

suara burung. Ki-rena ka:aj;i: ini dimaksudkan untuk menceritakan

suara kedua hal tersebut. Dan &it aninyaadalahalat untuk menenun.

Dinamakan demikian, karena terdengar suara dari sekelilingnya, yaitu
suara gerakannya.

.7.
.f4' : Allah ju: berfirman:

{@';3t)itr r'--' - ';JA{i'#t\
"DAn menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak, dan cucu'

cucu. " (QS. An-N ahl ll6lz 7 2),

Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Silsilah ash-Shahihah (3397). Shahih targhib wa
Tarbib nomor (71)
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Kata?'",1; merupakan bentuk jamak dari 59f, yangartinyaadalah
orang yangbergerak serta bersuka rela untuk melayani (berkhidmat),

baik itu kerabat maupun orang lain. Para ahli tafsir berkata: Mereka
adalah cucu atau yangsemisalnya (cicit dan lain-lain-P'). Penggunaan

arti seperti ini dikarenakan pengkhidmatan mereka lebih tepat dari
pada orang lain.

Seorang penyair berkata:

';##.frr ii;
Pelayanan anak-anak diantara mereka.

Dan dikatakan\;r1l;,3)3, yakni fulan adalah orang yarlgdilayani.
Ada juga yang berpendapat bahw a yang dimaksud dari kata n;'",1;

dalam ayat diatas adalah menantu laki-laki dan yang semisalnya.
Disebutkan dalam sebuah doa: ("gJ1 ,F $tSl (kami berusaha dan

berkhidmat kepada-M"). 
";;X 

J?, yakni pedang yangsangat cepat

dalam memotong. Al-Ashmu'i berkata: Makna asli dari kata i.l;it
adalah mengikuti pijakan.

.1'
P (Menggali, melubangi) :

Allah ju: berfirman:

{@r'giii#63i|'iKsy
" Ddn kamu telah berada di tepi jurang Neraka. " (QS. AIi'Imran [3]: 103)

Makna dari kata';7L disana adalah tempat yaogdilubangi. Dan ia
dikenal dengan nama fp;. jAt aninyaadaLahtanah yang dikeluarkan
dari lubang, seperti halnyaka:a uLfiyang diartikan sebagai sesuatu

yangdibatalkan. Dan makna tersebut juga dapat diungkapkan dengan

menggunakan kata;tl+t dan fit Sedangkan arti dari kata ti;)t
adalah sesuatu yang digali atau dilubangi. Kaki kuda dikenal dengan

nama aAW,yakni disamakan terhadap kata5iL,karena ia menggali

tanah ketika sedang berlari.
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Firman-Nya ki*z

{@;;!ti afi'i7qt}6.y
" (Orang- orang k afi.r) berkata :'Ap akah kita benar- benar ak an dikembali-
kan kepada kebidupan yang senxillaf (QS. An-Nazi'et l79l: l0)

Merupakan perumpamaan tentang orang yang dikembalikan
ke tempat dia berasal. Sehingga ani dari ucapan mereka itu adalah apakah

kita ini hidup kembali setelah kita mati? Ada juga yang berpendapat

bahwa arti dari igY adalah tanah yang dijadikan sebagai kuburan
mereka, sehingga artinyaadalah apakah kita ini dikembalikan padahal

sudah di dalam kubur? Dan berdasarkan perdapat ini, maka kalimat
';gt;St.i dalam ayat tersebut diposisikan sebagai bal (keterangan

keadaan). Dan dikatakan F:jY -E e, atau )srtVJtgJct l{t, aninya
adalah dia atau orang tua itu menjadi pikun.

Seperti pada firman-Nya:

{@r=itii6f;ii'g'y
"DAn (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan urnurnya sampai
pikun." QS. An-Nahl 116l: 70).

Ucapan orang Arab ,1,;:6Jl'tb't;r,Jl\, dikatakan terhadap sesuatu

yangdijual secara kontan. Asal dari ucapan ini adalah ketika ada kuda
dijual dan dikatakanilV J:ii atat'037:'.'1a (harganya dibayar dengan

tunai). iAl artinya adalah terkikisnya (berlobangnya) gigi.F$E33
(mulutnya telah berlobang) .Ht A,yakni anak kuda jantanitu telah

dilepas susuannya pada bulan ketiga atau keempat.

5;;: Kata $ir terkadang diucapkan untuk menunjukan suatu

k.r6rrn dalam jiwa yang -.rgrrrtkrn sesuatu yangtelah dicapai
dengan pemahaman. Terkadang diucapkan untuk menunjukan kuatnya

hafalan dalam jiwa, dan lawannya adalah lupa. Dan terkadang juga ia

diucapkan untuk menunjukan penggunaan kekuatan (potensi) tersebut.
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Sehingga dikatakan tL+ts &&+ (saya memiliki potensi ini). Kemudian

kata ini digunakan untuk mengungkapkan setiaP tinjauan, Perasratan

dan penjagaan.

Allah ju, berfirman:

{@'b}4Afrq5y
"Dan sesunggubnya kami pasti menjagartyd." (QS. Yusuf ll2l: 12).

{@ +$'z:iiYi;WY
" Pe I ih aralah segala sh alat(mu)." (Q S. A1-B aqarah l2l: 238) .

{@6rlrrr e-,t$t$i;Y
" D An o r an g y ang m e m e l ib ar a k e m al u anny a. " (QS. Al-Mu' minrln 123): 5)

{@ ./E+AV i*#aYax5Y
" L a k i - l ak i dan p er e mp u d.n y an g me me lih ar a k eh orm at anrty 4. "
(QS. Al-Ahzab [33]: 35),

Ini merupakan kiasan tentang kesucian atau menjaga diri.

{@1.1('a;qg:d"*Lq
"Memelihara diri ketika suaminya tid"ak ada, oleh karena Allab telab

memelibara (mereka)." (QS. An-Nisa' l4l: 34),

Yakni wanita-wanita itu menjaga ianji terhadap suami-suaminya

ketika mereka tidak ada, karena Allah ju; menjaga mereka agar tidak

dilihat orang lain. Ada jugayangmembaca ayatinidengan 11a[t -f4- !ll,
yakni dengan kata Allah yarTgdibaca nashab, sehingga artinya adalah

mereka menjaga-Nyakarenamereka menjaga hak terhadap Allah ju:,
bukan karena riya' atau dibuat-buat.
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{@W#6\^1i:\3y
"Maka Kami tidak rnengutus kamu sebagai pengaxoas bagi mereka."
(QS. An-Nisa' [4]: 80),

Yakni \.E;tr;. (yang menjaga), seperti pada firman-Nya:

{@)qi#awy
"DAn kamu sekali-kali bukanlab seordng pemaksa terhadap rnereka.'
(QS. Qaf [50]: as).

{@ F-a"*6:('Y
"DAn kamu sekali-kali bukanlab pemelihara bagi mereka."
(QS. Al-An'am [6]: 107).

Dan firman-Nya:

"Maka Allab adalah sebaik-baik Penjaga." (QS. Yusuf ll2l:64),

Ada yang membacanya dengan "\5L", sehingga artinya adalah

penjagaan-Ny, lebih baik dari pada peniagaan dari yang lainnya.

W 46uJie ftami memiliki kitab yangmenjaga), yakni maksudnya

adalah y angmenj aga p erbuatan me reka. S ehin gga ka:a 841 be rmakn a

'lrE, seperti ucapan 'rfiL f{;j-iirt (Allah yangmenjaga mereka). Atau

bisa juga ia bermakna i3ll;,yakni yangdijagaserta tidak disia-siakan.

Sepeni pada firman-Nya ju::

{ @ .:.r:'t; ;;'Ms "rl 4{'*W-y
"Pengetabua.n tentd.ng itu ada di sisi Rabbku, di dalam sebuab kitab,

Rabb kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa.'(QS. Thahnl2)l: 52)

Y.tdan ig!B.:l\ arrinyaadalah saling menjaga, yakni setiap satu

orang menjaga yarLglainnya.

q@"c+;;56)
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Kemudian dalam firman-Nya kii:

{@,'}Y'li.t*{"it56y
" D dn ord.ng- o rd.n I y dn I me m e I ih ar a sb alat ny a. " Q S . Al-M a' ari i l7 0l: 3 a)

P ada ay at tersebut menyebutkan b ahwa mereka adalah orang-o ran g

yarLgmenjaga shalat dengan cara menjaga waktunya, dan rukunnya
serta melakukannya dengan semaksimal mungkin. Dan sesungguhnya

shalat akan menjaga mereka, dengan penjagaanyarlgdisebutkan dalam

firman-Nya:

{@ 9r: teni 4; 6:3 ;}4i aLy
"sesunggubnya shalat itu mencegab dari (perbuatan-perbuatan) keji dan

mungkar." (QS. AI-'Ankab fi l29lt 45).

Kata J"n,9l, ada y angmengatakan bahwa artiny aadalah kurangnya

akal. Sedangkan makna asli dari kata tersebut adalah sulitnya menghafal

karena memiliki daya ingat yang lemah. Dan karena daya ingat
ini merupakan salah satu faktor pendukung akal, maka para pakar

memperluas pemaknaan kata tersebut sebagaimana yang telah kamu

lihat. 'af;;Sl artirLya adalah amarah yang didorong oleh panjagaarL.

Kemudian ia digunakan untuk makna amarah saja, sehingga dikatakan

,iN,;l6Lf, yakni fulan membuatku marah.

/a/ 
.

, F : itll)l apabila digunakan untuk permintaan atau pertanyaan,

Xrt , ia adalah sebuah permintaan dengan memaksa atau mencari tahu

tentang suatu kondisi dengan memaksa juga. Berdasarkan makna yang
perrama, maka dikatakan i\f,lA#L\ (rry, meminta dengan memaksa).

)rfllg()..i fSi(saya meminta sesuatu kepada fulan dengan memaksa).

Allah;u, berfirman:

otF
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Jika Dia meminta barta kepadamu lalu mendesak, kamu \rporyo
n'temberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir."
(QS. Muhammad $7):37).

Makna asal katatersebut diambil dari ucapan oitilt $,yangartinya
adalah saya membuat hewan tersebut telanjang kaki (tidak memakai

alas-P"), dan ucapa n';A\ rt FLi, yaflg artinya saya membuat unta itu
tidak memakai sepatunya ketika berjalan, sampai kakinya menjadi tipis.

i*)\L i, ii (berjalan dengan telanjang kaki). Kemudian diantara

penggunian kata ini adalah 6.rUJl ,#Ll, yang 
^rtinya 

adalah saya

memotong kumis sampai habis. 
'@t,yakni 

kebaikan dan kelembutan.

Allah ki; berfirman:

{@Ge5('tYy
"sesunggubnya Dia sd.ngat baik kepadaku." (QS. Maryam llgl: a7).

Dikatakan gd4 &i1lf drn \#,yakni ketika saya bermaksud

untuk memuliakanny^. Dan gAl juga bisa berarti orang yartg
mengetahui tentang sesuatu.

F (Benar, tepat): Makna asal dari kata $it adalah sesuai dan cocok,

Fpeni selalu sesuainya kaki pintu dengan putarannya. Kata S-3r i"i
dapat diucapkan dengan beberapa macam arti:

Pertama, dikatakan terhadap pencipta sesuatu yang dilatar
belakangi oleh alasan yang sesuai dengan hikmah (kebijaksanaan).

Oleh karenanya, maka Allah ju. dikatakan sebagai $At.
Dia jr berfirman:

{@,fx iini;iJLli'iy
" Kemudian mereka (hamba Allab) dikembalikan kepada Allab, Penguasa

mereka yang sebend.rnyd,." (QS. Al-An'am 16l: 62).

Kamus AlQur'an s39



Dan juga firman-Nya:

q@:;rt*rr'Kfiy
*Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Rabb kamu yang sebendrnyd."
(QS. Yunus [10]: 32).

{ @ 5;;";;6lWi $ r;:\ lui("til\
"Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka
bagaimanakab kamu dipalingkan (dari kebenaran)?"
(QS. Ynnus [10]: 32).

Kedua, dikatakan tehadap sesuatu yang diciptakan yarg sesuai

dengan hikmah. Oleh karenanya semua perbuatan Allah jw dikatakan
sebagai j;Jt.

Dia jr; berfirman:

{ @ 5}'6)t it* -Ai'6 u i\ ; y
*Dia-lab ydng menjadikan matabari bersinar dan bulan bercabaya."
(QS. Yunus [10]: 5)

Sampai firman-Nya Ju'.:

{@ ;ii\SY1'fr'J;u'y
" A llah tidak menc iptak d,n y d,ng demikian itu me I ainkan dengan bend.r. "
(QS. Ynnus [10]: 5).

Allah ju; berfirman menerangkan tentang hari kiamat:

{ @ 
"'6 xya;; 6 L S'-; fi<t; !: :;'y

" D An mereka menany ahan kep adamu :' Benarkab (azab y ang dij anj ikan)
itu?' Katakanlab: Ya, demi Rabbku, sesunggubnya azab itu adalah
benar.'" (QS.Yunus [10]: 53).
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{@u\l&Y
"sesunggubnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran."
(QS. Al-Baqarah l2l: M6).

Firman-Nya k:*:

{@,4jnli\\
"Kebenaran itu adalab dari Rabbmu." (QS. A1-Baqarahl\: M7)

Dan firman-Nya:

{@Uelii{tsY
"Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Rabbmu."
(QS. Al-Baqarah ll: 7a9).

Ketiga, diucapkan untuk mengungkapkan keyakinan terhadap
sesuatu yangsesuai dengan apay^ngmemanB adapada sesuatu itu,
seperti ketika kita mengucapkan keyakinan fulan terhadap hari
kebangkitan, pahala, siksa, Surga dan Neraka itu adalah benar.

Allah ju, berfirman:

{ @ d A )}.\;siqfiY,65i^ aGY
"Maka Allab memberi petunjuk ord,ng-ord,ng ydng beriman kepada

hebenaran tentang bal yang mereka perselisihkd.n itu.."
(QS. Al-Baqarah l2): 213).

Keempat, diucapkan terhadap perbuatan atau perkataan y^ng
sesuai dengan apa yang diharuskan, kadar yang diharuskan dan

dengan waktu yangdiharuskan. Seperti ketika mengucapkan $;,!)i
(perbuatanmu itu benar) dan $L,45 @r panmu itu benar).
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Allah ju; berfirman:

{@4ji$;EqKY
"Demikinnlab telah tetap bukuman Rabbrnu." (QS. Yfnus [10]: 33).

{ @;i;'"iJ;'{a}516;Y
" Perkataan (ketetapan) dari-Ku, pasti akan Aku penubi Neraka Jabandrn. "
(QS. As-Sajdah l32l: L3).

Dan pada firman-Nya ki*:

{@ ft:6fr3;r€ii5y
"Andai kata kebenaran itu menuruti bawa nafsu rnereka."
(QS. Al-Mu' minhn l23l: 7 l),

Bisa jadi yalgdikehendaki dari kata fi)t di sana adalah AIIah 1u,,
dan bisa )uga yang dikehendaki adalah hukum yar,g sesuai dengan

hikmah Allah.

Dikatakan \K ,i)LLi, artinya adalah saya telah menetapk annya
sebagai sesuatu yaflg benar atau saya telah memutuskan bahwa itu
adalah sesuatu yang benar.

Allah jr: berfirman:

{@"'gtA'Y
"Agar Allah menetapkan yang hak (ktam).' (QS. A1-Anfal t8l: 8).

Menetapkan hak seperti yangdimaksud dalam ayat tersebut bisa

dilakukan dengan dua cara:

Pertama, dengan menampakan tanda dan bukti seperti pada
firman-Nya jt;;:

{@\G\iLy"?*rfrGtq*,y
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I-

" Dan merek alab ordng-orang yang Kami berikan k epadamu alasan ydng
nyatd (untuk rnendu)an dan membunuh) merekr." (QS. An-Nisa' fil:91)

Yakni bukti yangkuat.

Kedua dengan menyempurnakan syariat dan menyebar seluruhnya,

Sepeni pada firman-Nya ju::

{@'"'}f{6r1tri-t iUKVy
"Ddn Allah tetdp rnenyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-ordng
kafir benci." (QS. Ash-Shaff [61]: 8).

;rL q4\ S' ;fi4 UJ\ qi, u.'4i\ t;,'J:"tr e $i ; y

{@
"Dialab yang telab nTengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk
(Al Qur,an) dan dgaTnd yang benar untuk dimenangkdn dtas segala

Agdrrld." (QS. At-Taubah [9]: 33).

Sedangkan kata yang ada pada firman-Nya:

{@rEr
li-.qt t
:3u1,*

*Hari Kiamat, apakah bari Kiamat itu?" (QS. Al-Haqqah 169): t-2)

Merupakan isyarat terhadap hari kiamat, sebagaimana telah Allah
jelaskan dengan firman-Nya:

{@;uii;lit4
"(Yaitu) bari (ketika) manusia bangkit." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 6),

Karena disana adalah tempat dibuktikarTtya balasan.

D ikat akan','3)1t3'rfriv, yakni s aya b e rde b at de n gannya men gen ai

kebenaran, kemudian saya mengalahkannya.
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IJmar '^rg;s berkata:11ril)i gJ:i'a;-zal Odt ,-A :* iu;Jt tiD)

(Apabila wanita-wanita itu telah mencapai usia dewasa, maka suatu
perkumpulan lebih baik baginya). Dikatakan ,i\i;il 3i lie, apabila

dia berdebat mengenai hal-hal yangkecil. Kata S)tjuga terkadang
digunakan seperti penggunaan kata {g$f (wajib), i;dr grrrus) dan

$V.lt (boleh), sep e rt i y ang ada p ada firman-Nya :

{@e*r:iiFq\;k5'rs\
"DAn Kami selalu berkeuajiban menolong orang-orangyang beriman."
(QS. Ar-Rum [30]: 47).

{@a"jiiiw%q$
"Demikiznlah menjadi keuajiban atds Kami menyelamatkan orang-
orangyang beriman." (QS. Yrlnus [10]: 103).

Sedangkan kata $g; pada firman-Nya jw:

{ @ ;'i i'ts i,i t" J[\-.i J -e ky
*lVajib atasku tidak mengatakan sesuatu terbadap Allab, kecuali ydng
benar." (QS. Al-A'raf [7]: 105),

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah j|-,ao (pantas). Ada
juga membaca ayat tersebut dengan '{t 3;4L, sehingga artinya adalah

diwajibkan bagiku.

Dan firman-Nya ju;:

{@a;;A"#siE
"Dan suami-suaminya berbak merujukinya." (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Adapun kata 'e,1,5 (hakikat), terkadang digunakan untuk
menunjukan sesuatu yarrg ada dan tetap, seperti sabda Nabi 1.6rr46i7

kepada Harits:
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((rd!ql W\sWr,F,
"setiap hal yang benar itu pasti memiliki hakikat. Maka apa hakikat
dari keimananmu?"2l

Yakni maksudnya adalah apa yang mendasari bahwa hal yang

kamu klaim itu benar? .'afrb; *-'oil, artinya adalahfulan melndungi
apa yangmemang sehar.rsnyi dia lindungi. Terk adang ka:a W rn

digunakan untuk menunjukan suatu keyakinan sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya. Dan terkadang juga digunakan untuk suatu

perbuatan atau ucapan. Sehingga dikatakan W i;4.3J3, yakni
apabila dia tidak menipu dengan perbuatannya itu, 

^t^uoa{4L 
tn|ii,

yakni apabila dia tidak mengurangi ataupun menambah-menambahi

ucapannya itu, dan untuk kebalikannya diungkapkan dengan kata'ifi
(o ran g y arlgt erl alu me mp e rmudah), fit:. (o r ang y angte lalu me mbe ri
keleluasaan) atau W (orang yangt.Ll., memberi kelonggaran). Ada

ungkapan: Dunia ini batil, dan akhirat itu memiliki hakikat untuk
menunjukan akan musnahnya dunia dan kekalnya akhirat. Sedangkan

di kalangan ulama-ulama fikih dan kalam,'rydikenal sebagai sebuah

kata yang digunakan untuk menerangkan makna asli dari suatu kata

dalam segi bahasa.

Kata $jt arrinyaadalah unta jantan yang sudah bisa dimuati beban.

Untuk betinanya dikatakan dengan iir. S.drrrgkan bentuk jamaknya

adalah 3V. Dikatakan \ii- & i:erJ, yakni unta itu telah sampai

pada waktu (hari) dimana ia dilahirkan pada tahun lalu.

. 7.
9: Allah jur: berfirman:

{@';taie-*'
" Mereka tinggal di sana dalam rndsa y ang lama." (QS. An-Naba' 17 8l: 23)

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam Mu'jamul habir nomor (3367) dari hadits
al-Harits bin Malik al-A,nshari ):,4y4
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Ada yang berpendapat bahwa kata ,i\LLi yang ada pada ayat

tersebut merupakan bentuk jamak dari ,.ilAl, yang artirrya adalah

mas a. Ke mudian ka:a'arl)t, ada y angmen gat akan b ahwa artiny a adalah

80 tahun. Akan tetapi yang benar, arti dari kaa'ar;7 adalah periode
waktu y^ngbelum jelas. Sedangkan JGf'lr artinya adalah mengikat
kanton g (be b an) di b el akan g pe nun ggan g. D ikat akan'r:,1L\ dan'^i!"Li\
(dia mengikatnya di belakang penunggang). '*ir #;, artinya adalah

unta itu kesulitan buang air kecil, yakni karena adanya beban pada

salurannya.

Adapun.-:rrj'ir, ia merupakan salah satu jenis keledai liar. Ada yang

berpendapat bahwa yang dinamakan demikian adalah keledai y^ng
pinggangnya rampins. Dan ada juga yangberpendapat bahwa ia adalah

keledai yang pinggangnya putih. Sedangkan untuk yar,g betinanya
dikatakan dengan kata L\rL.

17.
Jli> : Kata .1,tal'ir yang ada padafirman-Nya ju::

{@+r3! ';;i,'.rt\,\
"Ketika dia memberi peringatan kepada kaurnnya tentang bukit-bukit
pasir." (QS. Al-Ahqaf laQ:21)

Merupakan bentuk jamak dari ,Jlz, yang artinya adalah bukit
pasir yang menurun. aig [i5, y^kni rusa yang diam di bukit pasir

yang menurun. -,; F\ yakni dia miring sehingga menyerupai bukit
pasir y^ngmiring.

Seorang penyair berkata:

w#\.F,J>\.drtrv:.

bentuk bilal ketika berada di atas ufuk adalab ia condong.
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'e1;: Makna asal dari kata 'r-1L adalah $ (-.ncegah,
inenghentikan) dengan tujuan memperbaiki. Diantara penggunaannya

adalah penamaan tali kekang dengan kata {tflt 'ak.Sehingga dikatakan
'^!k dan o! t il t,L)3, y 

^ng 
artinya adalah saya men ghentikan tun ggan gan

itu dengan hikmah. tijl3i, yakni saya memasangtali kekangpadanya.
Begitupun dengan ucapan did.J\,:S; dan ffili (saya mengikatkan
tali kekangpada perahu itu).

Seorang p eny air berkata:

erc:,\#iry6i
lYabai Bani Hanifub, kekanglab orang-ordng bodoh dari kalian!

Firman-Nya:

{@,Z6 ra|?i,Ay
" Me mp erin dah s e ga I a s e s u at u y an g D ia c ip t ak an. " (Q S. As-S aj dah 13 2): 7)

ry K6'4*);{1{ ;4 f #4i i$ ti';t\ U Y

"Allah mengbilangkan dpd yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah
menguatkan d.yd.t-dyd.t-Nya. Dan Allah Maba Mengetabui lagi Maba
Bijaksana." (QS. Al-Hajj l22l: 52).

,+rt! 'fiaLl (menghukumi sesuatu), diucapkan ketika kamu
memutuskan bahwa ia seperti itu atau bukan seperti itu, baik disertai
dengan memaksakan keputusan tersebut pada orang lain maupun tidak.

Allah ju, berfirman:

{ @ iri \\;<, J e$\i.;( K ('5p
"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan bukum di antara manusia
supayd kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa' [4]: 58).

{@

Kamus Al-Qur'an il7



{@"&;';vi+.&\
"Menurut putusan dua orangyang adil di antara kd.rntt."

(QS. Al-Maidah [s]: es).

Dan seorang penyair berkata:

#rr ,\LWpc;L * 6F!1,*r ,\nfrLS'frL\1
Maka putuskanlab, seperti keputusan seorang gadis kampung ketika

melibat merpati yang terbang cEdt mendatangi air yang sedikit.

Yakni irSl artinya adalah air yang sedikit. Ada juga yang
berpendapat bahwa maknanya adalah jadilah kamu seorang y^ngbijak.

Allah k+" berfirman:

{@?;sM(#Y
"Apakah bukum Jabiliab yang mereka kebendaki."
(QS. Al-Maidah [s]: s0)

Dan Dia jw berfirman:

{€}5#i;;4*-^tt{a'f'Y
"Dd.n (bukum) siapakab yang lebib baik daripada (bukum) Allah bagi

orang-ordng ydng yakin? " (QS. Al-Meidah [5]: 50).

Kata ?V dan i6; diucapkan untuk orang yang memberi

keputusan diantara manusia.

Allah ju: berfirman:

{@ 4\LfiJtfu,i};j,5y
"Dan (janganlah) kamu membaua (urusan) harta itu kepada bakim."
(QS. A1-Baqarah [2]: 188).

Sedangkan kata 'CLl artLny^ adalah orang yang ahli dalam

memberikrn k.prrtrsan tersebut, sehingga ia lebih dari'3\Al dan i(1.
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Allah ju, berfirman:

{@t<t
"Maka patutkab aku mencari bakim selain daripada Allab."
(QS. Al-An'em [6]: 11a).

Dalam ayatiniAllah berfirman dengan menggunakan redaksi '#,
bukan'-:;Y, dengan tuj uan untuk mengingatkan bahw a diantarasyarat

dari kedua mediator yangdikirimkan oleh dua keluarga adalah dapat

mengasumsikan keputusan yalgberdampak buruk bagi mereka serta

keputusan yangberdampak baik bagi mereka sesuai dengan apay^rLg

dianggap benar oleh kedua ny a, tarLpamenimbulkan perlunya peninj auan

ulang kembali terhadap rincian dari keputusan-keputusan tersebut.
Kata'r1; ini dapat dikatakan untuk bentuk tunggal maupun jamak.

€al;l\*\4 (kami mencari keputusan dari hakim).

Allah jw berfirman:

{@+!i\J;qs:iJ'b'1r)y
"Mereka bendak, berhakim kepada tbaghut." (QS. An-Nisa' [a]: 60).

U)3 al3 (saya menjadikan fulan sebagai hakim).

Allah ju, berfirman:

{@;i11 G,(+'t$-;3-Sry
"Hingga mereka menjadikan kamu bakim dalam perkara yang mereka
perselisihkan." (QS. An-Nisa' [a]: 65).

Apabila dikatakan &ql! '#, maka maksudnya adalah dia
menjadikan hal yang batil sebagai sebuah keputusan. Sedangkan arti
dari kata i34l adalah mencapai kebenaran dengan menggunakan
ilmu dan akal. Maka yang dinamakan hikmah dari Allah adalah

mengetahui sesuatu serta mewujudkannya dengan sangat tepat.
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Sedangkan yangdinamakan dengan hikmah dari manusia adalah

mengetahui sesuatu yangadadanmelakukan kebaikan. Dan ini adalah

sifat yang disandangkan kepada Luqman dalam firman-Nya ki*:

{@-r:(ti#w(fi'y
"Dd.n sesungubnya telab Kami berikan hikmab kepada Luqman."
(QS. Luqmenptl: r2).

Dan Allah menginformasikan seluruh kandungan kata hikmah
yang datang dari manusia dengan sifat ini. Maka apabila Allah dikatakan

sebagai '$,jelas makn nya berbeda dengan sifat yang disematkan

pada selain Allah.

Dari sudut pandang seperti inilah Allah jw berfirman:

{@ i*-*g*tri'i$\Y
"Bukankab Allah hahimyangpalingadil?" (QS. At-Tin [95]: 8).

Apabila kata tersebut digunakan sebagai sifat dari al-Qur'an, maka

dikarenakan ia berisi hikmah, seperti dalam firman-Nya:

{@ .t'fi#iir;.,riir}
"Alif Lam Ra. Inilab d,yat-dyat Al-Qur'an ydng penub bikmab."
(QS. Yunus [10J: 1).

Dan berdasarkan hal ini Allah jw berfirman:

{ @ aE'ib-@ :;* *-r.Jini G i-G {:;r, y
"DAn sesunggubnya telab datang kepada mereka beberapa kisah yang di
dalamnya terdapat cegahan (dari kekafi.ran). Itulab suatu hikmab yang

selr7purnd." (QS. Al-Qamar [5a]: a-5).

Ada juga yarLgberpendapat bahwa apabila kata'r13 disandarkan

pada Al-Qur'an maka maknanya adalah 'eX (sesuatu yang dijelaskan),

seperti pada firman-Nya:
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{@'tr{#Y
"Yangd.ydt-dyd.tnyd. disusun dengan rapi." (QS. Hnd [11]: 1).

Kedua makna ini dapat dibenarkan. Karena Al-Qur'an itu 'e;J
dan juga berisi hukum, sehingga kata tersebut dapat berarti keduanya.

Kata 'pL (hukum) itu lebih umum da"i pada'^:3-. Maka setiap

hikmah pasti adalah sebuah hukum, akan tetapi tidak semua hukum
dapat dikatakan hikmah. Karena yang dinamakan hukum adalah

memutuskan sesuatu terhadap sesuatu, sehingga kamu mengatakan

hal itu seperti ini atau tidak seperti ini.

Nabi Aarr&'ftf!. bersabda:

qi;sJril\b'btlt
"Sesungguhnya dalam sya'ir itu terkandung hikmah."22

Yakni keputusan y^ng benar.

Dan hal ini senada dengan ucapan Labid:

,y'*u?i,s*',iL
Sesunggubnya bertakwa kepada Rabb kita merupalean karunia

yangpaling baik.

A1lah ju: berfirman:

{@r+&t,.'*';'\
"Ddn Kami berikan kepadanya bikmab selagi ia masib kanak-kanak."
(QS. Maryamllgl: 12).

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (61a5) dari hadits Ubay binKa'ab'nigg
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Dan Nabi l4r9Kip bersabda:

(("le6 WS'#&Ll)tyy
"Diam itu merupakan hikmah, akan tetapi sedikit orang yang
melakukannya."23

Allah ju, berfirman:.

{@'aL,+is6:Sii?:1'iy
"Dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmab (As-Sunnah)."

(QS. Al-Baqarah l2l tsl).

Allah ju; berfirman:

{ @ "ll+E; iir 4-6 q1hs; 3.&,Y 4?16 y
"DAn ingatlab dpa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-

ayat Allab dan bikmab (sunnah Nabimu)." (QS. Al-Ahzab [33]: 34),

Ada yang berp endap at b ahwa maksudny a adalah t afsir Al-Qur-an,
dalam artian hal-hal y^ngdiinformasikan oleh Al-Qur'an.

Diantaranya adalah:

{@ 'ai-c'$;:x:t'Y\

"sesunggubnya Allah menetapkan bukum sesuai dengan yang Dia
kebendaki." (QS. Al-Maidah [5]: 1),

Yakni sesuatu yangDia kehendaki menjadi hikmah. Dan maksud

dari hal tersebut adalah memberi dorongan kepada hamba-Nya untuk
ridha terhadap apa yarg Dia putuskan. Ibnu Abbas wgi berkata
mengenai firman-Nya:

2r Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Qadha'i di dalam kitab Musnad asy-Syibab (240), al-Baihaqi
di dalam kitab Syu'abul Iman nomor (sOZo) dari hadits Anas bin Malik 

":a:njp-;
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{ @"ll+ESii't+u;cY
"Ayat-ayat Allah dan bikmab (sunnah Nabirnu)."
(QS. Al-Ahzab [33]: 34):

Yakni maksudnya adalah ilmu Al-Qur'an, yaitu nasikh serta

mansukhnya, dan muhkam serta mutasyabihnya. Ibnu Zaidberkata:
Maksudnya adalah ilmu ayat-ayat Al-Qur'an dan hikmah-hikmahnya.
As-Suddiy berkata: Maksudnya adalah kenabian. Ada juga yang
berpendapat bahwa maksudnya adalah memahami hakikat dari
Al-Qur'an, dan ini merupakan isyarat terhadap sebagian sifat yang hanya

dimiliki oleh rasul ulum azmi dan diikuti oleh Nabi-Nabi yang lain.

Adapun firman-Nya kii:

{ @ \i\;Ai;t J-;;t tJi 64\ d&y
"Yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleb

Nabi-Nabi yang berserah diri kepada Allab." (QS. Al-Maidah l5l: 44),

Ia bisa diartikan sebagai hikmah yanghanya dimiliki oleh para

Nabi, dan bisa juga diartikan sebagai hukum.

Allah kii berfirman:

{ @ 
"a{tr *vr<'l's 3;si u; rry

"Di antara (isi) nya ada ayat-ayat ydng muhkamaat itulab pohok-pokok
isi Al-Qur-an dan yang lain (ayarayat) mutasyabibddt."
(QS. Ali'Imran l3l:7).

Muhkam artinya adalah ayatyang di dalamnya tidak terdapat
syubhat, baik dari segi kata maupun makna. Sedangkan mutasyabih
itu bermacam-macam, dan akan dipaparkan pada babnya tersendiri,
insya Allah.
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Disebutkan dalam sebuah hadits:

aat',ttl>

"sesungguhnya Surga itu bagi al-Muhakkamin."2a

Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah sekelompok orang

yangdiberi pilihan anr.aradibunuh dalam keadaan muslim atau keluar

dari agamaislam, akan tetapi mereka memilih dibunuh. Ada juga yarlg
berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang yang ahli dalam

hikmah.

J-.' IriJ dari kata iAt ^d^l^h 
ucapan lieil j; (*."gurai atau

membuka rkatan).

Diantara penggunaannya adalah firman Allah ki;:

{@a-t-ui'3riWy
"DAn lepaskanlah kekakuan dari lidabku." (QS. Thaha 120):27).

Dikatakan ,tJ6., artinyaadalah saya tunrn. Makna asalnya diambil
dari ucap an $flt,,-ry;w-"jr j;. (-e-buka muatan ketika turun).
Kemudian yangdigunakan hanyalah makna $$r (turun atau terjadi)

saja, sehingga dikatakan j;- (dia turun) jjil |;e'ki(dia diturunkan
oleh lainnya).

Allah kji berfirman:

"AtAu bencana itu terjadi dekat tenxpat kediarnan rnerehd."
(QS. Ar-Ra'd [13]: 31).

{@ass(+iir5\

':* Ibnul Atsir berkata di dalam khab An-Nihayahfii Gbaribil Atsar (1/ 419): 'Ada yang meriwayatkan
dengan dibaca fathah huruf ka[-nya yaitu Muhakkamin, dan ada juga yang mengkasrahkan
huruf kaf-nya yaitu Muhakkimin. Adapun yang dimaksud dengan Muhakkamin adalah orang-
o.rnn ulnd birada dalam tanean muiuh (em"rldian mereka disu.uh untuk memilih antarl
menjldi misyrik arau dibunuhldan mereka memilih unruk dibunuh (dengan mempenahankan
keislamannya)."
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{@ ,($3t;3;ti"A-,Y
"Dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?"
(QS. Ibrahim [14]:28).

Dan dikatakan $5Jl j|,yaknihutang itu telah iatuh tempo, dalam

artian dih aruskan me mb a y ar ny a.'ai)\ artiny a adalah sekel o mp ok
orang yangturun, begitu pun dengan ucapan iV g Dan'ai4 artinya
adalah tempat turun.

Kemudian dibuat isti'arab (metafora) dari ucapan ,'"Al F
(ikatan yangterlepas), dan dikatakan \ larttF (sesuatu itu menjadi

dihalalkan)- hillan.

Allah ju: berfirman:

{@q+iilnrsstq'&y
"Ddn makanlah makananyanghalal lagi baik, dari apayangAllab telah

rezeh,ikan hepadamu." (QS. Al-Maidah [5]: 88).

Dia ju: berfirman:

{@iv{'^'3bt:i\
"lni halal dan ini baram." (QS. An-Nahl [16]: 116).

Sedangkan isti'arah yangdiambil dari kata JjLil adalah ucapan

iUJl 9Li, yarLg artinya adalah air susu domba itu telah turun pada

ambingnya.

Allah 1v:' ala berfirman:

{@';vl":t;rgi;Y
"sampai bewan kurban (bodry| sampai di tempat penyembelibanrtya."
(QS. A1-B aqarah l2l: t9 6).

rKiirr..pi lAttrt menghalalkan hal itu).
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Allah ju, berfirman:

{@ #niiu.:-}y
"Dd.n telah dibalalkan bagi kamu sernud binatangternak."
(QS. Al-Hajjl22l:30).

Dia jw berfirman:

i)4.J:i31 t:6 <,;;A 4G -d)i,ibi\ Jn it:J u;?4i raa. y
$ @(tevSaiEvj4i;rt:6:E\\v/'-

*Hai Nabi, sesunggubnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-
istrimuydngtelah kamu berikan mas kautinnya dan bamba sabayayang
kamu miliki yang termasuk dpd ydng kamu peroleh dalam pEerdngan
yang dikaruniakan Allab untukmu, dan (demikian pula) anak-anak
perernpuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perernpuan dari
saudara perempudn bapakmr." (QS. Al-Ahzab [33]: 50)

Dihalalkannya istri-istri itu kepada Nabi dikarenakan mereka
berada di bawah tanggung jawab beliau ketika itu. Sedangkan yang
dimaksud dari dihalalkannya "anak-anak perempuan dari saudara laki-
laki bapak dan anak-anak Perernpudn dari saudara perernpudn bapak"
adalah bolehnya menikahi mereka.

. 'Y.t+"i' 
4.1 

(ajal itu telah sampai waktuny.). i); j;, 
^t^uH Fr, maksudnya adalah ketika laki-laki itu telah keluar dari ihram

atau telah keluar dari tanah haram.

A1lah kj; berfirman:

{@!ivfr{riL,y
"DAn apabila kamu telab menyelesaikan ibadab baji maka berburulah."
(QS. Al-Ma'idah [s]: 2).

Dia ju: berfirman:
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{@d'litt'Y'ft' p
"Ddn engkau (Mubammad) bertempat di negeri (Makkah) ini."
(QS. A1-Baladle)l:2),

Maksud dari kata J, p^d^ ayat di atas adalah bahwa engkau
dihalalkan ftertempat tinggal di Makkah).

Sedangkan maksud dari firma n-Nya'yj; :

{@iK;;r';vtrr i6}iy
"Sungub, Allah telab mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari
sumpabmu." (QS. At-Tahrim 166lz 2)

Maksudny a adalah bahwa Allah telah menjelaskan hal y atgdapat
mengurai ikatan sumpah kalian, yaitu kafarat.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

(#\ V i;'rv\ i:*5;{;jr b'{t6,y. y-,3.{ ill
"Tidaklah tiga anak milik salah seorang dari kaum Muslimin meninggal
dunia, lalu ia tersentuh api Neraka, kecuali sebatas melewatinyasaja."

Yakni hanyasebatas ketika dia mengucapkan kalimat insya Allah.
Berdasarkan hal ini seorang penyair berkata:

WO!$'6*t
Mereka banya sedikit saja menyentub tanab.

Kata &.ijt diartikan sebagai suami. Hal seperti ini bisa jadi
karena salah satu dari suami istri menguraikan (melepaskan) kain
penutup untuk pasangannya, bisa karena dia nuzul (turun) bersama

pasangannya.Danbisa juga karena dia menjadi halal bagi pasangannya.
Oleh karena itu, orang yang sanggup bertanggung jawab atas dirimu
disebut sebagai jf . S.drngkan 'ii;l aninya adalahistri. Dan bentuk
jamaknya adalah"tE.
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Allah ju, berfirman:

{@e#are$?-,^":,qJ{l:'y
" I stri-istri anak, kandungmu (menant 

").' 
(QS. An-Nisa' fal: 23) .

Kemudian 'i\At, artinyaadalah kain penutup (sarung) dan gaun.

Dan $:-;jl artinya adalah tempat keluarnya air kencing, karena ia

merupakan tempat diuraikannya ikatan (penahan).

(Jb r .-ii7lr artinya adalah perserikatan, Persekutuan atau

perjanjian 
^ntara 

beberapa orang. Sedangkan 
"ljU.:it 

artirlya adalah

membuat perjanjian tersebut. Ia juga dianikan sebagai perkumpulan

atau persahabatan yangdidasari oleh perjanjian. d; ,A;,3$ rt"r,
i; ,4, (fulan adalah teman setia kedermawanan, dalam artian selalu

L-ersikap dermawan-l"). Dr" .i>L'il merupakan bentuk jamak dari

,i;F (sekutu).

Seorang penyair berkata:

WF$r;d-r.ir t*'rt't'
Kalian berdua memperbaihi sekutu-sekutu

yang singgasand.nya telah bancur.

Kata .-i4it, makna asalnya adalah sumpah yangdiambil oleh

sebagian orang dari y anglainnya dalam melakukan perj anj ian. Kemudian

pada perk.*Lrrrgm ny^, i^jigr'rnrkrr, untuk mengungkapkan setiap

sumpah. :

Allah ju, berfirman:

{@+tetuKg1t;Y
"Ddn janganlab engkau patubi setiap orang yang suka bersumpab dan

suka mengbinA." (QS. Al-Qalam [68]: 10),
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Yakni orang yang banyak bersumpah.

Dia jt; berfirman:

{@\}6,6;$<,A?. }
"Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpab dengan (nama) Allab,
babwa mereka tidak mengatakan (sesuatu ydng rnenyakitimu)."
(QS. At-Taubah l\:7a).

{@K4i\1',?;
"DAn mereka (orang-orang munafi.k) bersumpab dengan (nama) Allab,
bahua sesunggubnya merekd terrnasuk golongann u; padahal mereka
bukanlab dari golonganrnu." (QS. At-Taubah [9]: 56).

{@"e;}1:,,u<H\
*Mereka 

bersumpab kepadamu dengan namaAllah untuk menyenangkan
kamu." (QS. At-Taubahlgl: 62)

.J$'4i", artinya adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk
bersumpah. ,iYJ &8,yakni ketika ada sesuatu yang diragukan apakah

ia berwarna merah gelap ataukah berwarna merah murni, sehingga satu

orang bersumpah bahwa ia berwarna merah gelap sedangkan yang satu

lagi bersumpah bahwa ia berwarna merah murni. Dan'd\Al artinya
adalah saling bersumpah antarasatu orang dengan lainnya. Kemudian
selanjutny a kata alitAt ini digunakan untuk mengungkapkan makna

k;Xit (persahabatan atau perkumpulan) saja. Sehingga dikatak* g>t3.itt
atau',,,iill (sahabat fulan).

Nabi ia,**fg* bersabda:

"Tidak ada perjanjian menjalin persah abatan dalam Islam. "2s

25 Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (2294), Muslim nomor Q04/2529) dari
hadits Anas bin Malik::z6ipj

ttp)tl,)lr O.rrt 'fp
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Dikatakan g!;.}Jl ,jl;.1)t3, artinya adalah fulan lidah besi, yakni
seolah-olah dia selalu menyumpahi ucaparrfiya, sehingga tidak bisa

pelan ketika berbicara . +t;it,iit: (orang yang selalu fasih dalam

berbicara).

,;b t g;.lr merupakan nama salah satu organ tubuh yang sudah

k-ita kenal, yaitu tenggorokan. Dikatakan 'o;)L, artinya adalah dia
memotong tenggorokannya. Kemudian pada perkemba ngarlrLya,

kata ,!i.ijl ini dijadikan untuk mengungkapkan pemotongan dan

pengguntingan rambut, sehingga dikatakan lP # (dia memotong
rambutnya).

Allah ju, berfirman:

{@tr;\}\}siq
"Dan jangan kamu mencuhur kqalamu." (QS. Al-Baqarahl2): 196).

Dia jr berfirman:

{@aF'"iAU'dEy
"Dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya."
(QS. Al-Fathl48l:27).

W,j'?, (kepala yanggundul). U;'^A (enggot yangdicukur).

.# ofr, ini merupakan kalim at yang diucapkan untuk mendoakan

seseorang, yaitu ketika dia tenimpa suatu musibah yangmembuat para

wanita sampai memotong rambut mereka (dalam artianmusibah yang

sangat besarP'9. Ada juga y^ngberpendapat bahwa ani kalimat tersebut

adalah semoga Allah memutus tenggorokannya (sebagai bentuk do'a

keburukan-o'"). Pakaian kasar y arLg dapat membuat bulu-bulu rontok
disebut dengan CY.1. Kemudian i;SiAl (ingkaran, anting-anting, cincin)

dinamakan dengan iii;jt, karena disamakan dengan tenggorokan dalam

segi bentuknya. Dan ada juga orang yang mengucapkanny a dengan'til-.
Sedangkan sebagian yanglain berkata: Saya tidak pernah mengenal kata

{;i;, k..rali dianikan dengan orang-oran gy^ngmemotong rambutnya.
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'afu"!;, yakni unta yang memiliki tanda dengan kepala yanggundul.
Kemudian yangdiambil dari kata 'ea;h^nyalah makna lingkaran saja,

sehingga dikatakan eF ry (orang-orangy^ng duduk melingkar).
Dan dikatakan juga 

}-lGJ,l #, yakni ketika burung itu terbang tinggi
dan berputar-putar.

'rtt: 
i.lzJl artinyaadalah mengendalikan nafsu dan tabiat ketika

Imarah bergejolak. Dan bentuk jamaknya adalah lrgf.
Allah jw berfirman:

{@ i:ar}Efiy
" Ap ak ab mereka dip erintab oleh pikiran-pikiran nTere kd.. "
(QS. Ath-Thur ls2l: 32).

Ada yang berpendapat bahwa makna dari kata i>ef ai sana adalah

akal (pikiran) mereka. Meskipun pada hakikatnya tidak ada makna akal

pikiran dari kata 
iJ2Jl,. akan tetap i paraulama menafsirk anny^dengan

akal, karena sikap ;ijt-erupakan salah satu hal yatgtimbul apabila
memiliki akal pikiran (yang sehat). 'lL\3 (dia benar-benar berakal).

JAti.:r(logika membuat dia bersikap renang ketika sedang marah).'j.;;
(dia berusaha bersikap tenang) .tipt '+i, artinya adalahperempuan
itu melahirkan anak-anak yangmemiliki sifat iilt (penyantun).

Allah jw berfirman:

*t,lry-etL.!L)
"Ibrabim sungguh penyantun, lembut
Allah)." (QS. Hud [11]:7s).

Kata'*Ji- pada firman-Nya ju,:

dan suka kembali (kEodo

{@r+*',fr#Y
"Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelabiran) seorrmg
anak yang sd.ngd.t sabar (kmail)." (QS. Ash-Shaffat p7l: 101),

{(
hati
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Maknanya adalah terdapat potensi sifat santun dan tenang pada

dirinya. Sedangkan makna dari kata ;iijr pada firman-Nya $it:

{ @ -a:ri'r<" 3:s;i gf't}
"DAn apabila anak-anakmu telab sampai urnur baligh."
(QS. An-Nnr l24l: 5e)

Adalah masa baligh (berakal). Dan ia dinamakan demikian karena

orang yangsudah baligh sudah layak bersikap sabar dan santun.

Dikatakan yI t)-&(dia bermimpi ketika tidur) \rlL- l.1l, -'rV
Dan adajugayangmengucapkannya dengan [,L, srtt , seperti kata [Lj.
j; (-."gaku-ngaku bermimpi).'ruL\ (dia bermimpi basah).

U-j A-r,Lli;, yakni saya memimpikannya dalam tidur.

Allah ju, berfirman:

{@;s1 a*ti}ey
"Mereka menjawab: (Itu) adalab mimpi-mimpi yang kosong."
(QS. Ynsuf lt2l: aa).

iiAt artinya adalah kutu besar. Ada yangberpendapat bahwa ia

dinamakan demikian karena untuk menggambarkan bahwa terlihat
seperti orang y^ngmemiliki sifat tenang, sebab terlalu banyak diam.

Adapun penamaan puting payudaradengan e;At'a:i;, adalah karena

disamakan dengan kutu dalam segi bentuknya. Hal tersebut berdasarkan

ucapan seorang penyair:

6rLi+\K91Hr ;ycb * \4W,g:s:,$'tK
Seolah-olah kedua puting dadanya telah ditato oleb pdra penulis asing

dengan rnenyndhan tanab dari daerah Hulan.

iiolr p, artinya adalah ada kutu yangjatuh pada kulitnya.
';-1i5;, yakni aku membersihkan kutu dari unta tersebut. Kemudian

dikatakan \:$ ait, yakni ketika kamu mendidiktya, agar dia bisa
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bersikap tenang dan dapat kamu tundukan, sebagaimana kamu dapat
menenangkan dan menundukan unta pada saat kamu membersihkan
kutu darinya.

, # (Memperindah): Kata $)il (perhiasan) merupakan bentuk
ji*.k dari ij;jt, seperti kata &.^5 dan &J (payudara).

Allah ju, berfirman:

{@Zr;i'\3-Gik4by
" Dari perh iasan-perh iasan (ema) mereka anak lembu y ang bert ubub dan
bersuara." (QS.Al-A'raf ll: MS).

Dikatakan j\-,lt (air berhias).

AIIah juo berfirman:

{@ $*5:6aW-tia\
"Dalam Surga itu mereka dihiasi dengan gelang ernAs."
(QS. Al-Kahfi [18]: 31).

Dan Dia jw berfirman:

{@i3rq5sdri-Y
"Ddn dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak."
(QS. Al-In sen 17 6l: 27).

Dikatakan juga i;Ur (perhiasan).

Allah jw berfirman:

{@;;Ui -}13i^a ;Jy
"Ddn apakab pdtut (menjadi anak Allah) orangydng dibesarkan dalam
keadaan berperbiasar?." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 18).
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{@r-rvW\

, "4'\" ./ /r, , - -

{@v6;rjir}
"selain air yang mendidib dan nanah." (QS. An-Naba' l7S): 25).

Dia ju; berfirman:

{@;"i4v;tv}aciilY
"DAn untuk ord.ng-orang kafi.r disediakan minuman air yang pAnds."

(QS. Yunus [10]: a).

Dia ki; berfirman:

{@l#b;Jii'uG.\
"Disiramkan air yang sedang mendidib ke atas kepala rnerekd.."

(QS. Al-Hafil22): te).

{@ #u6iiw;ii-sl?Y
"Kemudian sungguh, setelab makan Buab zaqum) mereka mendapat

minuman ydng dicampur dengan air yang sangat panas."
(QS. Ash-Shaffer p7l: 67).

{@'363i;!;r'1;'tsy
"Inilab (azab mereka), maka biarlah mereka merasakanrtya, (minulr7dn7

mereka) air yang sangd.t pa.nas dan air yang sdngdl dingin."
(QS. Shad [38]: s7).

/t

€ : 'n*jJt artinya adalah air yangsangat panas.
I

Allah jt;, berfirman:

"Dan diberi minuman dengan air yang mendidib."
(QS. Muhammad laZl: t5).
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Air panas yang keluar dari sumbernya disebut dengan i-3.
Disebutkan bahwa seorang alim itu bagaikan air panas yangkeluar
dari sumbernya, dalam artian dia membuat orang-orang yang jauh

berdatangan akan tetapi membuat orang-orang yang dekat dengannya
menghindar.

Keringat terkadang disebut.dengan |S, yakni disamakan
dengan air panas. Dikataka" r;"?l'?fl\, artinya adalah kuda itu
berkeringat. Dan kamar mandi dinamakan dengan il1iit, dinamakan
demikian karena ia membuat orang seperti berkeringat, dan bisa
juga karena di kamar mandi terdapat air panas (untuk mandi-o'")

di dalamnya. ,i)i "ii\, artinyaadalah fulan masuk ke kamar mandi.

Sedangkan y arLg dimaksud dari firma n-Ny a,pi; :

{@f*+V;@ri'--*&6t1r}
"Maka (sekarang) kita tidak rnempunyai seorang pun pemberi syafaat
(penolong), dan tidak pula mempunyai tenxan yang akrab."
(QS. Asy-Syu'ara' [26]: 100-101)

Dan firman-Nya jr::

{@r;1.wt;y
"DAn tidak, ada seorangternd,n karib pun menanyakdn ternanrryd
(QS. Al-Ma'arij [70]: 10)

Adalah teman dekat yang menyayangi, seakan-akan dia adalah

orang yang menjadi marah demi menjaga orang yang disayanginya
itu. Kemudian orangy^ng spesial bagi seseorang disebut sebagai
'iui, sehingga dikatakan Aagijar (y^ngkhusus dan yang umum).
Penamaan seperti ini didasarkan pada penyebutan kerabat-kerabat
yangmenyayangi seseorang dengan sebutan ',XVL, yakni orang-orang
yang akan merasa sedih untuknya. g\iJ,i>t3 p;.t, artinya adalah
fulan menjadi marah untuk fulan. Kata p! leUit kuat dari pada

kata'"n\ (memperhatikan), karena ia mengandung makna iUiyt
(gelisahnya seseorang karena memikirkan kemaslahatan orang yarrg
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dia perhatikan). ';,3it'Vi, arttnya adalah dia mencairkan minyak itu
sehingga menjadi seperti air mendidih.

Firman-Nya ki::

{@,.;,3.i*,Y
*Dan 

ndungd,n a.sd.p ydng bitam." (QS. Al-\[aqi'ah [56]: 43),

t<ata i :3- adalah bentuk &4 dari kata'rg . Ada yan g men gatakan

bahwa makna aslinya adalah asap tebal yang hitam. Dan penamaan

demikian itu karena didasarkan adanyasuhu yang sangat panas disana,

seperti yangtelah Allah tafsirkan dalam firman-Nya:

{@ i.${;,riJY
*Tiddk 

sejuk dan tidak menyenangkan." (QS. Al-\7aqi'ah [56]: aa).

Atau karena adanyamakna y^ngtergambar dari kata i;=it (hitam)

di sana. Sebab kata hitam terkadang diucapkan dengan iF-, yakni
diambil dari kata ii=il

Dan hal ini sebagaimana yangtelah disyaratkan dalam firman-Nya:

{ @ iir v o, tAi'&M {-}, d e y
"Bagi mereka lapisanlapisan dari api di atas mereka dan di bawab
mereka pun lapisan-lapisan (dari dpr.'(QS. Az-Zumar [39]: 16).

Kematian terkadang diungkapkan dengan menggunakan kata

i\:,7Jl, seperti ucapan orang arab lif '"7, yakni hal itu telah meniadi

ketentuan. Sakit demam dinamakan dengan ,|lil, hal itu karena

terdapat suhu panas yang berlebihan dalam tubuh tersebut.

Dan berdasarkan hal ini Rasulullah 1.4r& fy, bersabda:

--.1.. o( o ,oqWe:y,?tl
"Penyakit panas (demam) berasal dari hembusan api jahannam."26

2u Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (3263), Muslim nomor (81/2210) dari hadits
'Atsyah';i$i\g
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Atau karena hal tersebut menyebabkan keluarnya '};t, yang
diartikan dengan keringat, atau karena ia merupakan tanda-tanda
kematian, berdasarkan ucapan orang arab q;t';; ;At (sakit panas

merupakan utusan kematian). Dan ada jrtga yang mengatakar,rly^
dengan 9;31+li 1*r (sakit panas adalah pintu kematian). Selain itu,
sakit panas yangdtalami oleh unta juga disebut dengan iql.Dan alasan

pengambilan sebutan ini dari kata il.l|l adalah karena sedikit sekali unta

yang bisa selamat apabila sudah terkena penyakit panas. Dikatakan

Lit'f,yakni ketika unggas itu terlihat hitam karena bulu-bulunya.
'^i*. t'r3, yakni ap ab ila w ajahny a men j adi hit am karena dipenuhi bulu.

Kedua ucapan tersebut diambil dari kata ii=it (hitam).

Adapun ,j"At c77Li, itu merupakan ucap an yang tujuannya adalah

menceritakan suara kuda, dan tidak termasuk pada bab ini sama sekali.

J->: lJcapan 1\:A\ merupakan pujian kepada Allah dengan

keitamaan. Dan kata i5jt ini cakupannya lebih khusus dari pada

kata fJt (sanjungan), dan lebih umum dari pada kaa $At (syukur,

berterima kasih). Karena kata ijtdapat diucapkan terhadap kebaikan

yang ada pada seseorang dengan kehendaknya sendiri. Dan juga

terhadap kebaikan yar.g ada padanya berdasarkan pengaturan dari
Allah (takdir-r"), sehingga terkadang seorang manusia disanjung karena

memiliki perawakan yang tinggi dan paras yangnrpawan. Sebagaimana

dia disanjung karena mengorbankan hartanya, kedermawanan dan

ilmunya. Sedangkan kata i.:;it hanyadapat diucapkan untuk contoh
kedua saj a, bukan y angpert ama. Adapun kata $4, ia hany adiucapkan

sebagai pembanding dari nikmat yangdidapat. Maka dari itu, setiap
ji pasti termasuk i-:,;it, akan tetapi tidak semua iSjtdapat dikatakan

sebagai 53 Dan setiap :;ir pasti termasuk i;it, akan tetapi tidak
semua iJt dapat dikatakan sebagai .l5jr.

Dikatakan 

"p;5)3, 
yakni ketika fulan dipuji. '"U,yakni ketika

dia memiliki banyak perilaku yangterpuji. Dan dikatakan juga 

".yJ,apabila dia termasuk orang yarLgdipuji.
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Sedangkan kata 

"i; 
yangada pada firman-Nya ki*:

{@UU'aLY
"Sesungguhnya Allah Maba Terpuji lagi Maha Pemurah."
(QS Hud l11l:73),

Dapat diartikan seperti katail,X (y^ngdipuji), dan dapat juga

diartikan seperti kata L-r (yrrg memuji). '!3\3, artinya hendaklah
kamu melakukan hal itu, yakni sesuatu yangterpuji.

Pada firman-Nya Wz

"DAn memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang
akan datang sesudabku, yang ndrndnya Ahmad (Mubammad)."
(QS. Ash-Shaff [51]: 6),

Kata '"i1 pada ayat di atas merupakan isyarat terhadap Nabi
-krSKV, yaitu terhadap nama dan perbuataflny4 dengan tujuan
untuk memberitahukan bahwa sebagaimana dia dijuluki dengan nama

Ahmad (terpuji), dia juga adalah orang yangterpuji dalam segi akhlak
dan perilakunya. Dan Allah ju: mengkhususkan kata'rjdalam ayat

ini untuk menerangkan berita gembira yang dibawa oleh Isa tentang
kedatangan Nabi A6r*8ty,, tujuannya adalah memberitahukan bahwa

dia (Muhammad) merupakan orang yang terpuji bagi Isa dan bagi

orang-orang sebelumnya.

Kemudian pada firman-Nya:

{@ 5il;";3Y
"Muhammad itu adalah utusa.n Allab." (QS. Al-Fath l48l:29),

{@"ff #^:i'xbli.il,,nW;y
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Meskipun dari sisi kata 
"!a3 

itu merupakan nama dan pengenal

beliau, akan tetapi disana juga terdapat isyarat bahwa terdapat sifat dan

makna pujian yangterkandung dalam kata tersebut, sebagaimana hal

tersebut juga berlaku pada firman-Nya J\;,ii

{@t;i'M;A.+*('Y-Y
"Sesunggubnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleb)

seora.ng anak yd.ng nd.lnanya Yalrya." (QS. Maryam llgl:7),
Yakni bahwa nama dari Nabi Yahyamengandung arti kehidupan,

seperti yangtelah dijelaskan pada babnya tersendiri.

gt t
re , 3V merupakan nama hewan y^ng sudah kita kenal, yaitu

treledai. Bentuk jamaknyaadalah LL, i;S dan iL.
Allah jr berfirman:

S,@1,llV3L$i:9b y
"DAn (Dia telab menciptakan) h,uda, bagal, dan keledai."
(QS. An-Nahl [16]: 8).

Kata jU?Jt terkadang juga diucapkan untuk mengungkapkan
makna orang yangbodoh, seperti pada firman-Nya ju;:

"seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejud."
(QS. Al-Muddatstsir 17 al: 50).

{@i};%"#ry

{@fsJ41+)i+6b
"Seperti keledai yd.ng mernbawa kitab-kitab yang tebal."
(QS. Al-Jumu'ah 162l: 5).

Dia berfirman:

Kamus Al-Qur'an 569



Sedangkan qW3V adalah nama salah satu jenis serangga. obUrl,
artinya adalah dua buah batu yang digunakan untuk mengeringkan
keju, yakni bentuknya mirip dengan keledai. jA\ artinyaadalah kuda
hasil kawin silang dengan keledai yang kedunguannya menyerupai
kedunguan keledai. Dan irAl diucapkan untuk menunjukan warna
tertentu, yaitu merah. l<ata;J'il (merah) drr, 3;.:"'ir (hitam) dikatakan
untuk orang asing dan juga orang arab, karena melihat bahwa kedua

warna ini adalah mayoritas dari warna kulit mereka. Dan ucapanLff
96rl diucapkan oleh orang Arab untuk mencela dan menghina. 65;Jtir
(dua hal yar,g memiliki warna merah), yaitu daging dan minuman
k..ru.;.t'tlt-iit, aslinya diucapkan terhadap sesuatu yang dibuat untuk
mengalirkan darah (seperti pisau dan sejenisnya*d). LllF'u", yakni
tahun yangtandus. Dikatakan demikian karena adanya mega merah

di udara pada tahun tersebut (dalam artian tidak mendung-e*). Begitu
juga dengan ucapan #ttf, yakni karena sangat tinggi suhu panas

tahun tersebut. Dikatakan LlrJi;\8 , yakni apabila sifat kelembutan
merupakan sesuatu yaflg baru pada diri seseorarLg. Dan itii i;\E-t,

apabila sifat kelembutan merupakan sesuatu yarLgsudah lamaadapada
diri seseorang.

,:\f : Kata,j:;jt memiliki satu makna, yaitu membawa atau memikul.
iidrpm dig,ri.krn pada banyak hal, sehingga bentukf il-nya(<atakerja)

hanya satu. Akan tetapi ia akan berbeda dalam bentuk mashdarnya,

tergantung pada sifat dari hal yang dibawa. Untuk beban-bebanyang
dibawa secara lahir, seperti sesuatu y^tgdigendong diatas punggung,

maka bentuk mashdarnya dikatakan dengan j=. S.arngkan untuk
beban-beb an yangdibawa secara batin, maka dikatakan ji, sepeni
membawa janin yang ada dalam kandungan, dan seperti air yang
dibawa oleh awan serta buah yan1tergantung dipohon, yakni dalam

artian kedua hal tersebut disamakan dengan mengandungnya seorang

Perempuan.
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Allah ju, berfirman:

{ @:* irJS\ ritT- ;;yKrl ti obp

"Dan jika seseorang ydng berat dosanya memanggil (orang lain) untuk
memikul dosanya itu tiadalab akan dipikulkan untuknya sedikit pun."
(QS.Fathir [3s]: 18).

Dikatakan Jri)l,3)Z (saya memikul beban dosa) atau oJU;lt (risalah)

atau r:)l ftesalahan) - XF.

Allah ju, berfirman:

{@a*i'{Sti\5id'6L;5y
"DAn sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan

beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri."
(QS. Al-'Ankabut l29l: L3).

Dia jw berfirman:

{@;*n&!;8,b6*i6B
"Ddn rnereka (sendiri) sedikit pun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa

mereka." (QS. Al-'Ankab nt l29lt 12).

Dia ju: berfirman:

*11 H6uL47 I Ai;), i5 6 6L<)ji &ijy
{@

"Ddn tiada (pula dosa) dtds ord.ng-orang ydng apabila mereka datang

kepadamu, supdya. kamu rnemberi mereka kendaraan, lalu kamu

berkata: 'Aku tidak memperoleb kendaraan untuk, membaanarnrt."'

(QS. At-Taubah l9l: 92).
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Dia'pji berfirman:

{ @ \adi i|li-g "i'' Jr;t;e. y
"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan
sepenub-penubnya padd hari kiamar. " (QS.An-Nahl 116l:25).

Sedangkan maksud dari firman-Nya 6.{;:

{ @rr-i i,ffs}*-p f tt;lit}+'"ii Jt y
"Perumpamaan ord,ng-orang ydng dipikulkan kepadanya Taurat
kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai."
(QS. Al-lumu'ah 162): 5)

Adalah mereka dibebani untuk menanggung kitab taurat, dalam
artian mereka diharuskan untuk memenuhi hak kitab tersebut (dengan

mempelajari dan mengamalkannyan"), akan tetapi mereka tidak dapat
menanggungnya. Dan dikatakan lK '^13 (saya mengisinya dengan
hal itu)-ii3i3 (maka hal itu membebaninya). tK ,rJL d? (saya
membebaninya dengan halitu)-:i1;i (maka hal itu membebaninya).
ijgt (dia mampu untuk membawarLya).'ii:; (dia menanggungnya).

Allah jw berfirman:

{ @ ;iii Y fr5'ii1{(,tl,!; -,gy

{@tau\.$J:rir;;uy
*Maka arus itu membawa buib yangmengembang."
(QS. Ar-Ra'd113): t7).

{@;raic#y
"Kami baua (nenek moyang) kamu ke dalam babtera."
(QS. Al-Haqqah [6e]: 11).

Dan firman-Nya:
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"Dan jika kamu berpalingmaka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah
d.pa yang dibebankan kepadanya, dan keuajiban kamu sekali.an adalah
serndtd-rnd.td. d.pa ydng dibebanhan kepadamr." (QS. An-Nrir 12fl: 5a).

Allah jw berfirman:

{ @,;# e6;Ii :{',iK uS GDi4; i-fr{ ;y
"Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orrtngyang sebelum
kami." (QS. (QS. Al-B aqarah l2l: 286).

{@'-2613E{(,64{tg;y
"Ya Rabb kami, janganlab Engkau pikulkan kepada kami apayang tak
sdnggup kami memikulnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

Allah gi; berfirman:

{@i{$*(;{iWy
"Ddn Kami angkut dia (Nub) ke atas (h,apal)yangterbuat daripapan dan
pasak." (QS. Al-Qamar [5a]: 13).

{ @ 6fJ \'^i <,K{L d'{cG t;'11- i'y
*(lVahai) keturundn orangydngKami bawa bersama Nuh. Sesunggorbnya

dia (Nub) adalah bamba (Allab) yang banyak bersyukur."
(QS. Al-Isra' [17]:3).

{@jtl.6
"Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung." (QS. Al-Haqqahl6\: U)

Dikatakan tipt,4;, yakni wanita itu mengandung. Begitu juga

dengan i;,3$eL< (pohon itu berbuah). Dan dikatakan jb ftand"ngan)
dan bentuk jamaknya adalahjC.f 6.U erapakandungan).
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Allah kv berfirman:

{ @'3iG'u1:;- 6 ""U )6tt JiuY
"DAn perernpudn-perernpud.n ydng bamil, uaktu idab mereka itu ialah
sampai mereka melabirkan kandungannyd." (QS.Ath-Thalaq [65]: a).

{@-:+ite\;ii,JJ(;Y
"Dan tidak ada seorang perempudnpun mengandung dan tidak (pula)

m e I ab ir k an m e I a ink an den gan s ep engetab uan - Ny a. " (Q S. F nthi r [3 5 ] : 1 1)

{@i*,i;6i;slaay
"Istrinya itu mengandung kandungan ydng ringan, dan teruslab dia
rnerdsA ringan Beberapa anktu)." (QS. Al-A'raf l7): 189).

{@triftr"t'\rfAX11;Y
"Ibunya mengandungnya dengan susah pqab, dan melabirkannya
dengan susab payah (pula)." (QS. AI-Ahqaf [a5]: 15).

{@ tr:t }1i'14'J ii':,i7tY
"Mengandungnyd. sampai menyapibnya adalah tiga puluh bulan."
(QS. Al-Ahqef [a6]: 1s).

Makna asal dari semua kata tersebut adalah membawa diatas

punggung. Kemudian kata tersebut digunakan untuk menunjukan

makna mengandung, berdasarkan ucapan orang arab iSEJl 'fr),yakni
ketika unta tersebut mengandung, padahal makna asli dari kata e:;t
adalah menanggung beban pada punggung unta.

l<ata'aSlJ diucapkan untuk sesuatu yang dibebankan, seperti

pelana dan tenda yang ditumpangkan di atas punggung unta. Sedangkan

kata',13; diucapkan untuk sesuatu yangdibebani. Kata jb blt,
dianikan sebagai j;-;(sesuatu yargdibawa), akan tetapi pengucapan

ini hanya khusus digunakan untuk domba y^ng masih kecil, karena
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domba yangkecil masih lemah sehingga selalu di bawah pengawasan

induknya atau karena ia selalu dekat dengan kandungan induknya.
Dan bentuk jamaknya adalah kLi dan ,5>ti. Kemudian ada yang
disamakan dengan benda-bendatersebut, yaitu awan, sehingga Allahy;
berfirman:

{@$:i:gruy
"Ddn au)an yang rnenga.ndung (hujan)." (QS. Adz-Dzariyatl5ll: 2).

Kata };jlartinyaadalah awan yangmengandung banyak airnya.
Dinamakan demikian, karena ia membawa air tersebut. Dan kata

Ji.J,Jljuga diartikan sebagai sesuatuyangdibawa oleh arus air atau

orang asing, yakni disamakan dengan anak yarLg dibawa di dalam
perut. Kemudia" J.;;jr juga diartikan sebagai j:rKjr @rang y^ng
menanggung), karena ia membawa (menanggung) hak orang lain dan
juga menanggung orangnya. j;ijt Ltaa aninya adalah warisan janin
yangtidak terbukti mendapatkan nasab (karena dia meninggal ketika
dalam kandungan'p""). Sedangkan .?ELlijL3 (pembawa kayu bakar)
merupakan ucapan kiasan terhadap orang yang suka menyebarkan
gosip atau fitnah. Sehingga dikatak an ,.aV)l ,tLt g 3i3, arrinya,
adalah fulan menyebarkan gosip atau mengadu domba.

/'/
e : ;)At artinya adalah suhu panas yang ditimbulkan oleh benda-

56nda yang memancarkan panas sepefti api dan matahari, atau suhu
panas yang ada pada badan.

Allah ju.. berfirman:

{@r;qeY
"Di dalam laut yang berlumpur bitam." (QS. Al-Kahfi [18]: 86),

Yakni lumpur yangpanas.

Dan ada luga yang membacanya dengan *V eie G.
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Dia k* berfirman:

{@fr;)6o&64l;y
"Add bari dipanaskan emas perak. itu dalam Neraka Jabd.ndrn."
(QS. At-Taubah [e]: 3s).

3Wt ,-f(siang hari yang panas). iii+l ,+i (besi itu dipanaskan)
-',Gt ,.i(Jt (;3, artinya adalah keras dan panasnya gelas. Amarah
apabila sedang bergejolak dan memuncak terkadang diungkapkan
dengan menggunakan kata 't;31. Sehingga dikatakan g)L & +,
yakni saya marah kepada fulan.

Allah ju, berfirman:

{@}*S:^i;iLY
" Kesombongan j abilrryyoh." (QS. Al-Fath $8): 26) .

Dari kata ini dibentuk sebuah isti'arab, sehingga orang Arab
berkata OK:3tg;; Gry, melindungi tempat itu) - ,]z-.

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits:

(d;$+{t.r=.ilr
"Tidak ada perlindungan kecuali milik Allah dan Rasul-Nyr."

+, yakni saya menghilangkan perlindungan itu. G3"jl i#
(saya melindungi orang yangsakit).

Pada firman-Nya kii:

{@rr{i}
"Ddn tidak pula hAm." (QS. Al-Ma'idah [s]: tol),

Ada yang mengatakan bahwa maksud dari kata bAm di sana

adalah kuda jantan, yakni ketika ia telah dipukul sebanyak sepuluh

kali pada penrtnya, maka dikatakan i# Gr;, sehingga ia tidak layak 
',

ditumpan gi.i1;'Ji\ i\Ai, artinyaadalah setiip kerabat yangberasal dari 
]
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suami perempuan itu (saudaraipar),karena mereka adalah orang-orang

y angmenj agan y a. D an dikatakan Lil5 atau \Lf atau l.6i; (saud ar a ipar
perempuan tersebut. Dan terkadang juga kata ini ditambahi bamzab,

sehingga dikatakan !i.l sepeni halnya katai'rZ;. i-tl;itdan Ataninya
adalah lumpur berwarna hitam yangberbau busuk.

Allah jw berfirman:

{@Yi-:YeY
"Dari lumpur hitam ydng diberi bentuk." (QS. Al-Hijr ll5l: 26).

Dikataka \ 4l eU, yakni saya mengeluarkan lumpur hitam
dari sumur. I.6'Eli, yakni saya menempatkan lumpur hitam padanya,.

Dan ada jtga, yang membaca:

{@rSc\
"Di dalam lautyangberlumpur bitam." (QS. Al-Kahfi [18]: 86),

/na

l2 , 'ftn\l artinya adalah perselisih an yang mengandung rasa

ily*rrg. Dik"trk, n';i)t ,rii atau u1;1 i:ur &il (perempuan atau

unta itu berselisih dengan anaknya). Dan terkadang hal tersebut
sampai menimbulkan suara, sehingga kata ;gjt terkadang digunakan
untuk mengungkapkan suara yang menunjukan adanya perselisihan

yang disertai rasa sayanEt atat menggambarkan bentuknya. Maka
berdasarkan hal inilah kita mengatakan Z-i*ilg;- (rintihan batang

kurma). $F U, (angin yangbergemuruh). i:t3 ri,j, artinya adalah

busur itu mengeluarkan bunyi ketika digunakan.

Dikatakan 'aii$',St;{u, yakni dia tidak memiliki unta maupun domba

y^nggemuk. Unta dan domba dinamakan seperti pada ucapan tersebut

dikarenakan melihat suara dari keduanya. Kemudian tatkala kata 3i;,.lt
mengandung makna sayang, sedangkan rasa sayang itu sendiri tidak
bisa lepas dari rabmah (<asih), maka terkadang kata ji,-')l digunakan

untuk mengungkapkan makna kasih.
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Sepeni pada firman-Nya ju;:

{@Gllr'truY
"Dan rasa belas kasibanydngrnendalam dari sisi Kami."
(QS. Maryam [19]: 13).

Dan dari pengucapan seperti itulah dikatakan 6ti:it ,igil (Yang

Maha Pengasih serta Maha Pemurah) . dfw, artinyaadalah rasa sayang

setelah rasa sayang. Dan bentuk utsniah pada kata tersebut sama seperti

bentuk tatsniab (bentuk dua) pada kata 6jJ dan rgj.JJ,..

Adapun pada firman-Nya:

{@wi;'iy
" DAn (ingatlah) pEerdngdn Hunain." (QS. At-Taubah l9l: 25),

Itu merupakan nisbat terhadap tempat yang sudah dikenal yaitu
hunain.

gjs, : Allah ju: berfirman:

{@ #rt-,$["'6;J-1]3ry
"DAn mereka terus-rnenerus rnengerjakan dosa yang besAr."
(QS. Al-\raqi'ah 156l: 46),

Yakni kesalahan y^ig termasuk dosa. Dan sumpah palsu
dinamakan dengan e;jt dikarenakan alasan tersebut. Dikatakan

*\-,L;L, yakni apabila dia tidak memenuhi janlinya. Kata a;jt
juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan makna baligh, yaitu
ketika seseorang mulai dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan

yarrg dia lakukan, berbeda ketika belum baligh, sehingga dikatakan
a it .ir,i g;, yakni fulan telah mencapai usia baligh. ,:;;At adalah

orang yang membersihkan perbuatan dosa dari dirinya, yakni memiliki
makna yangsama dengan t#l dan p-iilr (orang y^ngmenjauhi
perbuatan dosa).
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t. o-.

J4;, : Allah ji;, berfirman:

{j7vl\diy
"Sampai di kerongkongdn dengan menaban kesediban."
(QS. Ghafir [40]: 1s).

Dia k* berfirman:

{@'44A\3}At9i;"l-Y
"Dan batimu naik menyesak, sampai ke tenggorokAn."
(QS. Al-Ahzab [33]: 1O).

Kata b\; seperti y^ng ada pada dua ayat di atas merupakan
bentuk jamak dariiri"Lt lang artinya adalah panggkal tenggorokan
yangterlihat dari arah luar.

/.//
J,l' : Allah ju: berfirman:

{@)"+9.'LJY
"Kemudian lbrabim menyugubkan daging anak sapi yang dipanggang."
(QS. Hud [11]: 6e),

Yakni y^ng dibakar diantara dua buah batu. Dan Ibrahim
melakukan hal itu tuj uan ny a adalah men gucurkan (men ghil an gkan-e"')

lendir yang ada pada daging tersebut, diambil dari ucapan orang arab

;it b'iL,yaitu ketika kamu menyuruh kuda itu berputar sebanyak

satu atau dua putaran, kemudian mengeluarkan pelana untuknya.
Tujuan dari hal tersebut adalah agar ia berkeringat, sehingga dikatakan
bahwa ia adalah \p; dan !5 (daging yangdibakar). ,;-j3tti;13 i5
(matahari benar-benar telah membakarku). Dan ketika hakikat dari
proses pembakaran adalah mengeluarkanair sedikit demi sedikit, maka

ketika kamu menuangkan arak, orang Arab mengatak 
^n 

l$ii, yang
artinya adalah sedikitkanlah fturangilah) air yang ada di dalamnya,
seperti sedikitnya keringat atat air yang keluar dari daging yang dibakar.
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,jL | ,i;Al artinyaadalah condong dari kesesatan kepa da jalan

yarLglurus. Sedangkan aat artinya adalah condong dari jalan yang

lurus kepada kesesatan. Kemudi^rr r-3;; artinya adalah orang yang

condong kepada jalan yanglurus tersebut.

Allah kii berfirman:

{@GneeY
"Lagi patuh kepada Allab dan banif," (QS.An-Nahl [16]: 120).

Dia berfirman:

{@(.*.(r,;ry
"seorangyang lurus lagi berserab diri (k"podo Allab)."
(QS. Ali'Imran l3l: 67).

Dan bentuk jamak dari kata ,i* ini adalah i\LL.

Allah ki; berfirman:

{@ ;'L:Iu'L@' i;zSi'n#ry
"Dan jaubilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikblas kepada Allah.'
(QS. Al-Hajjl22lz 3r).

Dikatakan 'oj,l&s,yakni fulan mencari dan memilih jalan yar,g

lurus. Orang-orang Arab menyebut setiap orang yang melakukan ibadah

haji atau berkhitan de ng n i5, yakni tuiuannya adalah memberitahukan

bahwa orang tersebut telah mengikuti a:1aran Ibrahim 'd:tv*.

Adapun .tj'ir aninya adalah orang yangkakinya miring. Ada

y^ngmengatakan bahwa penamaan demikian itu tujuannya adalah

sebagai t:@l (doa dan sikap optimis'e'). Dan adair,ryayang berpendapat

bahwa itu hanyalah kiasan, dengan mengambil makna miring dari kata

tersebut.

580 Huruf $a



I AAI artinya adalah langit-langit mulut yang ada pada
manusia maupun tunggangan. Dan ada juga yang mengungkapkan
paruh burung gagak dengan menggunakan kata (!iL, yakni dianggap

sama dengan bentuk langit-langit mulut yangadapadamanusia. Yaitu
pada ucapan eliJl ,{tL b:;;:,i (dia hitam seperti paruh burung gagak

dan gelapnya bulu gagak). Kata &; di^rtikan dengan paruhnya,
sedangkan iti! dianikan dengan hitamnya bulu gagak tersebut.

Adapun kataJF>;'l pada firman-Nya jw:

{@#$yr,t|i"
"Pasti akan aku sesatkan keturund,nnyd,, kecuali sebagian kecil."
(QS. Al-Is ra' llTl: 62),

Boleh jadiia diambil dari ucapan orang arab ijtiJt ,i3$,yang
artinyaadalah saya melukai langit-langit mulut tunggangan itu dengan

menggunakan iql (trti kekang) atau'c', (tali pengikad. Sehingga
arti kata gada ayat tersebut sama seperti ketika kamu mengucapkan

\!)13 j:+Y (niscaya aku akan benar-benar melukai fulan dengan
menggunakan tali kekang) 

^tau'rla3al 
(niscaya aku akan benar-benar

melukainya dengan menggunakan tali pengikat). Dan bisa juga kata
'#idiambildariucapanmereka,.p3\tit91afr Ll,yangartinyaadalah
belalang itu menguasai ladang dengan rongga mulutnya, kemudian ia

memakan tumbuhan di sana dan menghabiskannya. Sehinggaanidari
kata tersebut adalah niscaya aku akan benar-benar menguasai mereka,
bagaikan belalang yar,g mengusai ladang itu. Ucapan,ofll e; i>;,1

(fulan terluka oleh waktu) memiliki maksud yang sama dengan
perkataan orang Arab ifi (hal itu memotongnya), '{-i1 (hal itu
membuat giginya bercabang),'.f1 (menghirupnya) dan kiasan-kiasan

lain yang serupa dengannya.
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0 o)
Q. f : ,:.;il artinyaadalah dosa.

Allah ki;berfirman:

{@6q;is';4q
"sesunggubnya tindakan'tindakan (menukar dan memakan) itu, adalab

dosa yang besar." (QS. An-Nisa' ffl: 2).

Dan,3.]Aljuga merupakan merupakan bentuk mashdar dari kata

itu. Diriw ayatkan dalam sebuah hadits: ,\.tl ,1.t3-1pi,3)u (Mentalak

Llmmu Ayyub merupakan sebuah dosa). Perbuatan tersebut dikatakan

demikian karena hal itu dilarang, yakni diambil dari ucapan orang

arab .7E (dia melakukan perbuatan dosa) - 4V -\3.; -Y.; -,r.P..
Sedangkan makna asal dari kata-kata tersebut adalah kata ,3.f , yang

digunakan untuk menghentikan unta. Dikatakan li( i2 3.?4 lid,
yakni fulan menjauhi perbuatan dosa itu. Adapun arti dari katak'J'St

dalam ucapan {.Ft I .irr 5ii (semoga Allah menyertakan haubah)

adalah kemiskinan dan kebutuhan. Sedangkan makna hakikinya
adalah kebutuhan yng mendorong seseorang untuk melakukan

perbuatan dosa. Dan dikat akan "fir1:e,',3i3crU 
(fulan bermalam dalam

keadaan y^ngburuk). Sedangkan kata LV'..iil, ada y^ng mengatakan

bahwa artinya adalah nafsu. Dan makna hakikinya adalah )iwa yang

mendorong untuk melakukan perbuatan dosa.

Sebagaima na yarLg dij elaskan Allah ju, dalam firman-Nya:

{@ "A\'i36{;aiiYp
"KArena sesunggubnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejabatan."

(QS. Yusuf 112): s3).

0 ot
cJ.3> : Allah ju, berfirman:

"Mereka lalai akan ikannya." (QS. Al-Kahfi [18]: 61).
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Dia jw berfirman:

{@a,1"=iry
"Maka ia ditelan oleb ikan besar." (QS.Ash-Shaffat p7l: 1,42).

3- adalah salah satu jenis ikan yang besar, yaitu paus.

{ @ rL1 1 fu{" ii liq ;a;,}s ty\
"Di anaktu datang kepada mereka ikan-ikan (yong berada di sekitar)
mereka terdpung-dpung di permukaan air." (QS. Al-A'raf: 163).

Dikatakan ,iXi tU3V, yakni fulan menghindariku bagaikan
menghindari ikan paus.

9o.
J{? : Allah ki; berfirman:

{@gaKca;'Y
"Itulab yang kamu selalu lari daripadanya." (QS. Qaf [50]: 19),

Yakni kamu berpaling dan lari darinya.

t o.,
,.12 : Ini merupakan kata yang digunakan untuk menunjukan
tempat yang masih samar, akan tetapi dijelaskan oleh kalimat setelahnya.

Seperti pada firman-Nya:

{@;fu Lfiy
"Ddn di mana saja kamu berada." (QS. Al-Baqarahl2l: Ma).

{@ca*u4
"Dd.n dari mana saja kamu ke luar." (QS. Al-Baqarahll: M9).
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I.oa
) q> : Yang dimaksud dari kata 2t;At 

^d^l^h 
ketika seorang pengemudi

m-engikuti dua sisi unta, yakni bagian belakang dari kedu a pahanya,

kemudian dia berlaku keras pada unta tersebut (dengan memukul dan

sebagainyx'n") untuk menggirin gny a.Dikatakan 6"fr-,1r)I il l, yakni
dia menggiring unta dengan keras.

Adapun maksud dari firman-Nya:

{@irfi;*';fiY
"syaitan telah menguasai mereka." (QS. A1-Mujadalah [SS1: tf)

Adalah syaitan-syaitan itu menggiring dan me-nguasai mereka.

Atau bisa juga diambil dari ucapan orang Arab .';r:-'jr *5 ';Cl',,,t;A\,
yang artinya adalah unta itu menguasai kedua sisi punggung keledai

itu. Adapun kata itx:.yadalah sebuah kiasan, seperti halnya ucaPan

$tr: rl1 i''tr3\ (dia dikendalikan oleh syaitan) dan '^'?3)\ (dia melakukan

perbuatan dosa). Sedangkan kata $,';-r-i\ arttnya adalah sesuatu yang

ringan dan tajam terhadap sesuatu, diambil dari kata '4Aty^ngartirrya
menggiring.

9o.
) P , 3Fl artinya adalah bimbang atau bingung, baik secara fisik

i7"p"" pikiran. Adapun kata yang adapadafirman-Nya ki::

{@:;iJt*':iYY
"sesungubnya dia mengira baban dia tidak akan kembali (kEada
Rabbnya)." (QS. Al-Insyiqaq [8a]: 1a)

Maksudnyaadalahdia tidak akan pernah dibangkitkan, yakni satu

makna dengan firman-Nya:

{@:"#)4t'it'3,lF.JJr;"<ir-4Wy
"Orang-orang yang kafir mengatakan, babwta mereka sekali-kali tidak
akan dibangkitkan. Katakanlab: 'Tidak demikian, demi Rabbku, benar-

benar kamu akan dibangkitkd.n."' (QS. At-Taghabun $l:7).
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_ Dikatakan jr6r il lUir jV, yakni air itu berputar-putar di teluk.

,fi0-:u (dia bingurrg ,rr.rrg.nai urusan itu). Di antara kata yang
diambil dari kata ini adalah ti)\, yang diartikan sebagai tongkat
yang digunakan para gadis untuk lari berputar-putar disekitarnya.
Berdasarkan pandangan seperti ini, maka dikatakan efi., l')3iO.\:#W
(perjalanan unta yangdiberi minum tidak akan berhenti selamanya).

o'i'iriu; (daun telinga) artinyaadalah cekungan telingan bagian luar,
yakni disamakan dengan tempat putaran air. Penamaan seperti ini
dikarena di daun telinga terjadi perputaran udara yangmenimbulkan
suara, seperti putaran air di tempat putarannya.

)V OiA\, y^kni orang-orang itu berada dalam kebingungan
karena kekurangan.

Dan maksud sabda Nabi ;w*y:;;V:

"Kami berlindung kepada Allah dari kehancuran perkara setelah
kebaikannya."

Yakni dari kebimbangan mengenai sesuatu y^ng telah dilalui,
atau dari kekurangan serta kemunduranpadasuatu keadaan setelah ia

mengalami penambahan. Dan dikatakan 3KY )'4'rV (dia masih bingung
setelah hal itu terjadi). iStAt dan )$l artinya adalahsaling membalas

dalam perkataan. Dan diantara kata y angberasal dariny a adalah )3tlAt.
Allah jw berfirman:

. ,S'o'.9rl

{@K;'6U.K\Y
"Ddn Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua."
(QS. Al-Mujadalah [s8]: 1).

)V JL'€t6* ata:u rs-r> atat{'rZ (saya telah berbicara padanya,

akan tetapi dia tidak membalas atau membantahnya).

1ffir '4r?\iyb\'t*n
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{@rs e'35fr3i\
" Bidadari-bidadari y ang dipelih ara di dalam kemah -kemah. "
(QS. Ar-Rahman l55l: 72)

Dan firman-Nya:

"DAn ada bidadari-bidadari ydng bermata indab."
(QS. Al-\raqi'ah 156): 22),

Merupakan bentuk jamak dari rr-i dan Ll',r @idadari). Kata'r-rAl
ini ada yang berpendapat bahwa artinya adalah tampaknya sedikit
warna putih pada mata di bagian hitamnya. Dikatakan'rip q;\
(tampak sedikit warna putih pada bagian hitam dimatanya). Hal yang
demikian ini merupakan puncak keindahan pada mata. Dan dikatakan

4,a13r7, artinya adalah saya memutihkan dan memutar-mutar hal

itu. Diantarakatayangberasal dari kata tersebut $r-) adalah'tflJ,
yaitu roti. Adap un,:j)'J.Jl, mereka adalah o rang-o ran g y arLgmenolong

Nabi Isa i{nr*r. Ada yang berpendapat bahwa mereka dikatakan
sebagai G-tVi (orang-ora ng yang memutihkan pakaian). Dan ada juga

yang berpendapat bahwa mereka adalah pemburu. Sebagian ulama
mengatakan bahwa penamaan mereka dengan oi2t'4t dikarenakan
mereka membersihkan jiwa para manusia dengan cara mengajarkan

agamadan ilmu.

Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya ju::

{ @ W f#i.*'r S;;i ?; Ai-fr +}-*Ly
"sesunggubnya Allab bermaksud bendak mengbilangkan dosa dari
kamu, bai ablul bait dan membersibhan kamu sebersih-bersihnya."

(QS. Al-Ahzeb p3l: 33).

Kata yang ada pada firman-Nya G\a:

{@ar3;'y
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Sebagian ulama tersebut juga mengatakan bahwa penyebutan
mereka sebagai Gr# hanyalah sebuah permisalan dan penrmpamaan.

Dan maksudnya adalah menggambarkan bahwa mereka adalah orang

yangtidak memiliki kemampuan khusus untuk mengetahui hakikat-
hakikat penting yang berlaku luas di masyarakat umum. Sedangkan

penyebutan mereka sebagai pemburu dikarenakan mereka memburu
jiwa-jiwa manusia dari kebingungan dan menggiringnya menuju
kebenaran.

Nabi :)a6re {p bersabda:

u€tv*,itl3trr
"Zubair, anak pamanku adalah penolongku."2'

Dan beliau :x"'r"t6k bersabda:

(Gi\a;\fr&;Vti&n
"Setiap Nabi mempunyai penolong dan penolong dari ummatku adalah

Zubair."28

Penyebutan &tYr disini merupakan bentuk penyerupaan terhadap
<.d
o-f-)Lt;l,rNabii Isa, yakni karena sama-sama penolong.

Allah ju, berfrrman:

{ @ nr 3:4it;5 5},(Ai 46";fr Jy,srrlfr 5y
"siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan
agama) Allab? Para bawariyyin (sahabatsahabat setia) menjawab:
'Kamilab penolong-penolong (agama) Allab.'" (QS. Ali 'Imran l3l: 52).

Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya nomor (14414) dari haditsJabir
bin'Abdullah 6L4V. -: dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Silsilah
ash-Shabihab dengan nomor (1877)
Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (2846), Muslim nomor (2+15) dari hadits

Jabir bin'Abdillah x<!i5
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7V , +tat artinyaadalah membutuhkan sesuatu disenai rasa cinta

ttihadapnya. Bentuk jamaknya adalah .iqr dan gV.a\ill - LY - €V
(dia membutuhkan).

Allah jw berfirman:

{@,a# 3}4"*a"c$y\
"Akan tetapi itu banya sud.tu keinginan pada diri Yakub yang telab
ditetapkannyA." (QS. Yusuf [12]: 68).

Dia berfirman:

{@'}}r;,auy
"Keinginan terhadap apd.-d,pd yang diberikan kepada mereka (orang
Mubajirin)." (QS. Al-Hasyr [59]: 9).

Kata LV.rAl memiliki artiyangsama dengan +[i,.tt. Dan ada yang
mengatakan bahwa fi;lt merupakan salah satu jenis duri.

9o.
sQ : Dikatakan 3\;;)t - ;-cJ - \t;a - rY # -i';; - )\4- 3Y.JO

Yakni ketika seseorang bersikap bodoh dan bingung dalam suatu

urusan.

Allah jw berfirman:

{ @'th,i'Ji,iib';'' ti rffi ,.fiKy
"Seperti orangydng telab disesatkan oleb setd.n di bumi; dalam keadaan
bingung." (QS. Al-An'am 16l:71).

3Al artinya adalah tempat berputar-pvtarnya air.

Seorang penyair berkata:

raq, jt;J:"\,

Dan para pemudanya menjadi bingung.

588 Huruf tJa



Kata $ti; juga memiliki arti air yang memenuhi satu tempat,

sehingga dzatnyamenjadi terlihat, lpl artinyatempat air, dinamakan

demikian karena ia merupakan tempat berkumpulnya air.

Qut .
'1A12>: Allah i'; berfirman:

J)e

{@ii-JYWf\
"Atdu hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain."
(QS. Al-Anfal [8]: 16),

yakni pergi ke sebuah tempat. DankatanjT sendiri aslinya memakai

lV au Pukan Ya'' o'),yan g artin y a adalah temp at b erkump ul ant ara bagian

yattgsatu dengan bagian lainnya.;gpt,Li Gry, telah mengumpulkan

sesuatu) - l3F ijf\ (saya sedang/akan mengumpulkan sesuatu).
is:; ;1L-, yakni dia menjaga perkumpulannya. ,tj';;1it ;sl ,4"#,
yakniilar itu membelit. Sedangkan b';l artinyaadalah orang yang
mengumpulkan dan memungut rampasan. Kata ini biasanya digunakan

untuk mengungkapkan orang yangcepat dan tangkas.

\; 
' 
A[ah jw berfirman:

{@;"''';{tY
"seraya mereka berkata Maba senTpurnd. Allab." (QS. Yusuf lL2l:31),

Abu 'Ubaidah berkata: Ini merupakan ucapan yang digunakan

untuk penyucian dan pengecualian. Abu Ali Al-Fasawiyy'itto.e-: berkata:

Kata j[i. tidak termasuk kata benda, karena barfjar (kata penghubung

yangberfungsi men-jar-kan suatu kata, hanya bisa masuk pada kalimat

iri--p""; tidak bisa masuk pada kata semacam ini. Selain itu, kata jt!
juga tidak termasuk barf Q<ata penghubung), karena tidak ada huruf
yangboleh dibuang dari kalimat barf selamaia tidak bertasydid. Kita
dapat berkata 

";,Y 
atau u*r.

&
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Di antara para ulama adayangmenganggap kata jti. sebagai kata

dasar dari bab ini, yang berasal dari kata ,-i$t,yangartinyaadalah j.4
(b" rt) . D ikat akan i 

y<j t g;:ji (uc ap an y angbuas,/kasar) . Ada juga y ang

mengatakan bahwa J;,Jt ani asliny a adalahkuda jantanj in. Kemudian
kebuasan dari hewan buruan dikaitkan dengan hal tersebut. Sehingga

dikatakan 'rl-L;i, yakni ketika kamu mendatangi hewan buruan
dari beberapa sisi di sekitarnya, untuk menggiringnya menuju tali
perangkap. ,**t',#'Fl, artinya adalah mereka mendatanginya dari
pinggir-pinggirnya. Dan ;i+tjuga diartikan ketika seseorang makan
dari sisi hidangan. Di antara ulama adajugay^ngmenganggap kata j[l-
ini sebagai perubahan bentuk dari u;L. Dan di antar^penggunaannya
adalah ry:d;\ (pinggir, garis tepi, catatan).

Seorang penyair berkata:

Saya tidak mengecualikan satu ord.ngpun dari orang-orang itu.

Yakni maksudnya saya tidak menjadikan satu orang pun dalam
satu sisi, sehingga saya mengecualikannya 

^gar 
dia tidak mendapatkan

pemberian darimu.

Ada juga penyair yang berkata:

\i)i;t**yt &{, {6 *e?i:ttfriu*,;41,
Dia tidak memperdulikan kuda jantan apabila dibidangkan padanya.

Seperti anak unta yang telab disapib dari induknya tidak menolak
tdnarnan yang tumbuh di awal musim sepi.

UOV : Allah jr; berfirman:

yi;*r-S-'ir Esviv3

"Adakah (mereka) mendapat ternpat lari (dari kebinasaan)?'
(QS. Qaf [s0: 35).
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Dan firman-Nya jw:

{@ "'*;9SCY
"sekali-kali kita tidak mempunyd,i tempat untuk melarikan diri."
(QS. IbrahtmlLal:2t).

Asal kata dari kata ;,i adalah j*, yang artinya adalah keras.

Dikatakan H *\,f ,?Y, yakni dia menyimpang.dari kebenaran

menuju kekerasan dan kebencian. Adapun kata ,hF\ artinya adalah

menjahit kulit. Diantara penggunaannya ,3.2)l6e i.;2; (saya menjahit

mata elang).

9 o.,

Lts? , jr;it adalah darah yang keluar dari rahim dengan

Farakteristik tertentu dan pada waktu tertentu. Kata ,h;rAt artinya
adalah darah haidh, waktu serta temp atnya.Hanyasaja mashdar seperri

ini berasal fi'il ftata kerja) yarlgberbentuk i;71 kemudian diikutkan
pada bentuk mashdar maf'al, seperti halnya kata ;2w (pendapatan)

dan 3\i, (pemulangan). Adapun kata j,;;yangadapadaucapan seorang

penyair:

Dengankeberadaa*,";f,T,ir':ir:'i::ff 
:mendapatkdnternpdt

Aninya adalahtempat untuk melakukan tidur siang, meskipun ia
juga adalah mashdar yang berbent"k jili. Dan sesuatu yang dibaringkan

disebut dengan j5; a^" $;.
8V. ri\At adalah dinding y^ngmengelilingi suatu rempar.

Dankaia'avy-a^p^t diucapkan dalam dta cara:

P ertama, diucapkan pada hal-h al y angbersifat fisik, sepeni ucapan

riS gK: &^Vi (saya mengepung tempat itu), atau digunakan untuk
makna menjaga.
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Sepeni pada firman-Nya:

{@L/,6ih,11Ly
"Ingatlab, bahan sesunggubnya Dia Maba Meliputi segala sesltAtl,t."

(QS. Fushshilat l4ll: 54),

Yakni menjaganyadarisemua arah. Dan digunakan untuk makna
mencegah, seperti firman-Nya:

{@KtrlfJYY
"Kecuali jika kamu dikepung rnusuh." (QS. Yusuf ll2lz 66),

Yakni kecuali apabila kalian dicegah.

Kemudian firman-Nya:

{@;I+.**Jfr3y
"Ia telah diliputi oleb dosanya." (QS. Al-Baqarah [2]: 81)

Merupakan kiasan yang sangat tinggi. Karena seorang manusia

apabila melakukan perbuatan dosa dan terus-tenrsan melakukanrlya,
maka hal tersebut akan menarik dia untuk mengulangi perbuatan itu
dengan kadar yang lebih besar, kemudian terus meningkat sampai

hatinya menjadi keras, sehingga dia tidak dapat keluar dari perbuatan
dosa tersebut. Dan kata .B[pjl artinya adalah menggunakan cara yang
berisi sikap penjagaan dan kehati-hatian.

Kedua, diucapkan pada ilmu sepefti pada firman-Nya:

{@ {&rr{'&LAY
"DAn ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuAtu.."

(QS. Ath-Thalaq l6sl: L2).

Firman-Nya k:*:

{@li <rJ3-c',i'ii't-\
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"Sunggub, Allah Maba Meliputi segala a.pa ydng mereka ketjakan."
(QS. Ali'Imran [3]: 120).

Dan firman-Nya:

" Ketab uilab (pengetab uan) Rabbmu meliputi ap a y ang kalian keqi ak an. "
(QS. Hud ltll: e2).

Yang dikatakan sebagai U & ,&rJ! furyr (pengetahu 
^nlyameliputi

tentang sesuatu) yaitu ketika kamu mengetahui keberadaan sesuatu

itu, jenisnya, cara, tujuan pokok darinya serta dari keberadaannya,

manfaat yangdihasilkan dan dampak buruk yang ditimbulkan olehnya.

Dan hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh Allah 1r:.

Dia ki; berfirman:

{@-*b\HlaiKsy
" Bah kan y an g s e be n d.rny d, m ere k a m endu s t akan d.p d. y an g m ere ka b e I u m

mengetahuinya dengan selr7pilrna." (QS. Yfinus [10]: 39),

Yakni Allah menafikan hal tersebut dari mereka.

Teman Musa (Khidir) berkata:

{@fii v)(&U15Y
"DAn bagaimana enghau akan dapat bersabar atd.s sesuatu, sedangengkau

belum rnempunyai pengetahuttn yang cukup tentd.ng hal itu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 68),

Yakni untuk mengingatkan bahwa kesabaran yang semPurna

hany a dap at terjadi setelah men get ahui sesuatu y angdimaksud dengan

pengetahuanyangsempurna. Dan hal ini sangatlah sulit kecuali dengan

anugrah ilahi.

{@ s}aWqii6Ly
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Adapun pada firman-Nya:

{@}-r, r;;{Ari^v'y
"Dd.n mereha yakin bahan mereka telab terkepung (babaya)."
(QS. Yunus [10]: 22)

Maksudnya adalah menguasai dengan kekuatan.

Begitu juga dengan firman -Nya'6.12:

{ @ % ti'i 56'i$irrr, x i}\ y
"Ddn (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain
(atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainyd. ydng sungguh
Allah telah menentukan-Nya." (QS. Al-Fath laSl:21).

Dan berdasarkan makna seperti ini, kita mengartikan firman-Nya:

{ @ +} r;- Q\:i "b1;,36 at:Y
"Ddn sesunggubnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada bari
ydng mernbinasakan (Kiamat)." (QS. Hud U 1l: 8a).

2o 'l-C1} , J;)t artinya adalah condong dalam memutuskan dan
cenderung memihak pada salah satu sisi.

Allah jr; berfirman:

{@ 6,r$i I q3 & xfr 'd6$ 4_,J 4q{y
"Atdu (karena) mereka ragu-rdgu ataukah (karena) takut kalau-kalau
Allah dan Rasul-I"lya berlaku zhalim kepada mereka? Sebenarnya,
merek a itulab ordng- orang ydng zbalim." (QS. An-Nrir l24l: 50),

Yakni mereka khawatir bahwa Allah akan berlaku zhalim dalam
memberi keputusan. Dan dikatakan ;;rptd$, yakni saya mengambil
sesuatu itu dari pinggir-pinggirnya.
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6\r: A[ah ju: berfirman:

{@ 3i#.+\}'(vrc-1a'\
"Ddn mereka diliputi oleh azab ydng dahulunya rnereka selalu

memperolok-olokkannyd." (QS. Hnd [11]: 8).

Dia k* berfirman:

{@ :tfiSu;}iKxi{-Yj}
"Rencdna yang jabat itu tidak akan menimpa selain ordng ydng
rnerencd.nAkannya sendiri." (QS. Fathir [35]: 43),

Yakni tidak akan menimpa dan mengenai. Ada y^ngmengatakan

bahwa kata tersebut aslinya adalah j!, kemudian mengalami perubahan

sehingga menjadi i\1, seperti halnya ka,a i: dan J5.

Dan pada firman-Nya:

{@'df;I)iri_iuY
"Lalu keduanya digelincirkan oleb syaitan." (QS. Al-Baqarah [2]: 36)

Terkadang dibaca dengan t$t:i. Kaidah di atas juga berlaku pada

kata ,''Ili dan i;ti (menghinanya).

c

Jf : Makna asal dari kata fiir adalah berubah dan terpis ahnya

sesuatu dariyanglainnya. Kemudian dengan melihat adanya makna

berubah, maka dikatakan iF - ifr- lgiJr jr (sesuatu itu telah
berubah). iti.jj;y, artinyaia bersiap untuk berubah. Dan dengan melihat

adanyamakna terpisah, maka dikatakan lK &r,ifi Jtr (hal itu telah

memisahkan antara aku dan dirimu).

Adapun firman-Nya Jw:

{@ -& ".;7i <;. 34 xi (i'r;G6y
"DAn ketahuilab baban sesunggubnya Allab membatasi antara manusia

dan batinya." (QS. Al-Anfal l8):24),
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Itu adalah isyarat terhadap sifat yang disandarkan pada Allah,
yaitu bahwa Dia adalahDzat yang membolak-balikan hati. Hal itu
dengan cara menempatkan sesuatu dalam hati manusia yang dapat
memalingkannya dari tujuan awal sesuai dengan hikmah dari-Nya.
Berdasarkan hal tersebut, maka dikatakan:

{,@'ttfi1t1 (fri "#,bt y
"Ddn dibalangi d.ntd.rd. mereka dengan d.pd.yd.ngmereka inginkan."
(QS. Saba' [34]: 54).

Sebagian ulama berpendapat mengenai firman-Nya:

{@-ofi;3i<5.34Y
"Membatasi antara manusia dan batinya." (QS. Al-Anfal l8):24),

Bahwa maksudnya adalah Dia melalaikan serta mengembalikannya
ke umur yangpaling rendah (pikun) agar iatidak mengetahui apapun
setelah sebelumnya pernah mengetahuinya.

;&ll i\'; (saya merubah sesuatu iru) - )r;.r3 (sehingga ia menjadi
berubah), yakni merubahnya baik secara fisik maupun secara hukum
dan ucapan. Diantaraperkataan yang berasal dari kata tersebut adalah

+51! g)j t" dLi (saya memindahkan utang kepada fulan). +Eiil *;,
yakni ketika saya memindahkan gambaran apayarTgada dalam suatu
buku ke buku yanglain tanpa menghilangkan gambararLyangadapada
buku pertama. Disebutkan dalam sebuah peribahas^ JrA ;U'-;ti 6K I
(andaikata dia memiliki tipu daya, niscaya dia akan berubah).

Kemudian firman-Ny a ki* :

{@v;Q;lilly
"Mereka tidak ingin berpindah daripadanya." (QS. Al-Kahfi [18]: 108),

Yakni bermakna'ij; 1p.-bahan).

596 Huruf fla



JFll juga diartikan dengan tahun, yakni karena melihat
perubahafliya sefta perpvtaran matahari dari tempat terbit menuju
tempat terbenamnya.

Allah ju: berfirman:

{ @"qlrr ;t; # S5'C;) L(^t6b y
"Pdrd ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tabun
penuh." (QS. Al-Baqarah l2): 233).

Dan firman-Nya 6j;:

{@'rFS'J;:iJtG\
"(Yaitu) diberi na/kab bingga setabun lamanya dengan tidak disuruh

p indah (dari rumabny a). " (QS. Al-Baqarah l2l: 2a0) .

Di antara ucapan yarlgberasal dari kata ini,, Jfi-At*j\; (tahun
itu telah berubah). jlSJld,i\t, yakni rumah itu telah berubah. d.itti atau

t;i,artinyadia (perempuan) telah mencapai satu tahun, yakni senrpa

dengan kata,,;el (dia telah mencapai satu tahun) dan,3t;ii (dia telah

mencapai satu bulan). rKqQ.1>t3 iri, yakni dia telah tinggal di tempat
itu selama setahun. Dikatakan 'iqr - Jy -i5tgt-Jr, yakni ketika unta
itu tidak membawa beban, dalam artian dia berubah dari kebiasaannya.

Kata Jrtt diucapkan untuk sesuatu yangdapatberubah yanghanya
terjadi pada manusia dan lainnya, baik pada jiwanya, raganya maupun
barang yang dimilikinya. Kemudian l; dapatdianikan sebagai potensi

yang dimiliki oleh salah satu dari tiga hal pokok tersebut $iwa, raga

dan baran gyangdimiliki). Dari sini diucapkan *lU{t# ii J;i fiidak
ada dayatpaya dan tidak ada kekuatan melainkan denganizin Allah).
Dan e&ijt J2. ^ttinya 

adalahsisi dari sesuatu yangdapat dipindahkan
padanya.
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Allah ki; berfirman:

{@'{:;asSAskelty
"(Malaikat-malaikat) ydng memikul Arsy dan malaikat ydng berada di
sekelilingnya. " (QS. Ghafir la)l: 7).

Kataoai; dan'ArL artinya adalah sesuatu yangdigunakan untuk
mencapai suatu keadaan teftentu secara sembunyi-sembunyi. Seringnya
kata ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan
tindak kejahatan (kecurangan). Dan terkadang ia digunakan untuk
mengungkapkan sesuatu y^tgmengandung hikmah.

Oleh karenanya Allah 'gg disifati dengan:

{@.lr$i.i:"fiy
"Ddn Dialab RabbYangMaba keras siksa-Nya." (QS.Ar-Ra'd [13]: 13),

Yakni maksudnya adalah mencapai sesuatu yang mengandung
hikmah dengan tidak diketahui oleh manusia. Sejalan dengan hal
tersebut, ka:a $; dan 

"$ 
yangdisandarkan pada Allah bukanlah sifat

yang dianggap sebagai sifat tercela. Maha Suci Allah dari sifat yang
tercela. Kaa'aioTsendiri aslinya adalah kata fiit yanghuruf lVau-nya
diganti dengan )zz', disebabkan karena huruf sebelumnya berharokat
kasrah. Dan dengan mengambil kata tersebut, maka dikatakan J; k
(seorang laki-laki yangpenuh tipu daya).

ju; ln.rrtahit) artinya adalah sesuatu yangdi sana terkumpul
dua hal yangbertentangan. Dan yangdemikian itu dapat terjadi pada

sebuah perkataan. Seperti ucapan t+\3 {Y Oc;;* g-+tS i-i (satu

tubuh yang sama ada di dua tempat berbeda di waktu yang sama).

b*,i3- f&iJl Jt;*\, artinyasesuaru itu menjadi mustahil. Sedangkan

kata i\ij,jt diucapkan terhadap sesuatu yangkeluar bersama bayi.
Dikatakan ,y-u._ i1 u'i1u li( &3ii (aku tidak akan melakukan hal itu
selama ,**, bi'llbelum memiliki suara yang keras).#tr iiadalah anak

unta betina ketika telah berubah dari keada an yang'belum menentu
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(antara jantan atau betina) menjadi tampak jelas bahw aia adalah betina.

Sedangkan untuk anak unta jantan, diucapkan dengan kata,f,L.Dan
Ju:r aiUtangan ahli mantiq dikenal sebagai suatu kondisi yarLgcepat

menghilang, seperti suhu panas, dingin, kering dan basah yangdatang
secara mendadak dan bersifat sementara.

Qo

W : Kata fizJt artinya adalah sampai dan terjadinya sesuatu.

Ia merupakan kata yang memiliki makna yarLg samar, akan tetapi
dapat menjadi jelas dengan adanya kata yang disandarkan padanya
(mudbaf ilaih).

{@ qsGs<tiy
"Padabal (uaktu itu) bukanlab saat untuk lari melepaskan diri."
(QS. Shed [38]: 3).

Apabila ada orang yangmengucapkan kata,!7, maka maknanya
bisa bermacam-macam. Bisa bermakna masa, sepefti pada firman-Nya:

{@ *J$>*5y
"Dd.n Kami beri kesenangan kepada mereka sarnpai kepada anaktu yang
tertentu." (QS. Yunus [10]: 98).

Bisa bermakna tahun, seperti pada firman-Nya:

{@+; ,ibtkqiA{.iy
"Pohon itu memberikan buahnya pada setidp musim dengan seizin
Rabbnya." (QS. Ibrahim lal:25).

Bisa bermakna saat, sepefti pada firman-Nya:

{@t#G)or:-3'+-y
" Di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di anktu
Shubub." (QS.Ar-Rrlm [30]: 17).
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Bisa bermakna waktu secara mutlak, seperti pada firman-Nya:

{@ rli'nA;^ii&J$}
"Bukankah telab datang atas rnanusia satu uaktu dari masa."
(QS. Al-Insan [76]: 1).

{@>r-*:$'""5;t;Y
"dan sungguh karnu akan mengetahui (kebenaran) beritanya (Al-Qur'an)
setelah beberapa waktu lagi.'(QS. Shed [38]: 88).

Dan kata tersebut dapat berubah-ubah maknanya tergantung
konteks makna yang berkaitan dengannya.

Dikatakan a{\;.1'.;JU;V, artinyasaya bergaul dengannya dari masa

ke masa. gK:J! ,i^tii,yakni saya tinggal di tempat itu selama beberapa

waktu. lK &, !tl, yakni telah dekat waktu hal tersebut. ;6iJl &#,
saya memberikan waktu untuknya. Dan kata fu terkadang digunakan

untuk mengungkapkan waktu kematian.

g: Kata ifilr ftehidupan) dapat digunakan untuk beberapa makna:

' Pertdmd, menunjukan potensi untuk tumbuh yang ada pada

tanaman dan hewan. Berdasarkan makna seperti ini maka dikatakan

F eV (tumbuhan hidup).

Allah ki; berfirman:

{ @ e; 
"1,6^ti 

e:ii'JTAAY
"Ketabuilab olehmu babua sesunggubnya Allab menghidupkan burni
sesudab md,tinyd." (QS. Al-Hadid 1577: 17).

Dia jw berfirman' 
. ^^. e. ,

{@ i4is'05$'Y
"DAn Kami hidupkan dengan air itu negeri ydng mati (kering)."
(QS. Qaf [s0]: 11).

i
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{@7'*S:'cs;r:qY
" D An dari air K ami j adikan s e gal a s e s u at u y ang h idup. " (QS. Al-Anb iya'
[21]: 30).

Kedua, menunjukan sesuatu yang memiliki indera. Berdasarkan

makna seperti inilah hewan disebut dengan 3t#.
Allah W berfirman:

{@Zf't'*;rsi";3-Ly
"Ddn tidak (pula) sd,rnd. ordng-orang yang hidup dan orang-ordng yang
mati." (QS. Fathir 135):22).

Dan firman-Nya ju;:

{ @ 6t ir tt31@ 6 td- i;.ii rfuiy
"Bukankab Kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul bagi ydng
masih hidup dan yang sudah mati." (QS. Al-Mursalarlll)z 25-26).

Kemudian pada firman-Nya ju;:

{ @ i; t{,} 3i l';'xI-ii;s, n4c6,s i( ;L}
" Ses ungguh ny a Rabb Yang mengh idupk anny a tentu dap at mengbidupkan
ydng mati; sesunggubnya Dia Maba Kuasa atas segala sesutAtu.."

(QS. Fushshilat l41l 3e),

Kalimat \t[.lf gir ,it merupakan isyarat terhadap potensi untuk
tumbuh, sedangkan kalimat i"l d merupakan isyarat terhadap
sesuatu yalgmemiliki indera.

Ketiga, menunjukan potensi bekerja dan berfikir, seperti pada

firman-Nya JY-l

{@r#|ai'{;ity
"DAn apakah ordng ydng sudab mati kemudian dia Kami bidupkan."
(QS. Al-An'am 16l: 122).
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Dan ucapan seorang penyair:

6)ri ;1i6i :HS {r V,s;c"ii r;tu's:
Kamu benar-benar telab memanggil ketika kamu memperdengarkan

dalam keadaan bidup (berfikir)

Akan tetapi ordngydng kamu panggil tidak bidup (mati)

Keempat, ungkapan untuk hilangnya duka cita atau kesedihan.

Berdasarkan makna seperti ini penyair berkata:
io

,GTr ,l;,Ll t:il * *ttj:,saY7,_A
Tidaklab dikatakan sebagai mayit, ordng yang mendapati kesulitan

dalam bidup kemudian bisa istirahat dari kesusabannya itu.
Akan tetapi yang dikatakan sebagai mayit adalah orangyang bidup

di dunia ini namun kebilangan barapan.

Dan terhadap makna seperti diatas, kita menganikan firm an-Nya-6i;:

{ @,r*;'^r, tA S. fiifi ;'I,WAW r-ri (;Gt; }
"Janganlab kamu mengira babua ordng-orangydnggugur di jalan Allah
itu mati; babkan mereka itu bidup di sisi Rabbnya."
(QS. Ali'Imran [3]: 169),

Yakni akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan

kenikmatan disisi Rabbnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak

hadits yangmenerangkan tentan g arw ah-arwah para syuhada. Kelima,
kata';6 digunakan untuk menunjukan kehidupan abadi di akhirat. Dan
hal itu bisa dicapai dengan kehidupan dunia yang disenai ilmu dan amal.

Allah jw berfirman:

{@""4)q"'{G16Di;5;;6Y
"Penuhilah serua.n Allah dan seruan Rasul apabila Rasul rnenyeru karnu
kepada sudtu ydng memberi kebidupan kepada kd.rnu."
(QS. Al-Anfal [8]: 2a).
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Dan firman-Nya:

{@oEji#.ii}
"Alangkah baiknya kiranya aku dabulu rnengerjakan (amal sbalih)

untuk bidupku ini." (QS. AL-Fajr l89l:2a),

Yakni y^ng dimaksud adalah kehidupan di akhir^t yar.g abadi.

Keenam, kehidupan yang dijadikan sebagai sifat Rabb yarLg Maha

Pencipta. Sehingga apabila dikatakan F'* (Dia Maha Hidup), maka

maknanya adalah Dia tidak mengenal kematian. Dan sifat ini hanya

dimiliki oleh Allah 'p;p.

Kehidupan apabila dikaitkan dengan dunia dan akhirat maka ada

dua macam, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Allah pe berfirman:

{ @,;i ii$i;r:,@ ut,riluy
"Maka adapun orang yang melampaui batas, dan lebib rnengutarnakan

k eb idup an dunia." (QS. An-Nezi' a t l7 9l: 37 -3 8) .

Dia W berfirman:

{@i;i\q\i',i4:\\;tuiq
"Orang-orang yang membeli kebidupan dunia dengan (kebidupan)

akbirat." (QS. Al-Baqarah [2]: 86).

Dia ju; berfirman:

{@ UJY{-{cQAi,iii('Y
"Padabal kebidupan dunia itu (dibanding dengan) kebidupan ak'birat,

banyalab kesenangan (yang sedikit)." (QS. Ar-Ra'd ll3):26),

Yakni keinginan duniawi.
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Dia berfirman:

{ @ q}\sr' \ia-,li ;gu ti'-'\
"Dan rnerAsd puas dengan kebidupan dunia sertd. rnerasd tenterarn
dengan kehidupan itu." (QS. Yunus [10]: 7).

Firman-Nya Gu6:

{@#&e6\-}Affufiy
"Ddn sunggub karnu akan mendapati mereka, manusia yang paling
tamak, kepada kehidupan " (QS. Al-Baqarahl2l:96),

Yakni maksudnya adalah kehidupan dunia.

Firman-Nya kw:

{ @ o;it e, i;i 4; ;; }-.9.r.iu;;,y
"Ddn (ingatlab) ketika lbrabim berkata: Ya Rabbku, perlihatkanlab
padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang rnati."'
(QS. Al-B aqarah l2): 260),

Yakni Ibrahim meminta untuk diperlihatkan kehidupan akhirat
yangterlepas dari noda dan penyakit kehidupan dunia.

Firman-Nya kw:

{@,i;r ,r.\7{t4'F;y
"Ddn dalam qisbasb itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu."
(QS. Al-Baqarah l2l: 179),

Yakni keberadaan qishash dapat menahan orang yang hendak
melakukan pembunuhan, sehingga dalam hal tersebut terdapat
kehidupan manusia.

Allah k$ berfirman:
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{ @',r'4 6Ai q-t:|ut ct$ .,'p
*Dan barang siapa yd.ng lnernelibara kebidupan seorang manusia, rnaka

seolab-olab dia telab memelihara kehidupan manusia sernltd.rtyd.."

(QS. Al-Maidah l5l: 32),

Yakni barangsiap^ yang menyelamatkannya dari kehancuran.

Dan berdasarkan hal ini, kita mengartikan firman Allah J\;i yang

menceritakan tentang Ibrahim:

{@L;-i-&riiG;y
"Rabbku ialab Yang menghidupkan dan mematikan."
(QS. Al-B aqarah l2lz 2s8.

"Orang itu berkata: 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan."'
(QS. Al-B aqarah l2lz 258),

Yakni saya memaafkan, sehingga pemaafan tersebut memberi
(orang yangbersalah itu) kehidupan.

ilt'r;;t artinya adalah tempat kehidupan. Dan ia dapat diucapkan

dalam dua macam makna. Pertama, sesuatu yang memiliki indera.

Kedua, sesuatu yangmemiliki kekekalan dan keabadian. Dan inilah
yang disebutkan dalam firman-Ny a ki* :

{ @,<;-,Jl;'a fiZ;.;)i Q:G)i,vt\ Syry
"Ddn sesungubnya akbirat itulah yang sebenarnyd. kebidupan, kalau
merek a mengetah ur. " (QS. A1-' Ankab fi l29lz 64) .

Dan Allah J*mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan

firman-Nya'itulab ydng sebenarnya kebidupan' adalah sesuatu yang

abadi dan tidak sirna, bukan sesuatu yang ada dalam jangka waktu
tertentu kemudian sirna. Sebagian ahli bahasa berkata: i:r;Aldan iq;it
memiliki makna yarlgsama.

{@"a*& -e6JGy
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Ada y angberpendap at b ahwa 3Y*;l adalah sesuaru y angmemiliki
kehidupan, sedangkan jt5;Xl adalah sesuatu yang tidak memiliki
kehidupan. Hujan juga dinamakan [it (hidup) karena (dengan izin
Allah) ia bisa menghidupkan tanah yang sebelumnya mati (tandus),

dan inilah yangAllah isyaratkan dengan firman-Nya:

{@7'*"9'c'rt;':i;'Y
"DAn dari air Kami jadikan segala sesudtu ydng hidup.'
(QS. Al-Anbiya' [21]: 30).

Pada ayat:

{@6i'ui;a.+*uv-]r
"Sesungubnya Kami memberi kabar gembira kEadamu akan (beroleb)

seordng anak ydng ndrnarrya Yalry,z." (QS. Maryam ll9)z 7),

Allah ju; memberitahukan bahwa Yahya dinamakan dengan
demikian karena dia tidak dapat dimatikan (dipadamkan) oleh dosa,

sebagaimana dosa telah mematikan banyak anak Adam'ilrrl^;g. Bukan
karena dia hanya dikenal dengan sebutan itu saja, karena yangseperti
itu hanya memiliki sedikit faidah.

Firman-Nya k:*:

{ @ ",4i t1i$i :4i'-i;ii & y
"Dia mengeluarkan ydng bidup dari yang mati dan mengeluarkan ydng
mati dari yang hidup." (QS. Ar-Rum [30]: 19),

Yakni seperti mengeluarkan manusia dari air sperma, ayam dari
telur, mengeluarkan tumbuhan dari tanah dan mengeluarkan air
sperma dari manusia.

Allah 'y5; berfirman:
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{ @'ri,; fW6:-L\W b, #,iv Y
"Apabila kamu dibormati dengan sudtu penghormd.td.n, maka balaslab

pengbormatan itu dengan ydng lebib baik, dtd.tt balaslab (dengan yang

serupa)." (QS. An-Nisa' [a]: 86).

Dan Dia ju, berfirman:

{ @ vt * n14 {;!('Y W 6ii fri''y }
"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumab'rumab (ini)
hendaklab kamu memberi salam bepada (pengbuninyd. ydng berarti
memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam ydng ditetapkan dari sisi

Allah." (QS. An-Nur Qal:61).

Yang dinamakan dengan 'a*s (pr"ghormatan) adalah dengan

men gucap kan bayy akallab u t ! ang artiny a semo ga Allah memberikan

kehidupan untukmu. Sejatinya lcapan tersebut merupakan P)\
(kalimat berita), akan tetapi kemudian ia diiadikan sebagai doa (yakni

dengan ditambahi makna semoga'Pen). Dikatak arL'u/Uyi .ii3 $, yakni
ketika fulan mengatakan ucapan penghorm atan padafulan. Kata'a$S

berasal dari kata itp ftehidupan). Kemudian ia dijadikan sebagai doa

penghormatan, karena semua doa tidak bisa terlepas dari mendapatkan

kehidupan atau hal-halyangberkaitan dengan kehidupan, baik di dunia

maupun di akhirat. Dan diantaranya adalah,L\# kepada A1lah.

Adapun firman-Nya kirz

{@f'-e6#4y
"DAn membiarkan hidup uanita-annitamu." (QS. Al-A'raf l7): t4l),

Maknanya adalah mereka tetap membiarkan wanita-wanita itu.

;gfr (malu) maknanya adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan

yangburuk serta meninggalkannya. Dikatakan F'* (f @ia malu).

;;-i\ (dia menjadi malu) JL#';) (dia orang yangpemalu). Ada juga

i^"gmengucapkannya derigan #'* - G;"r*\.
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Allah ju; berfirman:

{ @ +; 6 li;;C,53 3# 6 - G6-tr:i'ii; }
"sesungguhnya Allab tidak segan membuat perurnparnaan seekor

nyamuk dtau yd.ng lebib kecil dari itu." (QS. Al-Baqarahl2lz 26).

Dia ki; berfirman:

{@"r;S|'FStrbY
"Ddn Allab tidak malu (menerangkan) yang bendr."
(QS. Al-Ahzab l33l: s3).

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

Gfiifg:lr g+l d,y#"J\aahr ,3Dr

"sesungguhnyaAllah ju; merasa malu untuk menyiksa seorang muslim
yangmemiliki uban."

Dan maksud dari malu disini bukanlah menahan diri, karena
Allah jw Maha Suci dari sifat tersebut. Akan tetapi yang dimaksud
adalah tidak menyiksanya. Berdasarkan hal tersebut ada sebuah hadits

yang berbunyi: V i\ 5! (r.r.rrrgguhnya Allah Maha Pemalu), yakni
meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan melakukan
perbuatan-perbuatan yang baik.

U-l;: Kata \i!Fl merupakan bentuk jamak dari'$,y^ngartinya
oJ 'J

adalah usus atau isi perut. Pakaian yang digunakan untuk menutupi
punuk unta dikatakan deng^n't-r-.Dan asal dari kata ini diambil dari
ucapan 'qWtVtK Uj, (saya.rr..rgrr-pulkan hal itu).

Allah ju; berfirman:

{@"rtr 1;6c5l4t$JY
"Atau ydng di perut besar dan usus dtdu ydng bercampur dengan tulang."
(QS. Al-An'am 16l: M6).
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V: Kata o-'i' pada firm an-Nya yi;:

{@#1';e{tuY
" Lalu dij adikanny a (rumput-rurnput) itu kering k ehitam-bitaman. "

(QS. Al-A'la 1az1: s)

Artinya adalah yang sangat hitam. Dan itu merupakan isyarat

terhadap padang rumput lama yang telah kering, seperti ucaPan seorang

penyair:

,-/.lr ,p1!,Wivs
Dan ia lama ditahan di padang rumput ydng kering dan bitam.

Ada yang mengatakan bahwa perkiraan maknanya adalah:

{@.rr aAcSr'Y
"DAn ydng lrTenumbuhkan rerurnputaz." (QS. AI-A'1a l87l: a)

Yang hitam, kemudian Dia menjadikannya kering. Kata';jAl
artinya adalah sangat hijau. ?l:fy- Qt-* - a:?\ t3, artinya s*)\
(menggembala). Dan ada y^ngmengatakan bahwa kedua kata tersebut

tidak memiliki bandingan dalam bahasa arab.';? - 6r. Kemudian

diantar a kat a y angb. ras d darinya adal ah 6ij a^" €;- (me njadi hit am) .
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,liil +6
Bab Huruf Kha

# r &ii r artiny a adalahb u mi y angt e n an g. D i kat ak an ig. 1t,' +;t,
artinya orang laki-laki itu mencari ketenangan dan turun ke bumi
yang tenang, yakni serupa dengan kata ji)\ (mempermudah)
dan i#i (meringankan). Kemudian pada perkembangannya kata
d.,qi)t digunakan untuk menunjukan makna lembut dan tawadhu'
(merendahkan diri).

Allah Ju: berfirman:

{@ dtyril*y
Hud U t): 23)."Ddn merendabkan diri kepada Rabb mereka." (QS.

Dia Jr* berfirman:

{@{,e:s;ii"\
"Ddn berilah kabar gembira kepada ordng-orang yang tunduk patub
kepada Allab." (QS. Al-Hajj 122):34),

Yakni orang-orang yang merendahkan diri kepada-Nya.

Hal ini senada dengan firman-Nya:

{ @+;d1;64!11i!y
"Tidak rnerdsa enggdn untuk menyembab Allab." (QS. Al-A'raf l7l:206)
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Dan firman-Nya jw:

{@#,t5:#Y
"Dd.n tenanglah bati mereka hepadanya." (QS. Al-Hajj l22l:54),

Yakni hati-hati mereka yangluluh dan tunduk. Dan kata,i\ii)l
yangadapadaayatinidekat maknanya dengan kata llloa)l (turun) yar,g

ada dalam firman-Nya ]ta:

{@'li #bq\lWlYY
"DAn sesungguhnya di d.ntd.ranyd ada pula yang jatub meluncur karena

takut kepada Allah." (QS. Al-Baqarahl2l:7a).

,:+ : Arti dari kata &+lr dan &*lJl adalah sesuatu yangtidak

disukai karena dianggap jelek dan hina, baik itu bersifat fisik maupun

non fisik. Sedangkan makna asli dari kata tersebut adalah niat yang

buruk seperti buruknya karat pada besi, sebagaimana seorang penyair

berkata:

$,t;Jl t*';S-it,.s{"6 * U'^GJ3igA
Kami menemukd.nnyd. dan mengira bahan itu adalab perak. Akan

tetapi setelah melewati tempahan, ia menampakan buruknya besi.

Makna dari kata c.il ini mencakup keyakin an yang rusak,

perkataan y arLg bohong dan perbu atan y ang buruk.

Allah jus berfirman:

{@qiiryi"}iy
"Dd.n mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."
(QS. A1-A'raf l7f: ts7),

Maksudny a adalah sesuatu y angdilaran g y arugtidak sesuai de n gan

nurani. Sedangkan kata i.;\:lJlpada firman Allah Ju::
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{ @ :"# i1* i€: $r a. 5;1ry5y
"Dan telab Karni selamatkan dia dari azab ydng telab menimpa bota
yang penduduknya mengerj ak an perbuatan-perbuatan kej i.'
(QS. Al-Anbiya' l2tl: 7 4),

Merupakan kiasan dari perbuatan homoseksual.

Dan Allah ju: befirman:

{@'r;('iaL*$.4&*"$rc&'b-,;A\3:i)iii'bary
"Allab sekali-kali tidak akan meninggalkan orang-ordng yang beriman
dalam keadaan yang kamu berada di atasnya sampai dia memisabkan
ordng-orang yang jelek dari yang baik.' (QS. Ali 'Imran 13):779),

Yakni, perbuatan-perbuatan yangjelek dari perbuatan-perbuatan
yangbaik dan jiwa-jiwa yangkotor dari jiwa-jiwa yang bersih.

Dia Ju: berfirman:

{@W\L;F13";n7;y
"Dan janganlah kamu tukar yang baik dengan yang buruk."
(QS. An-Nisa' [4]:2),

Yakni yanghalal dengan yang haram.

Dia jr* berfirman:

{ @ "*(:41 <,'t;J\3 i'*A .x$t y
"lV'anita-wanita yang keji adalab untuk laki-laki yang keji dan laki-lahi
yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji puld."
(QS.An-Nnr 124):26),

Yaitu perbuatan-perbuatan yang
jelek adalah untuk sesamanya.

Begitu juga dengan firman-Nya:

jelek dan pilihan-pilihan yang
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{@ar#it 6},';r\'Y
"Ddn laki-laki yang keji adalah buat ananita-wanita yang keji pula."
(QS.An-Nnr 124l:26).

Dan Allah jus berfirman:

{@+f,6LviieiJt{i }
"Katakanlab, 'Tidak sd.md yang buruk dengan yang baik."'
(QS. Al-Maidah [5]: 100),

Yakni orang kafir dengan orang mukmin dan perbuatan-perbuatan

y angj elek dengan perbuatan-perbu atan y 
^ng 

baik.

Adapun firman-Nya $)\tsl

"Ddn perulrTpd.nxaan kalimat ydng buruk seperti pobon yang buruh."
(QS. Ibrahtmlt4f:26),

Isyarat terhadap setiap kalimat yangjelek seperti kekufuran,
kebohongan, fitnah dan sebag ainya.

Rasulullah 1.6rt KV bersabda:

(er7 bL+iiKJi ') # b,r#icriiry
"Orang mukmin itu lebih baik dari segi tindakannya dan orang kafir
itu lebih buruk dari segi tindakannya."l

Dan dikatakan ,ii.i dan.Li.i artinyaadalah orang yang melakukan

kejelekan.

zt1-P 
2 '#l artrnya adalah mengetahui sesuatu yangdapat diketahui

ilelalui sebuah berita. Dikataka r, ';';L - \'ia - 'i;6, artinya saya

t Aku belum bisa mengomentari hadits ini.
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mengetahuinya dengan sebuah percobaa n. ,LjrL1, artinya saya
memberitahukan kepadanya tentang berita yangtelah saya ketahui.
Dan dikatakan i'a!\, yaitu pengetahuan mengenai sisi bagian dalam
(hakikat) dari sesuatu. Adapun j\ilJt danLt A\ artinya adalah tanah
yang lunak, meskipun terkadang kata tersebut juga dikatakan unruk
menunjukan pohon yangadapada tanah tersebut. tit;"lt artinyaadalah
suatu kerjasama dalam menggarap tanah dengan ketentuan yangtelah
diketahui. Dan #'lt artinya adalah tukang yang membajak tanah
tersebut. Sedangkan kata iri\ adalah tempat air kecil untuk dibawa
saat perjalanan. Kemudian unta disamakan denganrLya,sehingga ia pun
dikatakan sebagai k)1.

Pada firman Allah Ju::

{@ <rN*:,q'*N'('Ay
"Ddn Allab Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan."
(QS. At-Taubah [9]: 16),

Artinya adalah DzatYang Maha Mengetahui terhadap perbuatan-
perbuatan mereka dan terhadap rahasia urusan-urusan mereka. Dan
ada jugayangmengatakan bahwa kata)rf disana maknanya adalah

\)1 (y ang memberitakan) .

Sebagaimana dalam firman-Nya dwi

{@i#";:{a{ayy
"Kemudian Dia akan meneranghan kepadamu dpa ydng telah kamu
kerjakan." (QS. Al-Maidah [5]: 105).

Dan Allah ju: berfirman:

{@frr;sY};iY
"Ddn agar Kami menyatakan bal ikbual halian."
(QS. Muhammad laTl: 3l).
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{@"?)Giai{ffiiy
"Karena sesunggubnya Allab telab memberitabukan kepada kami di
antdrd berita- berita rah as ia kalian." (Q S. At-Taubah l9l: 9 4),

Yakni kondisi-kondisi kalian yarLgdiberitahukan kepada kami.

|i: Kata 'f,iJt sudah kita ketahui maknanya, yaitu roti.
1lc J'

Allah ju: berfirman:

{@(i-*fietirA}
"Aku ntembaua roti di atas kepalaku." (QS. Yfsuf 112]:36).

tP\ artrrlya adalah roti yang diletakan ke dalam bara api.

Sedangkan kata ff)\ adalah membuat roti. Dikatakan ,s7:Ll, yaitu
ketika kamu menyuruh untuk membakar roti tersebut. Sedangkan

kata\til\ artinya adalah saya membuat roti. Kemudian kata j.All ini
dipinjam untuk menunjukan makna mengemudi dengan cePat, yakni

menyamakan sikap pengemudi dengan pembuat roti.

#: .Eiilt artinyaadalah pukulan terhadap sesuatu secara tidak

sama, seperti injakan seekor unta terhadap tanah menggunakan kakinya

atau pukulan seorang laki-laki terhadap setangkai pohon dengan

menggunakan tongkatrrya. Dikatakan E!,L, yaittt untuk menuniukan
y#.il (sesuatu yang dipukul dengan cara tersebut), sebagaimana kata,3.1Z

diucapkan untuk menunjuk an 3. l"L:Jt (sesuatu yang dipukul). Kemudian

kata ini digunakan untuk menunjukkan kesewenang-wenangan

yang dilakukan oleh seor ang raia, sehingga dikatakan EF 'ot*"
(seorang ra)ayangbenindak sewenang-wenang). ' :-',p\ YV\ artinya
adalah meminta kebaikan dengan cara sewenang-wenang, yakni
diserupakan dengan memukul sehelai daun.

Dan firman Allah jw:
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{@'ara$itiq-Y
" Kemasuk an sy aitan disebabkan p eny akit gila. "
(QS. A1-B aqarah l2l: 27 5),

Boleh jadi ia diambil dari ucapan ,iAt Jill (memukul setangkai

pohon), dan bisa juga diambil dari kata Ji\if)l yang dianikan dengan

meminta suatu kebaikan.

Diriwayatkan dari Nabi &; qb.i,t& dalam sebuah hadits:

((e,r3t ;y 3w\ cy?4 oi E\Fi GL$l
"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu akan masuknya syaitan kepadaku
disebabkan penyaki t gila. a

P: j';Jl artinyaadalah kerusaka n yangmenimpa gt';;st

(makhluk hidup yang bisa berjalan) sehingga menimbulkan guncangan,

seperti gila atau sakit yang berdampak pada akal dan pikiran, dan
dikatakan juga, J\+ - j" - iF y 

^ngkesemuan 
y a ber arrirusaknya akal.

Dan dikatakan'd1L -'^iit (hal itu menimbulkan kerusakan padanya).

iy*'* (maka dia adalah orang yangrusak). Dan bentuk jamak dari
kata 4U- ini adalah jiIL

Allah ju: berfirman:

{ @{g'&|Us'#; ;'i;t \'::;-* t};r;{2ii$ y
"Hai orang-ord.ng yang beriman! langanlab kamu ambil sebagai orang-
orang kepercayaan ordng-ordng yang di luar kalanganmu tidak, benti-
b entiny a rnere k a men imbulkan kes usah an bagimu. "
(QS. AIi'Imran [3]: 11S).

2 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor (1552), an-Nasai nomor (5531), Ahmad
di dalam musnadnya nomor (15562) dengan lafadz hadim sebagai berikut:

rr-.pt -, t ;r r, :Jr 3lii+ .rilr
'Dari kesurupan syaitan ketika aku meninggal." Dari hadits Abul Yusr. Hadits ini dishahihkan
oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Sbahibul Jami'nomor (1282)
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Dan Dia 'j;+; berfirman:

{@'i{LSs{;sey
"Niscaya mereka tidak menambab kalian selain dari kekacauan."
(QS. At-Taubah lelt 47).

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((,JEJI {b b rg:;"ii iw *i'r ia rk as 6x ;Ar,>. V d)
"Barang siapa yangtelah meminum khamr sebanyak tiga kali, maka

Allah akan memberinya minuman dari tbinatul khobal (perasan

keringat penduduk jahanam)."3

Ztthair berkata dalam syairnya:

Disana, jika mereka dirninta untuk, merusak harta,
maka mereka akan merusaknya.

Yakni apabila mereka diminta untuk merusak sesuatu dari unta

mereka, niscaya mereka merusaknya.

* z illi- jEJl ,{! arrinyabara api itu telah padam, sehingga ia

ienjadi tertutupi oleh abu. Makna asli dari kata iqdt adalah penutup

yangdigunakan untuk menutupi sesuatu. Dan penutup biji dikatakan

dengan !\i7.

' Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim nomor (2002) dari hadits Jabir bin 'Abdillah q;ii19- ; dengan

lafadz hadits berikut:

rtJr:lr +! ;,+ +i rif-:jr .:. A.ll f& yj? +1 j" il6r;5:: $,,
'setiap yang memabukkan adalah haram, dan sesungguh nya Allah y5; berjanji akan memberikan
minuman dari keringat penduduk Neraka Jahanam bagi orang yang meminum sesuatu yang
memabukkan."
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Allah 'gg berfirman:

{@W;i1;r$6Ly
"Tiap-tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam Kami tambahkan
bagi mereka nyalanya." (QS. Al-Isra' llTl:97).

9o<79,; : Dikatakan ;41 LA, ^rtinya 
mengeluarkan apa yang

t.rp.ndr-. Kata iillini dikatakan untuk segala r.rrrrru yrrrg Jiri-prn
serta dirahasiakan (tertutup). Dan diantara penggunaanya adalah
{V'<*, yang artinya adalah hamba sahaya p...*p.rrn ierkadang
muncul dan terkadang bersembunyi. Dan ilifl adalah suatu tanda yang
dapat terlihat pada suatu tempat yangtersembunyi.

-P z |At artinya adalah pengkhianaran y^rg menipu seorang
manusia, dalam artian melemahkan dan menghancurkan :upayafiya
dalam hal tersebut.

Allah Ju: berfirman:

{@ '#)6k**
"Selain ordng-orangyangtidak setia lagi ingkar." (QS. Luqman l31l:32)

'€: Kata iJiSt dan 
ilJ3l dikatakan dalam dua bentuk ucapan: Perrama,

bahwa ia merupakan bentuk dasar dari kata & (saya mencap) dan
,il,3 (saya menstempel), yang artinya adalah memberi bekas pada
sesuatu, seperti menggoreskan cap atau stempel. Kedua, artinyaadalah
bekas yang dihasilkan oleh sebuah pahatan arau goresan. Kemudian kata
tersebut mengalami perluasan makna, sehingga terkadang ia diucapkan
untuk menunjukan makna mengunci sesuatu dan menghalangi yang
lain darinya, yakni karena melihat bahwa stempel dapat menghalangi
tulisan yangada pada buku maupun babnya.
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Seperti pada firman-Nya:

{@.rJ&^iey
"Allah telah mengunci-mati hati merek4." (QS. A1-Baqarahl2):7).

{@-#;-*iF{.'Y
"Dan Allab telah mengunci mati pendengaran dan hatinya."
(QS. Al-Jatsiyah Vs): 23).

Terkadang digunakan untuk menuniukan adanya bekas dari

sesuatu, seperti halnya bekas yangterjadi karena goresan cap. Dan

terkadang yangdilihat dari kata tersebut adalah makna telah sampai

pada akhir, seperti ucapan !$l c*L, yalg arrinyaadalah saya telah

sampai pada akhir bacaan al-Qur-an.

Adapun firman-Nya:

"Allab telab mengunci-mati hati merekd." (QS. A1-Baqarahl2):7),

Dan firman-Nya ju::

{ @$,1, tF i-' {';*;&?fi '; 3L 3:J 3Y
" Katak anl ab :' Te r angkanlab kep ada k u j ika A l lab men c ab ut p en den garan

dan penglibatd.n sertd. rnenutup hatirnu.'" (QS. Al-An'am 16l: a6)

Merupakan isyarat terhadap kebiasaan yangdijalankan Allah 1u:,
yaitu ketika seorang manusia telah mencapai batas akhir (keterlaluan-n')

dalam melakukan sesuatu yang dilarang atau dalam meyakini kebatilan,

serta tidak menoleh sedikit pun kepada jalan yang benar, maka hal

tersebut akan menyebabkan sebuah keadaan dimana dia terbiasa untuk

menganggap maksiat sebagai perbuatan yang baik. Sehingga seakan-

akan hal tersebut telah teftancap dan terpatri dalam hatinya.

Dan berdasarkan hal inilah kita memahami firman-Nya:

{@.rJ&xr,*y
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{@ i+$fi k{r +} if fr * <,ii a}i Y
" Mereka itulab ordng- ord.ng y ang h ati, pendengaran dan p engl ibatannry d

telah dikunci mati oleb Allah." (QS. An-Nahl [16]: 108).

Pengertiat yangdemikian itu senada dengan makna kiasan dari

kata J6lil (alai) dalam firman-Nya kiLz

{@(r&';i'64{gd!
"Dan janganlab kamu mengikuti ordng yang batinya telah Kami
lalaikan dari mengingati Kami." (QS. Al-Kahfi [18]: 28).

Dengan makna kiasan dari kata ':At padafirman-Nya'lwl

{ @ &r;-J'r6(tufit96{,y
"Dan Kami telah menjadikan bati merekd. tertutup (sehingga mereka

tidak dopot) memabamirrlo." (QS. Al-An'am 16l: 25).

Dan juga senada dengan makna kiasan dari firman-Nya ju::

{@rJ iAific.E;y
" D an K ami j adik an b at i mer e ka ker as me m bat u. " (QS. Al-M aidah [ 5 ] : 1 3)

Al-Jubba'i berpendapat bahwa tujuan Allah dalam mencaP

hati orang-orang kafir adalah agar cap tersebut menjadi tanda atas

kekufuran mereka, sehingga mereka tidak dipanggil oleh malaikat.

Pendapat seperti ini tidak bisa dibenarkan, karena suatu tulisan apabila

bersifat fisik, maka pasti dapat diketahui oleh orang-orang yang ahli

dalam bidang tulisan atau ukiran. Dan apabila tulisan tersebut bersifat

nonfisik serta tidak dapat diindera, maka dengan karakter yangdimiliki
oleh para malaikat, mereka pasti mengetahuinyatanPaperlu petunjuk

lagi. Sebagian ulam a ada yang berpendapat bahw a yang dimaksud

dengan mencap mereka adalah kesaksian Allah Ju: bahwa mereka

tidak beriman.
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Kemudian makna dari firman-Nya Ju::

{@ @6-*1*iatY
"Pada hari ini Kami tutup mulut mereka." (QS.Yasin [36]: 65)

Adalah kami mencegah mereka untuk bisa berbicara.

Dan firman-Nya:

{@"-"+9'i!*Y
"DAn penutup Nabi-Nabr." (QS. Al-Ahzab [33]: a0),

Yakni karena beliau menutup kenabian, dalam artiankedatangannya
menjadi penyempurna kenabian.

Firman-Nya kF,

{@'a;,:[+y
"Laknya adalab kesturi." (QS. Al-Muthaffifin 183):26),

Ada yang berpendapat bahwa arti dari kata fu+ di sana adalah
sesuatu digunakan untuk mencap. Sehingga maknanya adalah akhir
serta minuman penutupnya berbau wangi bagaikan misik. Adapun
pendapat orang yangmengatakan bahwa maksudnya adalah yangdicap
dengan minyak misik, tidak bisa dibenarkan. Karena suatu minuman
harus sudah wangi dengan sendirinya. Sedangkan apabila ia diberi
pewangi di akhirnya, maka tidak akan berguna sama sekali selama ia

tidak wangi dengan sendirinya.

9, '.J} ' Allah jw berfirman:

{@rrl3vi#;By
"Binasalab orang-ord,ng yd,ng nxe?rTbuat parit (yaitu pdla pernbesar
Najran di Yaman)." (QS. Al-Buruj [85]: a).

Huruf Kha



Kata 3it dan i;i.!"jr artinya adalah lubang yangdalam dan
memanjang di tanah atau yarLg kita kenal dengan nama parit. Bentuk
jamak dari kata i;iiJVt adalah fi;tl.i. Sedangkan kata dasarnya diambil
dari kata qt;)l gSL yang artinya adalah kedua pipi manusia yakni
bagian tubuh yang mengapit hidung dari sisi kanan dan sisi kiri.
Kata 3it terkadang digunakan untuk menunjukan tanah atau yarLg

I ainnya, sepe rt i halny a untuk menun j ukkan pip i y ang ada p ada waj ah.

4t r'* (keriput), artinyaadalah hilangnya daging dari tubuh bagian

lu ar. D ikat akan',''"t*i - N\:"tL, artiny a s aya men ge riput kannya, se h i n g ga

ia menjadi keriput.

? G, gri#r (penipuan ) artinyaadalah memalingkan orang lain

berbeda dari isi hatinya.

Allah jw berfirman:

{@at6irYy
"Mereka hendak menipu Allab." (QS. Al-Baqarahl2l:9),

Yakni mereka menipu rasul dan para kekasih Allah. Akan tetapi
hal tersebut dinisbatkan kepada Allah Ju: karena berinteraksi dengan

Rasul sama seperti berinteraksi dengan Allah.

Oleh karenanya Allah jw berfirman:

s,@^t<,;!av\-,{A;3jf a}
"Bahuasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Mubammad),

sesungguhnya mereka banya berjanji setia kepada Allab."
(QS. Al-Fath [a8]: 10)

Dan Allah mengkategorikan hal tersebut sebagai bentuk penipuan,

dengan tujuan untuk menganggap keji terhadap perbuatan mereka
serta mengingatkan agungnya kedudukan rasul dan para kekasihnya.
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Dan menurut ahli bahasa, dalam ayat tersebut terdapat pembuangan

mudbaf dan penyebutan mudbaf ilaib di tempat mudhaf yang telah
dibuang. Sehingga haruslah diketahui (oleh sang pembacaP'9 bahwa

makna yangdituju dari pembuangan ini tidak akan tercapai andaikata

mudbafrctap disebutkan, karena alasan-alasan yang telah kami sebutkan,

yaitu mengingatkan akan dua hal: Pertama, kejinya perbuatan tipu
daya yang mereka lakukan dan bahwasanya dengan menipu Rasul,

sesungguhnya mereka telah menipu Allah. Kedua, mengingatkan
agungnya sasaran dari penipuan tersebut, dan bahwasanya berinteraksi
dengan Rasul sama seperti berinteraksi dengan Allah ju:, sebagaimana

Dia telah menginformasikan hal tersebut dalam firman-Nya:

{@ &;'c.otrra}
" S e s unggub n y d o rdn g- or an g y an g b erj anj i s e t ia k ep ad a rn u, "
(QS. Al-Fath [+8]: 10).

Dan firman-Nya ju::

{@"€+>';5y
"Dan Allah menipu mereka pula. " (QS.An-Nisa' l4lzl42),

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah Allah membalas

mereka dengan tipuan. Dan ada juga yang mengatakan sudut pandang

yang lain untuk makna dari ayat ini, seperti yang telah disebutkan
dalam firman-Nya J\Ll

{@:r;lrulb3q,y
" Dd.n mereka (orang-orangkafir) membuat tipu daya dan Allab membalas
tipu da.ya mereka." (QS. Ali'Imran [3]:5a).

Dikatakan J^5t {8, artinya biawak itu bersembunyi dalam
lubangnya. Penggunaan kata {t- (yang artiny amenipu-n*) pada biawak,
karenakan ia dianggap seperti kalajengki ng, yangselalu menggigit siapa

sajayang memasukan kedua tangannya ke dalam lubang tersebut.
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Sampai-sampai dikatakan , '4q (3y +f; +'A (kalajengking itu
merupakan pintu lubang biawak serta penjaganya). Kemudian karena

menganggap adanya penipuan dalam kata tersebut, maka dikatakan,

#;yt-&i, artinya dia lebih menipu dari pada biawak. Og fi"*,
artinya lalan y^rlg menipu. W t+, artinya fatamorgarta yar,g
menyesatkan, yakni seolah-olah ia menipu orang yang melaluinya.

Adapun kata {^LAI artinya adalah suatu rumah yang ada dalam

rumah, yakni seolah-olah orang yang membangunnya membuat rumah

tersebut sebagai tipuan bagi orang yanghendak mengambil apa yang

ada di dalamnya. Dikatakan,rJl {tL,yakni ketika air liur berjumlah

sedikit, yaitu dengan menggambarkan makna di atas. Sementara kata

ogr;- 
r':tr yang artirLya adalah dua otot leher, yakni dikatakan untuk

menggambarkan adany apenipuan dalam keduanya, karena terkadang

kedua otot tersebut tidak terlihat dan terkadang terlihat. Dikatakan
'.;r,'ri, artinya saya telah memotong otot lehernya.

Dan disebutkan dalam sebuah hadits:

KIL\'E3bf$t ctci{n
"sesungguhnya menjelang hari kiamat terdapat masa-masa yangpenuh
tipu daya."a

Yakni yang selalu menipu, karena terkadang ia tandus dan

terkadang subur.

0-l.i : Ailah ju: berfirman:

{@itfit':a31f;}
"Sertd. tidak pula mengambil gundik." (QS. An-Nisa' lalz 25).

a Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya nomor (8440) dari hadits Abu Hurairah
t466i. ; . Syaikh Syu'aib Al-Arnauth berkata: "Sanad hadits ini hasan."
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Kata ,1t:,if di rr.r, merupakan bentuk jamak dari kata {i'+, y^ng
artinya adalah seseorang yang menemani. Kata tersebut seringkali
digunakan untuk menunjukan orangyarLg menemani dalam hal
p emenuh an syahwat. D ikat akan rlt;lt il + at au tai; $, artiny ap erempuan

gundik.

Adapun ucapan seorang penyair:

Jrr d+l
Rasa cinta terbadap kemuliaan

Itu merupakan kata kiasan, seperti halnya ketika orang arab
mengatakrn jljt ,!id (mendambakan keagungan), .grgJ! #-
(menyanjung dengan kemurahan hati) dan 

1.-rK1l! 4;fi (merayu dengan

kebaikan-kebaikan).

t. .

dJ' : Allah jw berfirman:

{@{rL*1^y,{t fli<,tu)y
"Ddn adalah syaitan itu terbadap manusia selalu membuat kecezua."
(QS. Al-Furqan 125): 29),

Yakni sering membuat kekecewaan. ,i'idj\ artinya adalah
meninggalkan seseorangyar,g diduga bahwa dia akan menolongnya.
O leh kar enany a, dikat aka n ti i1't*)t,:i',J., artiny a b in at an g buas itu
telah menin ggalkan anaknya. o)t3 td, i:i6, artiny adia menin ggalkan

dua buah barang bawaan fulan. Dan diantara penggunaan kata ini juga

adalah terdapat pada ucapan Al-A'sya dalam syairnya:

6*b,Fr\)3st * tk,ff,#&
Diantara ordngydng kalah (pengecut) adalah

yang pipinya menonjol dan kakinya pincang tdnpd kelumpuban.
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'tld k, artinya adalah seorang lakilaki yangsering membuat
kecewa.

ot
J> : Allah ju: telah berfirman:

{@ c#to,Ss&1r:Y,;y
"Sebab itu berpegang teguhlab kepada apd yang Aku berikan kepadamu
dan bendaklab kamu termasuk ordng-orangyang bersyukrff."
(QS. A1-A' raf l7): 144).

Kata ij? (berpegang teguhlah) berasal dari kata kerja Ei
(mengambil). Dan penjelasannya telah disebutkan pada sebelumnya.

? : Allah Jus berfirman:

{@ J3i(.9;:6y
"Seakan-akan dia jatuh dari langit," (QS. Al-Hajj 122):31).

Dia ju: berfirman:

{@ii,i t;:;iisY
" Ma k a, t at ha la i a t e I ab t ers u n gk ur, t ab u I ah j in it u. " (QS : As-S ab a' 0 al: L a)

Dan Dia Jus berfirman:

{@ 4:o'a^;JtiWf:'Y
"Lalu dtap ru?ndb-rumah mereka jatub menimpa mereka dari atas."
(QS. An-Nahllt6l:26).

Maka makna dari kataf adalah jatuhnya sesuatu yang menimbulkan
suara]j. Dan yang dinamakanp; sendiri ialah suara aliran air, suara

hembusan angin dan suara-suara lain yang timbul karena jatuhnya
sesuatu dari arah atas. Maka pengguna ankata lil pada firman-Ny a jlr;:
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{@7e"fit';\
"Ddn mereka merebahkan diri kepada Yusuf seraya bersujud."
(QS. Yusuf [12]: 100)

Mengisyaratkan akan dua hal, yaitu tersungkurnya mereka dan

timbulnya suara tasbih dari mereka.

Kemudian firman Allah ju::

{@ fr"1,,:*'fi*;uy
"Mereka bertasbih serayd, memuji Rabbnya." (QS. As-Sajdah l32l: t5)

Memberitahukan bahwa tasbih yang keluar dari mereka adalah

ucapan hamdalah (Alhamdulillah), bukan y arLg lainnya.

t t1
Q. ? : Dikatak an UV - oK:lt 3.rL, aninya dia telah merobohkan
tempat itu. Kata ini merupakan kebalikan dari i;[l9lt (membangun).

Allah Jw berfirman:
, "r-r- !.

{@U,6ev''y
" DAn berusaha untuk merobohkannya." (QS. Al-Baqarah l2l:fia).

Dikatakan'^:;i ,.! dan '*f, artinya dta benar-benar telah
menghancurkannya.

Allah jw berfirman:

{ @.-riJi q)\ "ff$, # ;3iiy
"Mereka memusnahkan rumab-rumab mereka dengan tangan mereka

sendiri dan tdngd.n ordng-orangydng beriman." (QS. A1- Hasyr 159)z 2),

Yakni mereka memusnahkannya dengan tangan-tangan mereka

sendiri dengan tujuan agar tidak dapat ditempati oleh Nabi:i.;'r*KV
dan para shahabatnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hal itu
terjadi dengan cara mengusir mereka dari rumah-rumahnya.
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Adapun 'd}t aninya adalah lubang besar yang ada pada telinga,

yakni menggambarkan bahwa telinganya itu seolah-olah telah hancur.

Dikatakan ,r.tLi k (laki-laki y^ngmemiliki lubang besar di telinga)

danL3ffl$t (wanitayangmemiliki lubang besar di telinganya), sama

seperti kata'g3i dan;VlAi. Kemudian lubang yang ada pada i3lFl
(kantung air yangterbuat dari kulit untuk dibawa dalam perjalanan)

disamakan dengan lubang telinga, sehingga dikatakan e;11flll'as.7 ftantung
tersebut berlubang). Pengkiasan hal tersebut sama seperti pengkiasan

Iubang kantung air dengan lubang telinga makhluk hidup. Adapun
kata .,1.r\al, ia khusus digunakan untuk menunjukan pencuri unta.

Sedangkan ,)f\ adalah cumi-cumi jantan, dan jamaknya adalah Lv.>.

Seorang penyair berkata:

|)13u2\23\V;Ai
Libatlah cumi-cumi yctng md,suk, ke tempat yd.ng kosong

sehingga aimya menjadi kerub.

t z7
( -? 

: Makna dari kata Y.39 - €" adalah keluar dari tempat
Elidiamnya atau keluar dari kondisinya, baik tempat itu merupakan

rumah, daerah, ataupun baju, dan begitu pun dalam hal kondisi, baik

itu adalah kondisi y ang ada pada dirinya atau berad a pada sebab-sebab

y ang bersifat eksternal.

Allah ju: berfirman:

{@3;r4r*ey
" Maka k eluarlah Mus a dari kota itu dengan rasa takut nienunggu-nunggu
dengan kbawatir." (QS. Al-Qashash [28]: 21).

Dia Ju: berfirman:

{@e6e'KriiiiKfi,bryit}
*Maka turunlah kamu darinya (Surga); karena kamu tidak sEatutnyd.
menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlarl' (QS. Al-A'rnf l7l: L3).
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Dia berfirman:

"Maka adakah jalan (bagi karni) untuk, keluar (dari Neraka)."
(QS. Ghafir [a0]:11).

{ @ie 6"-'Y- J c; r3i t1#- J <,');y
"Mereka ingin keluar dari Neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari
sAnA." (QS. Al-Maidah l5l:37).

t<ata f!5i)l (bentuk masdar dari ifr - €"t seringnya dikatakan
untuk hal-hal yangbersifat materi, seperti firman-Nya:

{@3,;'l$y
"Kalian sesunggubnya akan dikeluarkan dari kuburan kalian."
(QS. Al-Mu' minun 123): 35).

Dia j;tfr berfirman:

{@ :t3\4*uA,5a:AKy
"Sebagaimana Rabbrnu nTenyurultmu pergi dari rumahmu dengan
kebenaran " (QS. Al-Anfal [8]: 5).

{@(ts-#;;5t4y
"Ddn pada hari Kiamat Kami keluarkan baginya sebuab Kitab."
(QS. Al-Isra' [17]: 13).

Dia Ju: berfirman:

{@"4r;ly

{@ WaiLJt-*\

{@rLtKiev;oe{v;y
"Ddn tidak ada buah-buaban keluar dari kelopaknya,"
(QS. Fushshilat la\: a7).

630 Huruf Kha



"Keluarkanlab nyauaFnu." (QS. Al-An'am [6]: 93).

Dia ju: berfirman:

{@$-;-in*}3c'6tY
"Usirlah Luth beserta keluarganya dari negeri kalian."
(QS. An-Namll27l:56).

Dan terkadang kata tersebut dikatakan untuk menunjukan
penciptaa n y ang dilakukan Allah Jus, seperti dalam firman-Nya:

{@"#r$,U#Anisy
"DAn Allab mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian."
(QS. An-Nahl [16]: 78).

{@ ss;6n(;;\'ru{;v\
"Maka Kami tumbubkan dengan air bujan itu berjenis-jenis tumbuh-
tumbuban ydng beraneka rdgarn." (QS. Thaha [20]: 53).

Dia ju: berfirman:

{@,iirl(ti;u-+t*y
"Kemudian ditumbubkan-Nya dengan air itu tandrn-tdnarnan yang
bermacam-mdcarn warndnya. " (QS. Az-Ztmar 139): 2I).

Adapun kata {ri-Al (bentuk masdar dari i* - €") seringnya
dikatakan untuk ilmu dan barang-barang produksi. Sesuatu yang keluar
dari tanah atau dari sarang hewan dikatakan dengan Lf ^t^u LV.

AIIah Ju.: berfirman:

{@"-,$3Lwc;"&afu
"AtAu kamu meminta upab kepada mereka, maka upah Rabbmu adalab
lebih baik." (QS. AI-Mu'minun l23l:72).
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Penyandaran hal tersebut kepada Allah merupakan sebuah

informasi bahwa Dia adalah yangmewajibkan dan mengharuskannya.

fata {? lebih umum daripadakata {V. Dan kata L; b""geluaran)
ini biasanya dianggap sebagai kebalikan dari ji3 (pemasukan).

Allah jr* berfirman:

{@r;ltfir*y
"Maka dapatkah kami memberikdn sesud.tu pembayaran kepadamu."
(QS. AI-Kahfi [1s]: ea).

Sedangkan kata {Vpada umumnya khusus dikatakan untuk patak

tanah. Dikatakan ,-.; rslij-i;Jl, aninya seorang hamba mengeluarkan

hasil pane nnya. €9t jy\t JLa:;i'r1-1t, artinyarakyatmembayar pajak

kepada pemimpin. Kata L? j"g bisa diartikan awan, dan bentuk
jamaknya adalah L:p Dan dikatakan gl.:.iJ! Lt?\, artinya sesuaru

yang telah digunakan dari penjual maka itu sebagai jaminan kekurangan

yang ada pada barang y ang dijual.

Kemudian yang dinamakan sebagai b,-llJ.J\ adalah sesuatu y^ng
keluar dengan sendirinya dari kondisi-kondisi yang sepadan dengannya.

Terkadang kata tersebut dikatakan sebagai bentuk pujian, yaitu ketika
seseorang keluar menuju derajat y^rlg lebih tinggi dari sebelumnya.

Terkadang dikatakan sebagai bentuk celaan, yaitu ketika seseorang keluar

menuju deralat yang lebih rendah dari sebelumnya. Dan berdasarkan

makna seperti ini, maka ucapan g\;!, ..,.J,3>ti (fulan bukanlah seorang

manusia) terkadang diucapkan sebagai bentuk pujian, sepefti ketika
seorang penyair berkata:

* 4\sHsH!,#3
Dia buban seord.ng manusia, akan tetapi dia adalab malaikat ydng

turun dari langit bagaikan air yang mengalir

)o lz 1.111 a. o '16(A
Q.).,aa 9\r*Jl F tt Of
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Dan terkadang diucapkan sebagai bentuk celaan seperti pada
firman-Nya:

{@*vriri"r}
"Mereka itu hanyalab seperti binatangternah." (QS. Al-Furqan l25l: aa)

Sementara kata {}l aninya adalah dua warna yaitu hitam dan
putih. Dikatakan L?l','lJ., artinyaburung unta jantan yang memiliki
dua warna. LVffiE:, aninya burung unta betinayangmemiliki dua

warna. a;jL $3i, artinya adalah tanah yangmemiliki dua warna.
Dinamakan demikian karena tanaman yangada di sana hanya tumbuh
di satu tempat, tidak pada tempat lainnya. Dan kelompok khowarij
disebut sebagai i-)1fl\, karena mereka keluar dari ketaatan kepada
imam (pemimpin negara).

-a -.
e-f , ,ffll artitya adalah memelihara buah. Dan ia juga bisa

dianikan dengan ,fiIal (buah yang dipelihara), seperti halnya kata

,il:StyarLg diartikan dengan ,-tbl (ymg dibatalkan). Ada yang
berpendapat bahwa arti dari ,hyll adalah berdusta, yaitu pada firman
Allah Ju::

"Terkutuklah orang-ordng y ang banyak berdusta. "
(QS. Adz-Dzariyat [51]: 10),

{@6;?3;$y

{@6,:"F.Jrii'bPl
"DAn mereka tidak lain banyalab berdusta (terhadap Allab)."
(QS. Al-An'im [6]: 116),

Kemudian pada firman-Nya jw:
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Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah terkutuklah orang-

orang yarlgberdusta. Pemaknaan yang demikian itu, hakikatnyaadalah
bahwa setiap perkataan yangdiucapkan dengan hanya berdasar pada

dugaan dan perkiraar\ maka disebut sebagai ,)p $eaustaan), baik
sesuai dengan kenyataannya maupun tidak. Karena sang pengucap
tidak mengatakanrLya dengan berdasar pada pengetahuan y^ngpasti,
dugaan yaugkuat ataupun mendengar langsung, akan tetapi dia hanya
bersandar pada dugaan dan perkiraan, seperti perbuatan orang yafig
menjaga buah ketika menjaganya. Dan setiap orang yang mengucapkan
perkataan seperti di atas, terkadang disebut sebagai .,i;K (pendusta),
meskipun perkataannya sesuai dengan hakikat dari sesuatu yang dia
berit akan. Seb agaimana Allah F. :'y menceritakan tentan g o ran g-oran g

munafik dalam firman-Nya:

3;5.x'LAr4e{;i4x:S';i3;j,iy:q,:i,t}c'bJ3{5iiiv,r',Ly

{@ 6,SJir'-u$Yii'Y
"Apabila ordng-ordng munafik datang k epadamu (Mubammad), mereka
berkata, "Kami mengakui, bahwa engkau adalab Rasul Allab." Ddn
Allah mengetabui babwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah
menyaksikan babwa orang-ordng munafik itu benar-benar pendusta."
(QS. Al-Munafiqun [63]: 1).

ll-'.UtZ : Allah jw berfirman:

{@rV;v,'^'{"y
*Kelak dia akan Kami beri tanda pada belalai(nya)."

(QS. Al-Qalam [58]: 15),

Yakni dia memiliki tanda yangtidak bisa terhapus, sepefti halnya
,t,i , - 'ucapan '^il\ e* (hidungnya terpotong). Kata i$9t sendiri arrinya

adalah belalai gqah. Dan dinamakan dengani$?tkarena ia dianggap

sebagai sesuatu yaflgsangat buruk.
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6; , 3i4t artinyaadalah memotong sesuatu dengan tujuan
merusak, tanpa ada aturan serta pertimbangan.

Allah jus berfirman:

{@QLAGA';{;3Y
"Mengapa kamu melubangi perahu itu, apakah untuk, menenggelamkan
penurnpdngnya." (QS. Al-Kahfi [18]: 71).

Kata ini merupakan kebalikan dari,!LIJt (menciptakan). Karena

.ii;.tt adalah melakukan sesuatu dengan pertimban ganyangcukup teliti.
Sedangkan lfll adalah melakukan sesuatu tanpa ada pertimbangan.

Allah jw berfirman:

{@ *h"^'3'4frt;;:'Y
"Ddn mereka berbobong (dengan mengatakan) babwasanya Allah
mentpunydi anak laki-laki dan perempuan, tanpd (berdasar) ilmu
pengetabuan." (QS. Al-An'am [6]: 100),

Yakni mereka menganggap bahwa Allah memiliki anak laki-laki
dan perempuan dengan anggapan y^ngdusta.

Kemudian karena melihat adanya makna '7Es (memororrg,
menerobos, menempuh dlt -penj) dalam kata tersebtrf maka dikatakan
3.Pl O? (dia memotong baju), 13f (dia memotong-motongnya),

:2\;'it o? (dia melintasi padang pasir), elt 6jLt (angin itu bertiup
dengan kencang). Selanjutny^ 3?\ dan gjt khusus digunakan untuk
menunjukan padang pasir yang luas, yakni bisa karena kencangnya
hembusan angin di sana atau karena ia melintas di padang pasir.
Sedangkan kata j;!t khusus digunakan untuk angin kencang yarLg
berhembus di awan. Dan ada jugayangmengatak^n |fketika melihat
Iubang telinga yarlglebar. Dikatakan 3?\ ,{ ata:u L\|f!g)\ aninya
adalah seorang bayi laki-laki atau perempuan yang memiliki lubang
telinga yang sangat lebar.
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Ada dua pendapat mengenai makna firman-Nya jiw:

{@,6*tsltey-Y
"KArend sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi."
(QS. Al-Isra' ll7):37)

Pertama, kamu tidak akan dapat melintasinya. KeduA,kamutidak
akan dapat menembus bumi untuk menuju sisi yang lainnya, yakni
disamakan dengan ka:a $1 (ubang) yarLg ada padatelinga.

Dan karena melihat adanyamakna pertimban gan padakaa $rAt,
maka dikatakan 3"i k ^t^u 

$1(aki-laki yarLgtidak cakap, dalam

artian tidak banyak pertimbangrr -penj). ',6y{gt (wanita yang
tidak cakap). Kemudian angin disamakan dengan keduanya, karena

ia berhembus dengan segala arah, sehingga dikatakan L\sF e (angin

yarLg berhembus dengan kencang).

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((tLt $* co?rJ-i u;
"Tidaklah angin masuk pada sesuatu kecuali ia pasti mencemarinya."s

Dan dari ka.'a $3;st ini dibuat kata isti'arah ftiasan), diantaranya
'u Ft y ang artiny a adalah menamp akan kebodohan untuk melakukan
tipu muslihat. $t i4l,yakni sesuatu yangdijadikan sebagai mainan,
seolah-olah ia dipotong untuk memperlihatkan kebalikannya.

JlrJl or>, yakni ketika rusa itu tidak berlari dengan baik karena
ketidakcakapannya.

'Of , ';:fl:artinyaadalah menjaga sesuatu di dalam ilg; @eti atau

lemari). Kemudian ia digunakan untuk mengungkapkan setiap makna

menjaga, seperti menjaga rahasia dan lainnya.

s Aku belum menemukan haditsnya.

636 Huruf Kha



Firman Allah Ju::

{ @,'.{'; ('t-c* 
Lr-u, cob \

"DAn tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilab kbazanahrrjo."
(QS. Al-HIjr lTsl: 21)

Dan firman-Nya:

{@.r;Yf ngtii;{#aY
"Padahal kepunyaan Allab-lah perbendabaraan langit dan bumi."
(QS. Al-Munafiqun 163): 7)

Merupakan isyarat terhadap kekuasaan Allah jw atas sesuatu yang
ingin Dia wujudkan, atau isyarat terhadap kondisi yang ditunjukan
oleh sabda Nabi i\:ttav:

((J;-jb O:lrsair,* b H: Le)
"Rabbmu telah memberikan kekuasaan kepada para makhluk-Nya
berupa rezeki dan ajalnya."6

Adapun firman-Nya J\;i2

{@ A*,5;5Y:'tN{i:6Y
"Lalu Kanti beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlab
kamu ydng menyimpannyd." (QS. Al-Hijr ll5lz 22),

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah menjaga air
tersebut den gan mensyuku riny a. D an ada juga y angmen gatakan bahwa

itu merupakan isyarat terhadap makna yangdiberitakan Allah dalam

firman-Nya:

u Hadits shahih: dikeluarkan oleh Ahmad didalam musnadnya nomor Q.1770) dari hadits Abi
D arda tigig. 2 dengan lafadz berikut:

u*.:2: r;i3 ^.;,);, ^t;, *i n *5 :y r4)t J, $L 3 JtLj F:? it Jlll
lsesungguhnya Allah -6j; rclah menetapkan untuk hamba-Nya lima perkara, ajalnya, tempat
tinggalnya, gerak-geriknya, dan rezekinya." Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam
kitab Zhilalul Jannah.
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{ @ ;;1i, "p'u@'"i; d.0i i\x:q':;t y
"Pernabkab kamu memperbatikan air yang kamu minum? kamukab
ydng ntenurunkannyd." (QS. Al-\7aqi'ah [56]: 68-69).

Kata'df)l merupakan bentuk jamak dari Srr.rJl (penjaga). Atlah
ju: berfirman ketika menjelaskan tentang surga ian neraka,

{@W;&363Y
" Ddn berkatal ah kepada mereka penj aga-penj agany a. "
(QS. Az-Zumar l39l: 7 1).

Kemudian pada firman Allah:

{@ fiiti!-q+#3;*Yy
"Ddn aku tidak mengatakan kepadamu, bahua aku mempunyai gudang-
gudang rezeki dan kekayaan dari Allah." (QS. Hud U 1l: 31),

Maknany a adalah kete ntuan-ket entuan Allah y angte rhalan g dari
manusia. Karena i;!t merupakan salah satu bentuk penghalangan.
Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kedermawanan AIIah
yangluas serta kekuasaan-Nyr. Dan ada juga y angmengatakan bahwa
itu adalah firman AIIah yang berupa 6L (ladilah). Makna ucapan

o,n' g o16Jl adalah menyimpan daging-, kemudian ucapan tersebut
dijadikan julukan untuk bau amis yang ada pada daging tersebut.
Dikatakan 'J,Jlt oF, yakni ketika daging itu berbau amis. Dan bisa
juga dikatakan dengan'jL, yakni dengan mendahulukan huruf Nun.

6f , ,y1t df , aninya oratgLakilaki itu mendapatkan kerusakan,
baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Adapun kerusakan
yang berasal dari dirinya adalah rasa malu yang berlebihan. Dan bentuk
masdar untuk makna tersebut adalah 4te\.Dikataka " \Vf k
(seorang laki-laki yangsangar pemalu). jfir; (seorang wanita yarlg
sangat pemalu). Dan bentuk jamaknya adalahtigl.
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Disebutkan dalam sebuah hadits:

((ci*;E i'rUtr '],j.v,J#;' frrt'll
"Ya Allah, kumpulkanlah kami sebagai orang-orang yang tidak
menanggung malu ataupun menyesal."

Sedangkan kerusakan yang berasal dari orang lain adalah berupa

penghinaan. Dan bentuk masdar untuk makna ini adalah &y\.
Dikatakan ey k (seorang laki-laki yangdihina).

Allah ju: berfirman:

{@ 6 3ti Cb"i+;1<tt!;\
"Yangdemikian itu (sebagai) suatu pengbinaan untuk. mereka di dunia."
(QS. Al-Maidah [s]: 33).

Dia;a berfirman:

{ @ iur'4t :y 
-""5';;) Gbi\ L\y

"sesunggubnya kebinaan dan azab bari ini ditimpakan dtds ordng-orang
yang kafir." (QS. An-Nahl 116l:27).

{@61h-#c"Axi{si'xY
"Maka Allah merasakan kepada mereka kebinaan pada hebidupan
dunia." (QS. Az-Zumar l39l: 26).

{ @ Uf i r*tt c sA l\|i"rl,'-$Y
"Kdrend Kami hendak, merasakan kepada mereka itu siksaan yang
mengbinakan dalam kebidupan dunia." (QS. Fushshilatlal: rc).

Dan Dia berfirman:

{@ Sg'3d6ynp
"sebelum kami menjadi bina dan rendab." (QS. Thaha 120): 13a).
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Kata 6;fi bisa berasal dari '$-l9l (malu) dan bisa juga berasal dari

,b_i4t (hina).

Adapun pada firman-Nya:

{ @ f; r, ci(, }i{iti s, 1r ;;y
"Pada bari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-ordngydng
beriman." (QS. At-Tahrim [66]: 8),

Ia lebih dekat pada makna ggit,meskipun kedua makna tersebut
dapat diterapkan dalam ayat ini.

Sedangkan pada firman-Nya jus:

{@k$si5uiq-i11frffiy
"Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke
dalam Neraka, maka sunggub telah Enghau hinakan id.."
(QS. Ali'Imran l3l: 192),

Ia berasal dari kata 'r:.l$l,dan boleh juga berasal dari &,Jl.Begitu
pula dengan firman-Nya:

{@W;;(i$}
"Dan janganlab Engkau binakan kami di hari kiamat."
(QS. Ali'Imran [3]: 19a).

{@a*iiGfl;Y
"DAn karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-ord.ng

fasik." (QS. Al-Hasyr [59]: 5).

{@ **4(i4;Y
"Siapa ydng akan ditimpa oleb azab ydng menghinakannya."
(QS. Hrd [11]: 3e),

Firman-Nya:

L
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Dan Dia berfirman:

{@"*ee'tYj}
"Dd.n janganlab kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini."
(QS. Hud [11]: 78).

Rincian yangtelah kami tuturkan dalam bab ini iugaterladi pada

ucapan orang arab ii dan !\-6, yangmaknanya adalah rendah dan

hina. Karena apabila hal tersebut berasal dari dirinya sendiri, maka

dikatakan d.rrgrn masdar.i;*ltdrn j1lr. Vr"g maknanya adalah rendah

hati sehinggaiamerupakan sifat terpuji. Sedanglan apabila hal tersebut

berasal drri orrrrg lain, maka dikatakan d.rrg* ,rrrrdr, ,}!iAr ar" ilr.
Dan ini merupakan sesuatu yangtercela.

#: Makna dari 1At dan gt -lil adalah berkurangnya modal.

Kfraini dapat disandarkanpadamanusia, sehingga dikatakan i:if *
(fulan telah rugi).Dan dapat juga disandarkan pada perbuatan, sehingga

dikatakan i3? o# (p e rdagan ganny a tel ah me ru gi) .

Allah Jr* berfirman:

{@'-(tfl'rv-+iru}
"Mereka berkata: 'Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang
merugik an'" (QS. An-Nazi'at l79): 12).

Kemudian kata ini dapat digunakan untuk hal-hal yang berada

di luar diri manusia, seperti harta dan kedudukan duniawi, dan ini
adalah yangsering digunakan untuk kata rugi. Selain itu, ia jrtga dapat

digunakan untuk hal-hal yang adapadadiri manusia, seperti kesehatan,

keselamatan, akal pikiran, keimanan dan pahala, yakni yangdianggap

oleh Allah ju: sebagai kerugian yangny^ta.
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Allah jw berfirman:

{@i4iit:.*r\}G)ft:yi1"}:$)iii&#5;'".,iiy
"Orang-orang yd.ng merugikan diri mereka sendiri dan keluargdnya
pada bari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalab kerugian ydng
nydta." (QS. Az-Zumar [39]: 15).

Firman-Nya:

'{@'irilrial'&'*Kl;\
"DAn barang siapa ydng ingkar kepadanya, maka mereka itulab orang-
orangyangrugi." (QS. Al-Baqarah l2l: t2L).

Firman-Nya:

'{ @.#f., )1 U ;tt',^&'btb;" t$i y
" (Yait u) oran g- o r dn g y dng m e I anggar p erj anj i an A I I ab s e s u dab p erj anj ian
itu diteguhkA.n. " (QS. Al-B aqarah l2): 27).

{@1r),fiil4ty
"Mereka itulab ordng-ord.ngydng rugi." (QS. A1-B aqarahl2): 27).

Dan firman-Nya:

"Maka nafsu (Qobil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya,
kemudian dia pun (benar-benar) membunubnya, maka jadilab dia
termasuk orangyangrugi." (QS. Al-Maidah t5l: 30).

Sedangkan firman-Nya:

{ @ t1y)iti 3 {;WdU 6t}i6, y
"Ddn tegakkanlab keseimbangan itu dengan adil dan janganlab kamu
Tnengurdngi keseimbangan itu." (QS. Ar-Rahman [55]: 9),

{, @ OaX'* -&UM d'J?,ix 5 g"rb y
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Boleh jadi ia merupakan isyarat untuk berlaku adil dalam
menimbang serta meninggalkan perbuatan curang ketika menimbang.
Dan boleh jadi juga ia merupakan isyarat untuk melakukan hal-hal
yang dapat menjadikan mereka tidak termasuk sebagai orang-orang
yangtimbangannya merugi pada hari kiamat, seperti yangdikatakan
oleh Allah dalam firman-Nya:

{@ &;it'i;i\
" Ddn siapa yang ringan timbangan kebaikannyd." (QS. Al-A'raf l7l: 9).

Kedua makna tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan

setiap kerugian yang disebutkan Allah ju: dalam al-Qur'an, maksudnya
adalah makna yangkedua, bukan kerugian yangberhubungan dengan

hal-hal yar,.g bersifat duniawi ataupun dengan perdagangan yang
dilakukan oleh manusia.

1.1
LJ.rr}-: Kata J#J\digunakan untuk menunjukan gerhana bulan.
Sedangkan o;At digunakan untuk menunjukan gerhana matahari.
Ada yang berpendapat bahwa qKldikatakan untuk keduanya, yakni
ketika sebagian cahaya dari bulan atau matahari mulai menghilang.
Sedangkan LliAl diucapkan ketika seluruh cahay adari kedua ny a telah
menghilang. Dikatakan iht i,1# (Atlah telah menghilangkannya) dan

$,i'.C (ia telah menghilang).

Allah Jw berfirman:

{@ $"tirrr,J-e,l;3y
"Maka Kami benamkan dia (Qarun) beserta rumabnya ke dalam bumi."
(QS. Al-Qashash [28]: 81).

Dia berfirman:

{@q,1AW{ii'"J'J-{iy
"Kalau Allab tidak melimpabkan karunia-Nya atas kita benar-benar
Dia telab membenamkan kita." (QS. Al-Qashash: 82).
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Disebutkan dalam sebuah hadits:

((sq;4-nS *i o- l-,:ti:.,,i'i Sr 9UId/ )qT pg ;j3lt'6yy
"sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat (tanda) dari ayat-
ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian
seseorang atau pun kelahiran seseorang."T

'aUYf;!, artinya adalah mata yang irisnya menghilang, yakni
diambil dari ucapa n P\ -:.'.; (bulan itu telah menghilan g).'{# h,
artinyaadalah sumur yang telah kering dan hilang airnya,yakni diambil

dari ucapan _r:,il\'^\t a* (Allah telah membuat bulan menghilang).

Dan terkadang yang digambarkan dari ucapan'j,-jJl-j.3 adalah makna

kerendah an 
^t^v 

kehinaan, sehingga kata ,-7),L1 digunakan untuk
menunjukan makna kehinaan. Dikatakan \.L1.! 5X3 J5 (f"l^"memikul
beban kehinaan).

U , "u,ai-;iflr a:G, artinyasaya menghardik anjing itu dengan

nada merendahkannya - sehinggaia berhenti. Hal yang demikian itu,
yakni ketika kamu berkata't";i1 (menjauhlah dariku) padanya.

Allah berfirman ketika menerangkan tentang orang-orang kafir:

{@eSfi{5wWy
"Tingallah dengan bina di dalamnya, dan janganlab kamu berbicara

dengan Aku." (QS. Al-Mu'minun [23]: 108).

Dia ju: berfirman:

{@ 'c,yrLi;;63#ui[3
"Lalu Kami berfirman kepada mereka: ladilah kamu kera yang hina."
(QS. Al-Baqarah l2l: 6s).

7 Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh Bukhari nomor (1046), Muslim nomor (3/901) dari hadits
'Aisyah q41i,r"
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Dan diantara penggunaan kata tersebut juga adalah ur p^rie)l'VL,
yakni ketika penglihatan itu tertutup karena kehinaan.

Dia berfirman:

{@w;,L,Ly
"Tanpa menemuka.n cacdl dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letih."
(QS. Al-Mulk [67]: a).

.1t
*: Allah ju, berfirman:

b

{@r:;*"*L'&y
"Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersdnddr."
(QS. Al-Munafiqrln 163): 4),

Mereka disamakan dengan kry, karena sedikitnya ucapan mereka.

Dan kata'{*" i di sana merupakan bentuk jamak dari,-!:Lt Kemudian
dari kata &\ dikatakan ,-1i'tl ,LJliL,yangmaksudnyaadalah ketika
kamu menggosok pedang itu dengan kayu yangmemang merupakan
alat penggosok. ,i. ili ,3?, aninya adalah pedang y^ngbaru digosok.

W fr*, artinya adalah unta yang masih baru dan belum terlatih,
yakni disamakan dengan ucapan a! aJX , artinyaunta itu memakan

kayu. liA oai;, 
aninya dahi yangkeras bagaikan kayu. Dan ucapan

ini digunakan untuk mengungkapkan orang yang tidak mempunyai
malu, sebagaimana dia juga disamakan dengan p,o ftatu yangkeras).

Seperti pada ucapan seorang penyair:

I)t3t oa73'^b ,;5;.ar,
Dan batu (orangyang tidak tahu malu) itu tersenyum

di depan uajabmu ketika keadaan sulit.

Adapun ,-1fi4t artrnya adalah sesuatu yaflgtercampuri kayu.
Dan kata ini digunakan sebagai kiasan untuk sesuatu yangburuk.
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/,.b : Makna dari iei,!.l (khusyuk) sama dengan bga; yaitu
ttrndrrk, merendah atau menyerah. Hanyasaja kata Li*t kebanyakan

digunakan untuk bentuk penyerahan y^ngdilakukan oleh anggota

badan. Sedangka n 'a;tiat kebanyakan digunakan untuk bentuk
penyerahanyangdilakukan oleh hati. Oleh karena itu, terdapat sebuah

riw ry at hadits y ang berbunyi:

ubVtd-*.:uir L?\t\.))
"Ketika hati teiah tunduk, niscaya anggota badan pun akan tunduk."

Allah jr;: berfirman:

{@6,f irijy
"DAn mereka bertambah kbusyuk." (QS.Al-Isra' ll7):109).

Dia berfirman:

{@6}*w*e7t1iq
"faiul o:'rnIyang khusyuk, daiam shaiatnya."
(QS. Al-Mu' minun l23l: 2).

{@<,*L6$uu'Y
"Ddn mereka adalab orang-ordngyangkhusyuk kepada Kami."
(QS. Al-Anbiya' [21]: 90).

{@Lvc'iits'Y
"DAn semua sudra tunduk merendab kepada Rabb.'(QS. Thaha [20]: 108)

{@'iA:-^:*\
"(Dalam keadaan) pandangan mereka tunduk, ke barpah."
(QS. Al-Qalam [68]: 43).
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Firman-Nya:

{@LtKfi'Y
" P an dan gan ny a t ert un du k. " (Q S. An-Nazi' a t 17 9): 9)

Merupakan kinayah (kiasan) untuk hari kiamat dan pemberitahuan
mengenai kegaduhan nya, yakni senada dengan firman-Nya:

{@68*t,,-;6tp
"Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dabsyatnyA. "
(QS. Al-\raqi'ah [s6]: a).

Firman-Nya:

{@u i1;,};'li E$tit-;p
"Apabila bumi diguncangkan dengan guncdngan yang dabsyat."
(QS. Al-Z alzalah [9e]: 1).

Dan firman-Nya:

{ @ fu 3+;i;'50. S;x:aU# i; y
*Pada bari (ketika) langit berguncang sekeras-kerdsnyq dan gunung
berj alan (berpindab -pindab)." (QS. Ath-Thur l52l: 9 -lO).

.9riri : Makna dari kata ipitadalah rasa takut y^ngdisertai dengan
ptngagungan. Dan hal tersebut kebanyakan muncul setelah mengetahui
apayangditakuti. OIeh karenanya, rasa takut seperti itu hanya dimiliki
oleh para ulama, sebagaimana dalam firman-Nya:

{@'6icii yQ b^(;{v*
"Sesungubnyd yd,ng takut kepada Allab di antara bamba-bamba-Nya,
banyalab ulama." (QS. Fathir [35]: 28).
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Dia berfirman:

{@;2":;i@i,a.t:( ;c;y
"Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk.

mendapatkan pengajaran) sedang dia takut (kepada Allah)."
(QS. 'Abasa [80]: 8-9).

{@;-;?;?-JY
"(Yaitu) orangyang takut kepada Rabb Yang Maha Pemurah."
(QS. Qaf [s0]: 33).

{@tlirri;\:t *iY
"DAn kami hbautatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tud.nyd

itu." (QS. Al-Kahfi [18]: 80).

{@ a;i.:5'rr;"rr,5}
"Maka janganlab kamu, takut kepada mereha dan takutlab kepada-Ku."

(QS. A1-Baqarah [2]: 1s0).

{ @'(;1 #\ i ifi "A#{,?6i;;1'Y

"Mereka (golongan munafi.k) takut kEada manusia (musuh), seperti

takutnya kepada Allab, bahkan lebib sangat dari itu takutnya."
(QS. An-Ntsa' l4l:77).

Dia berfirman:

{ @'s*r A3r&f i';i4 $i #:l;i:-1-ri y
" (Yait u) o r d.ng- o r d.n g y dn g rn eny d.rnp aikan r is al ab - ris al ab A l l ah, m ere k a

takut kepada-Nya dan mereka tiada merdsd takut kepada seordng (pu")

selain kepada Allab." (QS. Al-Ahzeb [33]: 39).

{@c;i3:i'Y
"Ddn bendaklah takut kepada Allab orang'ordng." (QS. An-Nisa' lal:9)
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Sampai akhir ayat, yakni hendaklah mereka merasa takut
karena malu.

Dan Allah ju: berfirman:

u 12\ b z- zToz y

t'(,'9UL-+y
"KArend takut kemiskinar." (QS. Al-Israt llTlz 3l),

Yakni janganlah kalian membunuh mereka karena khawatir
mereka akan mendapatkan kemiskinan.

{@ il'\rt-;i'*;,'b
"(Yaitu) ord.ngydngtakut kepada Rabb YangMaba Pemurab sedang Dia
tidak kelihatan (olebnyQ." (QS. Qef [50]: 33),

Yakni orang yarLg takut, dengan rasa takut yangtimbul karena
hatinya mengetahui Allah dengan cara seperti itu.

6t
,F,: Makna dari ;fr*elsll (pengkhususan), .ru+iyt (spesialisasi),

7=.-:.Lyt (kebebasan pribadi) dan ,VL;,::t (spesialisasi) adalah
keistimewaan y^ngdimiliki oleh sebagian sesuatu serta tidak dimiliki
oleh yang lainnya. Dan ini merupakan kebalikan dari kata i}.l.Jt
(umum), i-klt (berlaku umum) dan i.llJl (menjadikan sesuatu menjadi
bersifat umum). Kemudian yangdinamakan sebagai Jr.ll3W (orang
khusus) adalah orang yalgkhusus memiliki martabat teftentu. a-LA
(sesuatu yang khusus) merupakan kebalikan dari ilEJt (sesuatu yang
umum).

Allah jw berfirman:

{@2*,tui;slii.6=;,nt"gfi\5y
"DAn pelibaralab dirimu daripada siksaan yang tidak, khusus menimpa
ordng-orangyang lalim saja di d.ntara kamu." (QS. Al-Anfal [8]: 25),

Yakni akan tetapi siksaan tersebut menimpa kalian semua.
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'^2k--$a,,',3L*idan'^14-',3&\,artinyadiamengkhususkannya
untuk hal itu.

Allah jw berfirman:

{@\Au'1;'-r34y
*Allab memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki."
(QS. Al-Baqarah [2]: 10s).

,??l ,?W artinya celah yang ada pada rumah. Sedangkan kata
'a;t;tt digunakan untuk mengungkapkan kefakiran y angtidak dapat

tertutupi, sebagaimana makna ini juga diungkapkan dengan kata ii!t.
Dia ju: berfirman:

{@'tcb66;6ilo'::iJy
" Ddn mereka rnengutaTnakan (orang-orang Mubajirin), atas diri mereka

sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)."
(QS. Al-Hasyr [59]: 9),

Jika berkehendak kamu bisa mengatakan bahwa ia berasal dari
kata uLuL Adapun kata $Al, artinya adalah rumah y^ngterbuat
dari kayu atau pohon, yakni karena terkesan ada kemiskinan disana.

/./t

@: Allah jw berfirman:

{@ Y+cE6*i*c;$u\
"Ddn mulailab keduanya menutupinya dengan daun-daun."
(QS. Al-A'raf 177:22),

Yakni lantas mereka menaruh 'Gdi atas keduanya, yaitu daun.

Kemudian dengan mengambil makna seperti itu, maka keranjang kurma

dikatakan dengan 'G,sebagaimana kata tersebut juga digunakan untuk
menunjukan pakaian yangkasar. Dan bentuk jamaknya adalah iA .

Sesuatu yangdigunakan untuk mengesol sandal disebut dengan 'G.
Dikatakan , ,,J,4\, JAtdS;1. (saya mengesol sandal dengan alat sol).
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Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

;JX -L-Z ).4-&';xV #t ag
"Nabi :)44.KV pernah mengesol sandalnya."

lJ;*t i;;L, artinya saya menenun benang untuk mengesol.
Kata -irai!\ danJoi*ldikatakan untuk.nrkrrrrn yang memiliki dua
buah warna. Hakikatnyaia adalah susu atau makanan lainnya yang
dimasukan pada 

oG, 
sehingga makanan tersebut berwarna seperti

vrarnanya.

1r/a
: 'r,iJt merupakan bentuk masdar dari kata 'a17-G, yang

artinya adalah saya berselisih denganrLya sebagai musuh. Dikatakan
Yt;; -'a*tX - iJbV atau'ii,;L (saya bertengkar dengannya).

Allah jw berfirman:

{:@) 4\Aixi';t'b
"Padahai ia adalah pendntdng yang paling kerds."
(QS. Al-Baqarah l2): 20a).

{@#tr)-Aa;')
" Sedang dia tidak dapat memberi alasan y ang terang dalam pertengkaran. "
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 1S).

Kemudian orang yangmelakukan pertengkaran dikatakan sebagai

'r-LL, dan ia dapat digunakan untuk menunjukan makna tunggal dan
jamak, bahkan terkadang juga digunakan untuk talsnryyab (mengandung

makna dua individu). Adapun makna asli dari 'a*W (pertengkaran)
ai"iair i'etika setiap orang berkaitan dengan sisi c.,reug lain dan krL ik;
setiap (lr:lng merurik pih.rir yang l.iirr il;rri sarrr sisi"

l-)1;'i1n,,i1,;'rtklr, .l.ri-rl,i st Irrrtir ireclir.,,
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(e\j#..eii*.jyy
"Saya melupakanraya di sisi ranjangku."

Dan bentuk jamakny a adalah ?* dan it-ziii.
Kata o\LoLpada firman Allah:

{@'ffio.Gy
" D ua go I o n gan (go I o n gan m u km in d an go I o n gan k afi r) y an g b ert e n gk ar. "
(QS. AI-Hqjl22l: Ie),

Maknanya adalah dua kelompok. Oleh karenanya, Allah jw
menggunakan redaksi [,;;it, yakni dalam bentuk jamak.

Dia berfirman:

{@F{}
"tanganlab kamu bertengkar." (QS. Qaf [50]: 28).

Dia berfirman:

" S e dan g me re k a b ert e n gkar di da I a m N e r a kz. " (Q S. Asy- Syu' a r a' 126): 9 6)

Dan'rJ-.Ll artinya adalah orang yafigbanyak menentang.

Allah berfirman:

{@U';*:-;V
"Maka tiba-tiba ia menjadi penantangydngnydtd." (QS.' Yesin 136l:77)

Sedangkan i,.oL\ aninya adalah orang yang ahli dalam pertengkaran.

Allah jul berfirman:

{@6h4}y
"Kdun7 yang suka bertengkar." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 58).

{@ti;^Q"{'y

Huruf Kha



'J.rt: A[ah jw berfirman:

{@retre\
*(Mereka) berada di antara pobon bidara ydng tidak berduri."
(QS. Al-\faqi'ah 156l: 28),

Yakni yangtelah patah durinya.
Dikatakan 

";,* 
- i,#36 - '"^tiS -'i3.Joi, artinyasaya mencabut

duri darinya - sehingga ia telah tercabut durinya - maka ia adalah pohon
yang durinya telah tercabut atau patah. Kata 'r*bL\ artinya adalah

!3.ir).lt (pohon yargtercabut durinya), yakni sama dengan kata jrkJt
yang diartikan sebagai ,-b'fr\(sesuatu y^ng dibatalkan). Dan dengan

mengambil kata tersebut dibuat sebuah istilah -lgJ\ &'rbi, artinya
leher unta itu telah patah.

P: A[ah Ju: berfirman:

{@2,%bf*gey
"Lalu jadilah bumi itu hijau." (QS. Al-Hajj l22l:63).

{@taUY
"Pakaian bijau." (QS. Al-Kahfi [18]: 31).

Kata?i,4L merupakan bentuk jamak dari izli. Dan kata ilL itu
sendiri adalah salah satu warna antara putih dan hitam, yakni hijau,
meskipun ia lebih dekat ke hitam. Oleh karenanya,warnahitam (r;.:,i)

terkadang dikatakan dengan hijau (7L\), dan warna hijau terkadang

dikatakan dengan hitam.

Seorang penyair berkata:

1;rr i;u Fx.frLifuo. * 1ffi,.l#r asl -,;.ii,6
Orangyang berpindab ternpat itu berjalan tanpa arah

di dalam kegelapan bitam yang banya dituntun oleb burung hantu.
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Ucapan qD\ i6; dikatakan untuk menunjukan tempat yarlg
memiliki banyak warna hijau. 'W'arna hijau juga dinamakan dengan
k-ilJt, yang mana makna aslinya adalah kegelapan, seperti dalam
firman-Ny-a 'o3\-.-7:

{@eeG; }
"Kedua Surga itu (kelibatan) bijau tud,@arndnyd."
(QS. Ar-Rahman [55]: 64),

Yakni yang keduanya berwarna hijau. Adapun maksud dari
kata yang ada pada hadits Nabi -i1tr$:i;fi.: 11 6..ill ;l1LL,,-<-Elll
"Berhati-hatilah terhadap kbadhra' ad-daman", telahdijelaskan dengan

sabdanya 1:;**iiQ:

(G-A\,{.i o L\#.)r ii"l r11

"Yaitu wanita cantik yaoghidup di lingkung nyangburuk."S

Kemudian l?\A\ artinya adalah jual beli sayuran atau buah-
buahan ketika menjelang matang. Sedangkani'ar4ZJt artinya adalah

pohon kurma yangbuahnya berserakan, padahal kulitnya masih hijau.

e: A[ah jw berfirman:

{@,fifi|,;::ttt}
"Maka janganlah kamu tunduk, dalam berbicara."
(QS. AI-Ahzeb p3l: 32).

Makna dari kata Lr*, adalah Li*t (khusyu'), sebagaimana telah
dijelaskan sebelumny a."a;.ZL pr, aninya laki-laki yang sangat khusyu'.
Dikatakan ';.ll A;Z;., artinyasaya memotong-motong daging it". iig
'€;\, artrnyaterdapat ketenangan pada leher burung unta jantan itu.

8 Hadits lemah sekali: Dikeluarkan oleh Al-Qadha'i
Al-Khudri t;iil-;,"j. Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh
A dh- Dha' ifah nomor (1 4)
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nomor (957) dari hadits Abi Sa'id
al-Albani di dalam kitabnya Silsilah
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it: J.lJt artinyaadalah garis, seperti halnya kata 3Jl, dan hal
itu diucapkan ketika garis tersebut memiliki panjang. Dan menurut
apa yang dituturkan oleh para insinyur, garis itu ada bermacam-
macam: LW (datar, lurus), J,;r:,l(melingkar), ';;# 

(melengkung)
dan jt3 (menanjak, tinggi). Terkadang kata -Btt digunakan untuk
mengungkapkan tanah yar,g memanjang, seperti +;lt EL (tanah
Yaman). Dan itu juga menjadi asal dari ucap 

^" 
gi 3.lt (tombak

yangpanjang). Setiap tempat yatgdiberi garis oleh seseorang untuk
dirinya kemudian menggalinya, dikatakan dengan El 

^t^u'a81.Adapun i,U\*t artinyaadalah tanah yangtidak terkena hujan, padahal
ia berada diantara dua bidang yang terkena hujan, layaknyagaris yang
melenceng. Dan terkadang tulisan juga diungkapkan dengan kata lAt.

Allah jw berfirman:

{@*<S,M*;So.#tWLK6y
"Ddn kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Qur'an) sesuatu

Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis sudtu kitab dengan tangan
kananmu." (QS. Al-'Ankab nt l29l: 48).

# , +al1aruir dan.lti\riJ I artinyaadalah mengulangi ucapan.

Diantara penggunaan kata tersebut adalah kata i:]:!Lt dan i;41t. Akan
tetapi i:ELl khusus digunakan untuk ucapan yang isinya adalah nasihat.

Sedangkan i;4lt khusus digunakan untuk ucapan yarlgintinya adalah
meminang perempuan.

Allah ju: berfirman:

{ @;rA i 15; a- e,*;\4"#'gti }
"DAn tidak ada dosa bagi kamu meminang zaanita-wanita itu dengan

sindiran." (QS. Al-Baqarah l2): 235).
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Makna asli dari kata !&ft adalah keadaan yarrgdialami seorang

manusia ketika meminang, seperti halnya kata Lilt dan iil;Jt fteadaan
seseorang ketika duduk). Kemudian bentuk isim fa'il (subjek) dari
kata i;Llt adalah UV dan,i)lL. Sedangkan bentuk isimfa'il (subjek)

i;Xft hanyalah fur, tidak ada lainnya. Adapun f il (kata kerja) dari

keduanya adalah ,At.
J^EIJ I artiny a adalah pe rkara be sar y ang b anyak dipe rb incan gkan.

Allah Jus berfirman:

{@'\iiA#r'a}
"Apakah yang mendorongnxu (berbuat demikian) bai Samiri?."
(QS. Thahal20l: es).

{@6,1r;ii$'#r:}
"Apakab urusAnmu yangpenting (selain itu), bai pard utusan?"
(QS. Al-H rjr lrs): s7).

Dan.-Ue;i\ j,.t adalah pidato yangdapatmembuat sebuah masalah

terpecahkan.

iE : Makna dari,-1,!4tdan.luf,'ll adalah mencuri dengan cepat.

Dikatakan -iYZ - , 'rb'. ata:u ,-7LZ- - - ,-vL (menjambret, merenBBut,

menyambar), yakni dapat diucapkan dengan dua macamf il (kata

kerja) tersebut.

Allah berfirman:

{@ i,ii$iJ+J.il}
" Kecuali (sy aitan) yd.ng rnencuri-curi (pembicaradn). " (QS. Ash-Shaffat

l37l: t0),

Ini merupakan penjelasan tentang syaitan yang suka menguping

pembicaraan (kabar dari langit).
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Allah j';: berfirman:

{@ di*..rr'5i$iiiffiy
"Lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin."
(QS. Al-Hajj1221:31).

Dia berfirman:

{@ dias$iigry
"Sedang manusia sekitarnya saling merampok."
(QS. Al-'Ankabrt 129): 67),

Yakni mereka dibunuh dan dirampok. Kata ..-luglt diucapkan
untuk menunjukan satu jenis burung, yaitu walet. Seolah-olah ia

mencuri sesuatu ketika terbang. Kata tersebut juga digunakan untuk
menunjukan sesuatu y^rLgdigunakan untuk mengeluarkan ember (dari

sumur), seolah-olah ember tersebut dijambret. Dan bentuk jamaknya
adalah -;bty;.. Selain itu kata .-lUllt juga bisa diartikan besi yang
diputar (katrol). iyX3U, artinya burung rajawali yang menyambar
hewan y^ng ia buru. -;+;,St artinya cepat dalam menarik untuk
berjalan. U.fl .-ltsii atau'aiK:i (orang y^ngperutnya langsing), yakni
seolah-olah perutnya dijambret karena terlihat langsing.

'\E'',g;Jr 
(kesalahan) artinya adalah berpaling dari kebe t^ran.

Dan pengucapan kata tersebut ada bermacam-macam:

Pertama,menghendaki sesuatu yang tidak baik untuk dikehendaki,
kemudian melakukanrLya. Ini dianggap sebagai kesalahan total
yang membuat seseorang disiksa karena melakukannya. Dikatakan
;iE+ - \I+ -'\W- - ;*L (dia telah salah).

Allah ju: berfirman:

{@ 6uu+b\4;+.';Ltq
"Sesunggubnya membunuh mereka adalab sudtu dosa yang besd,r."

(QS. Al-Isra' 117): 31).
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Dia berfirman:

{@<*bAk^oL'Y
"Ddn sesungguhnya kami adalab ordng-orang yang bersalab (berdosa)"
(QS. Yusuf lr2l: eL).

Kedua, menghendaki sesuatu yang baik untuk dilakukan, akan

tetapi yang terjadi adalah kebalikan dari yang dikehendaki. Maka
dikatakan W * -;\lj1- fgj-i (dia telah salah dalam berbuat). Hal
seperti ini bisa terjadi ketika seseorang menghendaki sesuatu yang
benar, akan tetapi dia berbuat kesalahan dalam melakukannya. Dan
inilah makna yang dikehendaki oleh sabda Nabi 's:;'**i;@:

((Sqiijb'trr-r v1 * g-tn
"Telah diangkat dari umatku, (dosa) karena kesalahan dan lupa."e

Dan juga sabda beliau:

?i'^fi"tyr*s'ii+\ A;
"Barangsia p^ yangberijtihad kemudian salah (dalam ijtihadnya), maka
dia mendapatkan satu pahala."lo

{@;+;3;iGraq)iii6y
"Ddn barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah
(hendaklab) ia memerdekakan seordng hamba." (QS. An-Nisa' lal: 92).

Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor (2045), Ibnu Hibban di dalam Sbahih-nya
nomor (7219), Al-Baihaqi didalam Al-Kubro nomor (14871), Thabrani di dalam Al-Kabir nomor
(11,274) dan juga didilamAsb-Shagirnomor (765) semuanyadarihaditslbnu'Abbasri;6r!-_ jdengan
lafadz hadits sebagai berikut: i c

<6i; r;.iF-u; Oq-:!!-isrr :yi * -e, at l11
"sesungguhnya Allah mengampuni dari ummatku kesalahan, lupa dan hal-hal yang dipaksakan."

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kttabnya Al-lrua nomor (82)

Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (7352), Muslim nomor (1716) dari hadits
Abil Qais-pelayan'Amru bin'Ash e;6p;
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Ketiga, menghendaki sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan,
akan tetapi yang dikerjakan justru kebalikannya. Maka ini merupakan
kesalahan dalam kehendak, akan tetapi benar dalam tindakan. sehingga
orang y angmelakuka nny a dicela karena kehendakny a, danjuga tidak
dipuji atas perbuatarntya. Dan ini adalah makna yang dikehendaki oleh
seorang penyair dalam syairnya:

e*'f &.- d/,iu;jtfis, {. O"_;a;VA;ws'$i
Kamu hendak berbuat buruk padaku, akan tetapi yang terjadi

j ustru membabagiakanku.
Dan terkadang seordng manusia itu berbuat baik tanpd dia sadari.

Kesimpul annya, barangsiapa menghendaki sesuatu, akan tetapi
yang dikerjakan justru berlainan dari yang dikehendakinya, maka
dikatakan 

-trii 
1ai, telah melakukan kesalahan). Dan 

^p^Ll^ 
y^ng

terjadi sesuai dengan ap^ yang dikehendakinya, maka +\r,i (dia telah
melakukan dengan benar). Dan terkadang ucap 

^""tyii 
juga dikatakan

terhadap orang yangmelakukan suatu perbuatan yangtidak baik atau
menghendaki sesuatu yangdianggap tidak baik.

Oleh karenanya orang arab mengatakan +tA\'tyii ,iyLt +Wi
(kesala-han yang benar dan kebenaran yang salah) , ,i\At aWi
dan irlt fE-ii (kebenaran y^ng benar dan kesalahan yang salah).
Dan ini merupakan kata-kat a ?nusytaraA (gabung an) yangmengandung
berbagai macam makna sebagaima na yangkita lihat. Barangsia pa y^tg
ingin mengetahui hakikat makna-maknanya, maka hendakalah dia
merenungkannya.

Allah ju: berfirman:

{@*:+1 -*.4fr5y
"DAn ia telah diliputi oleb dosanyr." (QS. Al-Baqarah t2l: 81).
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Kata'albLl dan 'a#lt memiliki makna yang berdekatan, yaitu
kesalahan atau dosa. Akan tetapi kata'ailll seringnya diucapkan

untuk perbuatan yang tidak menjadi tujuan, akan tetapi tujuannya

adalah sebab yangmelahirkan perbuatan tersebut. Seperti orang yarTg

melempar kepada hewan buruan akan tetapi malah mengenai seorang

manusia, atau orangyang meminum minuman yarLg memabukan

kemudian melakukan tindakan kriminal dalam keadaan mabuk.

Dan yang dianggap sebagai sebab itu ada dua macam: Pertama, sebab

yarLgdilarang, seperti meminum minuman yang memabukan. Dan

kesalahan yang ditimbulkan oleh sebab pertama ini tidak dapat

dimaafkan. Kedua,sebab yangtidak dilarang, sepefti melempar hewan

buruan.

Allah Ju: berfirman:

{ @ Fjd 3153( #5 " *i6 t4',UL"At ;$',y
"DAn tidak ada dosa dtasrnu terbadap d.pd. ydng kamu kbilaf padanya,

tetapi (yong ada dosanya) apa yang disengaia oleb hatintu."
(QS. Al-Ahzab [33]: s).

Dia jw berfirman:

"Ddn barang siapa yang mengerjakan kesalahan d.tau dosd.."

(QS. An-Nisa' [4]: 112),

Dan yang dimaksud 'x1*t dalam ayat ini adalah kesalahan yang

tidak sengaja dilakukan.

Allah jus berfirman:

{@lsVL&$iri.r;}
"Ddn janganlah Engkau tambahkan bagi ordng-ordng ydng lalim itu
selain kesesatan." (QS.Nuh [71]: 2a).
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"Disebabkan kesalaban-kesalahan mereka." (QS. Nuh [71]: 25).

{@-q6eJaA6*eY+
"sesunggubnya kami amat menginginkan bahan Rabb kami akan
Tnengalnpuni k esalahan k ami." (QS. Asy-Syu' ara' 126l: 57) .

"Ddn ndnti kami akan memikul dosa-dosamu. " (QS .A1-'Ankab fi1291: 12)

{@;* i&rr4r6*i6\
"Ddn mereka (sendiri) sedikit pun tidak 6orggrp), memikul dosa-dosa

mereka." (QS. Al-'Ankab nt 129): 12).

Dia ju: berfirman:

{@:r;iti6+4al$"lv"y
"DAnyangsangdt kuinginkan akan mengdntpuni kesalabanku pada bari
kiamat." (QS. Asy-Syu'a re' 126): 82).

Dan bentuk jamak dari'ai)bLl adalah o\i$Ltdan \iU6l.

Adapun pada firman-Nya ju::

"Niscaya Kami ampuni kesalaban-kesalahanmu." ce..{

(QS. Al-Baqarah [2]: 58),

Ini merupakan kesalahan yang disengaja. Sehingga |,)W\ artinya
adalah orang yangsengaja melakukan dosa. Dan berdasarkan makna

yangdemikian itu kita menafsirkan firman-Nya:
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{ @i;gi'ir# ui @ * .'!y1;-j;1;'y
"DAn tidak ada makanan (baginya) kecuali dari darah dan nanab, tidak
ada yang memakannya kecuali orang-orangydng berdosa.'t.
(QS. Al-Haqqah l6el: 36-37) -:'

Dan terkadang perbuatan dosa dinamakan dengan 'a9V, yaitu
pada firman-Nya ju;:

{@t+utK$$r'y
"DAn (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikhan karena kesalahan
yang besar." (QS. Al-Haqqah [69]: 9),

Yakni dosa yang besar. Hal seperti ini serupa dengan ucapan orang
Arab |,i $yair) dan |\i (penyair). Adapun kesalahan yang berasal
dari perbu a:orl y angtidak disengaj a, maka Nabi i,ar*,,KV menyebutkan
bahwa ia dapat dimaafkan. Dan makna dari firman-Nya ju::

" Niscay a Kami ampuni k esalahan-kesalahanmu. " (eS.Al-Baqarah t2l: 5 g)

Sama seperti yangsebelumnya.

F , ,J,ii-,rl*(saya melangka h) -iry(dengan satu langkahan).
3;trIt (langkah) adalah jarak diantara dua telapak kaki.

Allah ju: berfirman:

{@ "AEfti)"fLwri}
"Dan janganlab kamu mengikuti langkah-langkab syaitan."
(QS. Al-B aqarah l2l: 168),

Yakni janganlah kalian mengikutinya. Dan ayat tersebut senada
dengan firman-Nya:
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{@ 6;ii6'1;Y
"Dan janganlab kamu mengikuti bawa nafsu." (QS. Shed p8):26).

,-i;: Kata o*;st (ringan) merupakan kebalikan daripada Ji4r
(berat). Dan kata tersebut memiliki beberapa bentuk pengucapan:

Pertama, terkadang ia diucapkan karena melihat bertambahnya
timbangan dan membandingkan diantara dua hal, yakni satu dengan

\ang lainnya, seperti kalimat ,ibtFj; (airnam yang ringan) dan

P $, (dirham yangberat).

Kedua, diucapkan karena melihat bertambahnya waktu. Seperti

ucapan ,J;+ ,i.; $<uda yang ringan) dan ji;5 pr| (kuda yang berat),

yakni ketika salah satu dari dua kuda itu berlari dengan lebih cepat

daripada kuda yangsatunya dalam satu waktu.

Keti g a, kata i41 diuc apkan te rhadap sesu atu y angdi an ggap b aik
oleh manusia, sedangkan kata jr+ diucapkan terhadap sesuatu yang
dianggap buruk oleh mereka. Sehingga.;$tditujukan untuk memuji,
sedangkan ,JJilt ditujukan untuk mencela.

Di antaranya adalah firman AIIah:

{@{;xGr'uqiY
"SekarangAllah telab meringankan kepadamu." (QS. Al-Anfal [8]: 66).

{@ #ir4't}
"Maka tidak, akan diringankan siksa mereka." (QS. Al-Baqarah [2]: 86).

Dan saya berpendapat bahwa diantara pengaplikasian makna
tersebut juga terdapat pada firman-Nya:

{@(,;;s3J;'y
" Istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. "
(QS. Al-A'rdf l7l: t89)
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Keempat, kata i?; diucapkan terhadap orang yang bersikap
serampangan, sedangkan kata j9 diucapkan terhadap orang yang
memiliki ketenangan dalam bersikap. Sehingga .;4*tditujukan untuk
mencela, sedangkan Jl;rJl ditujukan untuk memuji. Kelima, kata
,J?ldiucapkan terhadap benda-benda yang memiliki karakter selalu
condong ke bawah, seperti tanah dan air.

Dikatak an'ei;,- & - ,i4 - ,-XL, aninya ringan. \1?F -'oiiL, artinya
merin gank anny a. \1i, -,-7ii, artiny ame nj adi rin gan. lil1i,t t, artiny a
saya meremehkannya. itt:lt,-iL, aninyahartabenda itu ringan . ,.-149t,
artinya sesuatu y afigringan. Diantara penggunaan kata tersebut adalah
ucapan gqJ I Jb,J?; i>tf (perk ataan y angringan untuk diucapkan).

Allah jw berfirman:

{@.,"(rt,ri,zffiy
"Maka Firaun rnempengdrubi kaumnya (dengan perkdtdan itu) lalu
mereka patuh kepadanya." (QS. Az-Z,tkhruf 143): 54),

Maknanya adalah dia mendorong mereka untuk bersikap hina
sepefti yang ia lakukan, atau dia menemukan mereka sebagai orang-
orang yang ringan (lemah), baik fisik maupun tekadnya. Ada yang
mengatakan bahwa maknanya adalah dia menemukan mereka sebagai

orang-orang yang bersikap serampangan.

Kemudian firman-Nfa )w:

{@il-:i&uiy
" Ddn siapa yang ringan timbangan kebaikannyd." (QS. Al-A'ref l7l: 9)

Merupakan isyarat terhadap banyak atau sedikitnyaamal kebaikan.

Firman Allah jw:
r aAr /i'. /,,

{@$#.{j}
" D an j an gan l ah s e k a l i - k al i men gge l is ab k an ka m u. " (QS .Ar-Rr-rm [3 0] : 60)
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Maknanya adalah janganlah sekali-kali keraguan y^ng mereka
lontarkan dapat mengganggu dan menghilangkan keyakinanmu.
'&)V &l*t, artinyapergilah kalian dari rumah-rumah mereka dengan

ringan (hati). .-LIl artinya adalah sesuatu y^ng dipakai, yaitu sepatu

atau sandal. 1,l3l ,k atau jr4l (sepatu burung unta atau unta), yakni
disamakan dengan sepatu manusia.

a ta.

l>f> : Allah ju: berfirman:

{@'rfr<itt-"Y
"Mereka berbisik-bisik di antara mereka." (QS. Thaha [20]: 103).

{@ tu*;if'\
"Dan janganlah pula merendabkannya." (QS. Al-Isra' [17]: 110).

a6talt dan &llt artinya adalah merendahkan suara ucapan.

Seorang penyair berkata:

e":ir qgAg;+\eoW
Dan terdapat perbedadn d.ntara ucdpdn yang secd.rA terang-terd.ngdn

dengan yang lirih.

,# = j,)Lt(rendah) merupakan kebalikan dari prr (tinssi).
j)*tjuga diartikan sebagai kehalusan dan perilaku yanglembut.

{@ i\i'1-"+v+;+:y
"Ddn rendahkanlab dirimu terhadap mereka berdua."
(QS. Al-Is ra' ll7f: 24),

Ini merupakan dorongan untuk bersikap lembut dan patuh kepada

keduanya (orang tua), yakni seolah-olah itu merupakan kebalikan dari
firman-Nya:
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{@rF$3
"Babwa janganlab kamu sekalian berlaku sombong terhadapku."
(QS. An-Namll27l:31).

Allah ju: berfirman ketika menjelaskan tentang hari kiamat:

"(Kejadian it") merendahkan (suatu golongan) dan meninggikan
(golongan ydng lain)." (QS. Al-\X/aqiah [56]: 3),

Yakni Dia merendahkan suatu kaum dan mengangkat kaum yang
lain..Mak a kata'aZiU merupakan isyarat terhadap firman-Nya:

{@"4-'* S;1'{3;'}'\
"Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat ydng serendah-rendabnya."
(QSiAt-Tin [e5]: 5).

& , 'r,JL-;,i"1' ,# , aninya sesuatu itu tertutupi.

Allah ju: berfirman:

; {g',.94fr"{$V,iy
"Berdoalab kepada Rabbmu dengan berendab diri dan suara ydng
lembut." (QS. Al-A'raf l7l:55).

L\1Ll adalah sesuatu yang digunakan unruk menutupi, seperti
halnya kata i\Ji;.Jl (penutup). 'a#i, artinyaadalah kamu menghilangkan
p e nut up n y a, y akni ket i ka k amu me n amp ak an nya.',i#\ artiny a adalah
kamu menaruh penutup padanya, yakni ketika kamu menutupinya.
Dan lawan dari kata tersebut adalah illll dan jdi)l, yang artinya
adalah memperlihatkan atau meng,r-,r*krrrrryr.

Allah ju: berfirman:

, ^4t,9.2 
zl)z

{tOa+t:t-i,!; b
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p1fr ;!ffi \1,;e,i \i,;Xi 45 
"',i \14 *s tSi irlrJ; uL F

{@'Fj
"Jika kamu menantpakkan sedekab(mu), maka itu adalah baik sekali.
Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kEada orang-
orangfakir, maka menyembunyikan itu lebib baik bagimu."
(QS. A1-B aqarah l2l 27 t).

Dia Ju: berfirman:

{@"igu5.€L;rAVt''y
"Aku lebib mengetahui dpdyanghamu sembunyikan dan dpaydngkamu
nyatakan." (QS. Al-Mumtahanah [60]: t).

,, *:P:il^:';t:::,
dabulu selalu menyembunyikannya." (QS. AI-An'am t6l: 28).

f\.i..i";*,yl artinya adalah mencari persembunyian.

Diantaranya t erdapat pada firman Allah:

{ @ ;r\}#)- x:t'ix:i,f!1 y
"Ingatlab, sesunggubnya (orangmunafik. itu) memalingkan dada mereka
untuk menyembunyikan diri daripadanya (Mubammdd). "
(QS. Hud [11]: s).

Kata r2lfl me rup ak an b e nt uk j am ak dari'o.2l, y ang artiny a adalah

sesuatu yangada di bawah bulu-bulu yangbesar.

, li , ji;r artinya adalah celah diantara dua hal. Dan bentuk

fl^ U"i^ adalah jX. Seperti Jtijtjit (celah atau sela-sela rumah),
.,HJl (awan), ;UJl (abu) ataupun lainnya.

Kamus Al-Qur'an 667



Allah ju: berfirman ketika menggambarkan awan:

{@ 4g+bu137i;iY
"Maka kelibatanlab olehmu bujan keluar dari celah-celahnya."
(QS. An-Nnr l2al: a3).

{@)qii+V6'y
"Lalu mereka merajalela di kampung-kampung." (QS. Al-Isra' llTl: 5).

Seorang peny air berkata:

j;, ,i*S)urt l)- a:i
Saya melihat sela-sela abu dan kilatan bara api.

{@&\;a;\iy
"Ddn tentu mereka akan bergegas-gegas maju he muka di celah-celah
barisanmu. " (QS. At-Taubah l9l: 47),

Yakni mereka berjalan di tengah-tengah kalian dengan menyebarkan
fitnah dan berita bohong. Kata J>tll diucapkan untuk menunjukan
sesuatu yangterselip diantara gigi atau lainnya.

Dikatakan di+! '^, F (dia membersihkan giginya dari sesuatu

yang terselip di sana), !>tl! '$., b (dia membersihkan bajunya dari
sesuatu yangterselip disana). ,J)Ll! ,Wt A\a-,y, artinyadia menaruh
penyekat pada bibir bayiyangtelah disapih itu, dengan tujuan untuk
mencegah nya agar tidak menyusu kembali. d-t! {b}l ,F, aninya dia
membuat celah (ubang) pada papan sasaran itu dengan anak panah.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

Ui'L*1Wi;;t;gY
"Sela-selalah antara jari jemari kalian (ketika berwudhu)."11

11 Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor (142), at-Tirmidi nomor (788), an-Nasai
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Ucapan f\t Oi>gr memiliki arti yang dengan kata Fr, yaitu
kerapuhan/kelemahan dalam suatu unrsan. Dalam artian ia disamakan

dengan celah yangterjadi diantara dua benda. .ri+ - Y 31- ig jt,
artinyamenjadi ada celah pada daging itu. Kalimat tersebut dikatakan
ketika melihat kekurusan padanya.

Seorang penyair berkata:

.rl g-* '4 b+'31
Sesungguhnya badanku setelab kebampaanku, niscaya menjadi kurus

ii;Jl artin ya adalah jalan yangada di tengah-tengah padang pasir,

Dinamakan demikian karena terdapat kesulitan yang merintangi
jalanan tersebut atau karena jalan tersebut menjadi celah di tengah-

tengah pasir. 'ijill jugadiartikan sebagai arakyangtelah menjadi cuka,

yakni dikarenakan masuknya keasaman pada arak tersebut. Adapun
ii;jt, artinya adalah sesuatu yangdijadikan sebagai penutup sarung

pedang. Dinamakan demikian karena pedang menjadi berada di antara

celah-celahnya. Kata ij1t artinya adalah gangguan yarLgterjadi pada

jiwa, baik dikarenakan memiliki keinginan terhadap sesuatu atau

karena memiliki kebutuhan terhadaprLya. Oleh karenanya, kata iial
ini ditafsirkan sebagai kebutuhan dan kebiasaan.

Adapun kata iilt artinyaadalah cinta kasih. Penamaan demikian
karena ia masuk ke tengah-tengah jiwa atau karena terdapat kebutuhan
yang mendesak untuk memenuhinya. Dari sini maka dikatakan

i*Y * - t )t+ -'lJv; -'eij6 (saya bersahabat dengannya-dengan
persahabatan -maka dia adalah seorang sahabat).

Pada firman-Nya ju::

{@ #-.+G.\:ii'iGY
"DAn Allah telah memilih lbrahim menjadi kesayangan-I'{ya."
(QS. An-Nisa' [4]: 125),

nomor (87), Ibnu Majah nomor (a07) dari hadits Laqith bin Shubrah. Hadits ini dishahihkan
oleh Svaikh al-Albani di dalam kttab Shabih As-Sunan.
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Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim dinamakan sebagai W,
karena dia membutuhkan Allah 'rJW pada setiap keadaan.

Yakni sesuai dengan firman-Nya:

{@i, resYairt ;;b
"Sesungguhnya aku sangdt memerlukdn sesudtu kebaikan yang Engkau
turunk an kepadaku." (QS. Al-Qasha sh l2}l: 2a) .

Dan berdasarkan hal tersebut, maka dikatakan dalam sebuah doa:

dengan selalu butuh kepada-Mu. Dan jangansengsarakan aku dengan
tidak membutuhkan-Mu). Ada y?ng berpedapat bahwa kata jgl
dalam ayat tersebut berasal dari iiAt (cinta kasih), dan penggunaan
kata tersebut sebagaimana penggunaan kata 'a-{ (cint^). Abul easim
Al-Balkhi berkata: Ia berasal dari ijlt, bukan iifr. al-ealkhi juga
berkata: "Barangsia p a y angmenyamakannya dengan kata {i..1 I (oran g
y^ng dicintai), maka dia telah salah. Karena Allah boleh mencintai
hamba-Nya, sebab cinta dari Allah maksudnya adalah pujian. Akan
tdtapi Allah tidak bisa menjadikan hamhe-Nya sehagai kekasih.
Dan hal tersebut dapatmenimbulkan kerancuan. Karena arti dari iirt
adalah masuknya rasa cinta ke dalam jiwa dan bercampur dengannya.

Sepeni pada ucapan seorang penyair:

lgl,5-j;glt (rry * A€3')\G)i-ue;ixs
Kamu benar-benar telab masuk ke dalam jalur rub pada diriku.

Dan berdasarkan hal tersebut, seorang hekasib dinamaian sebagai jJ:J-..

Dan oleh karenanya dikataka, V)3 ait; (dia telah bercampur
.iengan jiwa kami). sedanglian kJt adalah sampainr-.i r-.is.1 c'::':,..
ke iubuk hat.i, yang diambil dariucrpan orarg Arab ii;;, vakni ketik.r
saya dapat mengerlai lubtrk h.rrirrr; Akan teralri ep;Lril- k.rr.r L;,r
ini disanciarkan perla A.lla[r, nt.rii:r ,i:rks,rrinr'.1 ail;rlaii pcr.i;rr.ri.iri h.r.l,.
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begitu pun dengan kata ij}t. S.hirrgga apabila salah satu dari kedua

kata tersebut boleh disandarkan kepada AIIah, maka yanglainnya pun

boleh. Adapun apabila yang dikehendaki dari kata $ (atau i,4) adalah

lubuk hati, dan yangdimaksud dari kata ailt ,drlrh masuk pada celah,

maka jelas keduanya tidak dapat disandarkan pada Allah. MahdSuci
Allah Saj:nvt dari hal tersebut.

Firman Allah ju::

{@"^i4 i;*U1y
"Tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan ydng akrab."
(QS. Al-Baqarah l2): 254),

Artinya adalah tidak mungkin bisa menjual kebaikan maupun
menariknya dengan rasa cinta pada hari kiamat. Dan ayat tersebut
merupakan isyarat terhadap makna yangdikandung dalam firinan-
Nya gr;;[K],:

{@ $6($**A*'Y
"DAn baban manusia banya memperoleh apd ydng telab d,iusabahoikyo. "
(QS. An-Najm [53]: 3e).

Dan firman-Nya:

{@ 3!,\;o:ef .

"Tidak ada jual beli dan persahabatAn." (QS. Ibrahim [14]: 31). :

Adayang berpendapat bahwakata jJq p^d^^y^tini merupakan masdar

dari &iiE, sehingga a rtinyaadalah sahabat. Dan ada ju gayangberpendapat

bahwa ia merupakan bentuk jamak. Dikataka" ij+ - Ui - W,
dan maknanya sama dengan yangpertama, yaitu sahabat.

ili ' Sjilr artinyaadalah terbebasnya sesuatu dari mengalami
kerusakan dan tetapnya sesuatu itu pada keadaan yang dialaminya.
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Setiap hal yang lama untuk berubah araupun rusak, maka orang Arab
mensifatinya sebagai rrtlt. Seperti ketika mereka mengatakan i9\5i(salah
satu dari tiga batu yang digunakan untuk meletakan panci) dengan
t;lrL, yakni karena ia berdiam lama pada tempatnya, bukan karena ia
bersifat kekal. Dikatakan l:,,}L - lt+ - C.

Allah ju: berfirman:

{@'o;Mf-Y
"Supaya kamu kekal (di dunia)." (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 129).

Kata jilt (pikiran atau jiwa) merupakan nama bagian dari diri
manusia y^ngtetap pada keadaanrLya,sehingga ia tidak berubah selama

manusia itu masih hidup, tidak seperti bagian-bagian yang lain.

Makna asal dari kata ji.l.ltadalah sesuatu yangterap dalam waktu
yanglama. Dan dari sana dikat akan (ti p.2, yaituorang yanglambat
untuk beruban. iifi'tts,yaitu hewan tunggangan yang gigi susunya
tetap ada sampai tumbuh gigi tetap. Kemudian kata tersebut digunakan
untuk menunjukan sesuatu y^ngtetap selamanya (kekal). Dan maksud
dari {{tii rjJift (kekekalan ada di dalam Surga) adalah tetapnya hal-
hal yang ada di dalam sana pada keadaan semula ranpa mengalami
kerusakan.

Allah ju: berfirman:

{@ 5'ltse.J"ts:li4qty
"Mereka itu pengbuni Surga; mereka kekal di dalamnya."
(QS. Al-Baqarah l2l: 82).

"Mereka itu pengbuni l,{eraka; mereka kekal di dalamnya."
(QS. A1-B aqarah l2l: 39).

{ @ a'ir;i'r6(5Al).{3y
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{ @ W.\1rt€ ru, fi\F,s (dii. Li+9. i3- 63 y
"Ddn barang siapa ydng rnernbunuh seordng mukmin dengan sengaja,

maka balasannya ialab Jabanam, kekal ia di dalamnyd."
(QS. An-Nisa' [4]: 93).

Kemudian pada firman-Nya ju::

{ @'t'!ii,6:*,11;y
"Mereka dikelilingi oleb anak-anak muda yang tetap muda."
(QS. Al-\raqi'ah 156l: t7),

Ada yang mengatakan bahwa mereka tetap pada keada n yang
dialaminy a, tanp a mengenal pe rubahan. D an ada juga yan g berp e ndapat

bahwa mereka memakai anting-antingii&. Danii& sendiri adalah

nama salah satu jenis anting-anting. ,3,.ittidit artinyaadalah menjadikan

sesuatu itu kekal dan menganggap bahwa ia bersikap kekal. Maka

berdasarkan hal tersebut, makna dari firman-Nya Ju::

{ @ ,6'ii -JLIA,{5$Y
"Tetapi dia cenderung hEada dunia." (QS. Al-A'raf l7): 776)

Adalah dia cenderung untuk turun ke bumi dan mengira bahwa

dia akan abadi di sana.

,;li: Makna dari kata Ai=;tsama dengan makna dari kata

C-U', yaitu murni. Hanyasaja,f)\al digunakan untuk sesuatu yang
campurannya sudah hilang, setelah ia tercampur dengannya. Sedangkan

i9\,31 terkadang diucapkan untuk sesuatu yangtidak pernah tercampuri

ir-, sekali. Dikatakan ,e - i;fu (saya memurnik 
^rLr:ya,sehingga

ia menjadi murni kembali).

Dan oleh karenanya seorang penyair berkata:
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pt+:t eb,3toLtL
Yaitu kemurnian arab dari kotoran ydng ada pada penutup panci.

Allah jw berfirman:

{ @ GAjiat_c rLfrt e# rry j. c t}6, y
"DAn mereka mengatakan: Apa yang dalam perut binatang ternak ini
adalab khusus untuk, pria kami." (QS. Al-An'am 16l: 139).

Dikatakan j)1vt'i; dan'aa-e (ini adalah sesuatu yang murni), sama
seperti !a ti (oran g y angcerdas) dan'u-rt, (narato r).

Firman-Nya Jwl

{@lt4i,u-&'#i;t6y
"Maka tatkala mereka berputus asa daripada (putusan) yusuf mereka
menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik.'
(QS. Ynsuf [12]: 80),

Maknanya adalah mereka memisahkan diri dari yanglainnya.

Dan firman-Nya:

{ @ 'o'*}li'",'y
"Dan banya kepada-Nya kami mengikblaskan bati."
(QS. Al-B aqarah l2l: 139).

{@ <Aekr$QAfry\
"sesunggubnya Yusuf itu termasuk bamba-bamba Kami yang terpilih."
(QS. Ynsuf 11,21:2a).

Maka yang dimaksud dengan iLj.].-i,Jt ,-bj*Ladalah terbebasnya
orang-orang muslim dari apa yangdiyakini oleh umat yahudi, yaitu
tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk) serta terbebas dari apa
yangdiyakini oleh umat nasrani, yaitu akidah trinitas.

i
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Allah ju: berfirman:

t@ 
tuliX<t:.rly

" Dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata h any a kepada-Nya. "
(QS. Al-A'ref l7f:29).

Dia ju: berfirman:

t tvx+* 2- .. | / -t ct) z / i, .r. -27'

{. iig))a : t'J-ti 
^\ 

3LlrJLs;-rJt }b r;J.F

" Sesungguhnya kafi.rlab orang-ordng ydng ?nengdtakan: Babanasanya

Allah salah satu dari ydng tiga." (QS. Al-Maidah l5l:73).

Dia ju: berfirman:

{@ b;6-:i'5*Y
"DAn tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah.'
(QS. An-Nisn' [4]: 146),

Dan maknanya sama dengan yangpertama.

Dia jw berfirman:

{ @ q,JfrL(rai a({;Y
"Sesungguhnya ia adalah seordng yang dipilih dan seordng Rasul dan
Nabi." (QS. Maryam [19]: 51).

Hakikat dari 
"i>Ljr 

(ikhla$ adalah terbebas dari segala sesuatu

selain Allah ju:.

r.1 1
Ja.t't : Yang dinamakan g-tatadalah menggabungkan antarabagian-

bagian dari dua hal atau lebih, baik keduanya berupa benda yangcair,
atau l<rtiuanva lrerupa Lrenda paciat, atau satunya cair cian satunya

lagi padat. Kata -tb-r ini cakupannva lebih umum dari pada g;31
(mencampurkan). Dikatakan l;"ilt li;il (sesuatr-r itu telah rert:am;,r.rr).
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Allah ju: berfirman:

{@ ,6'ii 3(-rilc('y
"Lalu tumbublab dengan suburnya (karena air itu) tanarn-tanlman
bumi." (QS. Yunus ll}:2a).

Sahabat, karib dan teman dikatakan sebagai El;.Istilah 6\$al
(dua oran g y 

^ng 
menggabungkan hartany a/berserikat) dalam bidang

fiqih berasal dari kata tersebut.

Allah jw berfirman:

{ @ .;ri e W i4-}ulfi6i't-'Y
"Memang banyak, di antara orang-ordng ydng bersekutu itu berbuat
zbalim kepada ydng lain." (QS. Shed p\z 2a).

Kata Ef,! dapat dikatakan untuk makna tunggal dan juga jamak.

Seorang penyair berkata:

t-Z
WF$')UUgJir i\5

Orangydng bergabung itu telah tampak, akan tetapi
mereka tidak dapat menaungi orangorangydng mereka tinggalkan

Dia ju: berfirman:

{@W?t;;wi3WY
"Mereka TrTencdrl7pur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan
lain yang buruk." (QS. At-Taubah [9]: 102).

Yakni mereka melakukan amal shalih di satu waktu dan melakukan
amalyangburuk di waktu yarLglain. Dikatakan yii Oi:i'3-riii(fula"
mencampuradukkan dalam perkataannya), yakni ketika fulan memiliki
campuran. Begitu pun juga dengan ucapan y;O J;;)\ YAitfangmana
itu adalah merupakan kiasan untuk menunjukan keterbatasan pada

car a berlalan kuda tersebut.
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'rJt | ,iiitadalah ketika seorang manusia melepas pakaianny aatarl

hstit r r.iko, kuda melepas pelana dan tali kekangnya.

Allah ju: berfirman:

{@As g6y
"Maka lEaskan kedua terompahmz." (QS. Thaha l20l: t2).

Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut diartikan secara

zhahir (tekstual), dan di sana Allah memerintahkan Musa untuk
melepas kedua sandal dari kakinya karena ia terbuat dari kulit bangkai

keledai. Sebagian orang sufi berpendapat bahwa itu merupakan sebuah

ungkapan yangmaksudnya adalah perintah untuk diam dan tetap di

sana, seperti ucaPan yaflgdilontarkan kepada orang yangkamu suruh

untuk tetap diam ditempat, yaitu Ok)Ultly(copot baju dan sePatu

kamu!) atau semisalnya. Dan apabila dikatakan o)i & it$lil, maka

maknanya adalah fulan memberi baju pada fulan. Pengambilan makna

memberi dari kata /L pada ucapan di atas menggambarkan bahwa

baju tersebrr, ,r*prikepada fulan hanyadengan melepaskannya (dari

tubuh sang pemberio'9.

, & $elakang) merupakan kebalikan dari it13 (depan).

Allah ju: berfirman:

{@;6tr61 +i;fiv&Y
"Allab mengetabui apa-apa yang di badapan mereka dan di belakang

mereka." (QS. Al- Baqar ah l2l 255).

Dia ju: berfirman:

{@ '$Lq'ri'i*.VW:1Y
"Bagi manusia ada malaikat-malaikat ydng selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangrtya." (QS. Ar-Ra'd [13]: 11).

,5,t
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Dan Dia ju: berfirman:

{ @'i-t; ur A <.h 4:t # iA'6 y
"Maka pada bari ini Kami selamatkan badanmu supd.yd kamu dapat
menj adi pelaj aran bagi orang-orang y ang datang sesudabmu. "
(QS. Ynnus [10]: 92).

Sedangkan -isL merupakan kebalikan dari i'3,33 atau.--1i; (telah

lewat atau telah lalu). Dikarenakan memiliki kedudukan yang rendah,

orang yangdibelakang atau yangterlambat dikatakan dengan .ilt.
Oleh karenanya ada y angmengatak an 16,2)1.-l,iat (orang terlambat itu
adalah orang yaflgburuk). Dan orangyalgdibelakang atau terlambat
terkadang juga dikatakan sebagai J|l, meskipun tidak dimaksudkan
untuk menunjukan kedudukan yang rendah.

Allah jus berfirman:

{@3L&"iffiy
"Maka datanglab sesudab mereka generasi (yang jahat)."
(QS. Al-A'raf l7l: 1.e9).

Dikatakan Gil $36i,*, artinya dia diam seribu kali dan

berbicara kotor (buruk) satu kali. Orang dibelakang apabila tampak
kebodohan darinya, maka dikatakan dengan fuii. O.rng yang
perkataannya rusak atau mengalami kerusakan pada dirinya juga

dikatakan dengan fuii. olt atakan ri)3 3i3 J36, yakni ketika fulan
terlambat dari fulan, 

^ta:u 
ketika dia datang sebagai pengganti dari

yang lainnya atau ketika dia menduduki tempat orang itu. Dan kata

dasarnya adalah 'tib.
'eli,t - iG dengan Kba' yang dibaca fathah, artinya rusak.

,i)Y'*, artinyaadalah dia orang yarLgburuk dan bodoh. Orang yang
buruk atau rendah terkadang diungkapkan dengan kata JiL.
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Seperti pada firman-Nya:

{ @'ri$i Vt1 .;:; 7x b,Iii y
"Maka datanglab sesudah mereka, pengganti (yong jelek) yang menyia-
nyiakan sbalat." (QS. Maryam [19]: 59).

Orang yarLgmenggantikan orang lain dan menduduki tempatnya
dikatakan dengan 6t.Dan'aJ;i+diucapkan ketika setiap orang saling

menggantikan yang lainnya.

Allah Ju: berfirman:

{ @'-^1{LAt5'Jtri'$ "5i ;; y
"DAn Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti."
(QS. Al-Furqan l2s): 62).

Dikatakan '& 7;i, artinyasebagian dari mereka datang setelah

yanglainnya.

Seorang penyair berkata:

W5yg.if.iUJrlq
Dengan bal itu, bewan yang men-tiliki mata lebar dan antelop

(binatang sejenis rusaP"") berjalan secarA bergantian

IJcapan W'^i;vtmerupakan kiasan untuk sakit perut dan terlalu
banyak berjalan. U)t1.i)ti ,-;itE, fulan mengerjakan unrsan itu dengan

menggantikan fulan, baik bersamanya 
^tau 

setelahnya.

Allah ju: berfirman:

{ @ |rAr. €:'li c1-"$' Lrtd {c3 tri y
"Ddn sekiranya Kami mengbendaki, niscaya ada di dntard kamu
yang Kami jadikan Malaikat-Malaikat (yong turun-ternurun) sebagai

pengganti kamu di bumi." (QS. Az-Ztthruf [a3]: 60).
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i:y+lt artinyaadalah menggantikan orang lain, baik karena ketidak
hadiran orang yaflg digantikan, karena dia meninggal, karena dia
telah lemah (tua) atau karena untuk tujuan memuliakan orang yar.g
menggantikan tersebut. Dan berdasarkan alasan yang terakhir ini,
Allah menjadikanparakekasihnya sebagai khalifah di atas muka bumi.

Dia ju: berfirman:

{@}-i"ticqfr;"ii}y
"Dia-lab ydng menjadikan kamu kbalifah-kbalifuh di muka bumi."
(QS. Fathir [3s]: 3e).

{@ e;*try"HQcii;'y
"Ddn Dialah ydng menjadikan kamu hbahfub-kbalifab di bumi."
(QS. Al-An'em [6]: 165).

Dia berfirman:

{@ Kfrei'i;a;;iy
"Ddn Rabbku akan rnengganti (karnu) dengan kaum yang lain."
(QS. Hud llt): s7).

Kata ,';t:J.t merupakan bentuk jamak dari'ai); (khalifah).
Sedangkan iLiii merupakan bentuk jamak dari if,; (khalifah).

Dia Jw berfirman:

{ @ 6'ii e'^1+ 6tG $3 it'4 \
"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu kbalifah (penguasa)

di muka bumi." (QS. Shad [38]: 26).

{@:16 AK,Y
"DAn Kami jadihan mereka itu pemegang hekuasaan."
(QS. Yrlnus [10]: 73).
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{@ dri)r;:vi6t"&+Y
"Dan ingatlah oleb kamu sekalian di uaktu Allab menjadikan kamu
sebagai pengganti-pengganti (yong berkuasa) sesudah lenyapnya kaum
Nuh." (QS. AI-A'raf l7l:69).

Adapun Jy+)t dan rlitllll (perbedaan) adalah ketika setiap

orang mengambil cara yangberbeda dariyanglainnya dalam keadaan

dan perkataan. Dan .jy;rr (perbedaan) ini lebih umum dari pada'"tL)t

(kebalikan, lawan). Karena setiap halyangberlawanan pasti berbeda,

akan tetapi tidak semua hal yang berbeda dapat dikatakan berlawanan.

Ketika perbedaan pendapat diantara manusia terkadang dapat

menimbulkan perselisihan, maka kata .ld;i)l (dan kata-kata yang

berasal darinyae"") digunakan untuk menunjukan makna perselisihan

dan perdebatan.

Allah ju: berfirman:

{@ J(Ai-;Y:vY
" Maka berselisiblah golongan-golongan." (QS. Maryam l19l: 37).

{ @ (,:"!it}6j'Y
"Tetapi mereka sendntidsd berselisib pendapat." (QS. Hud U1l: 118).

{ @'K/:tJ ;L;a't rir;i5y
"Dd.n berlainlainan babasamu dan w)drnd kulitmu."
(QS. Ar-Rum [30]: 22).

{ @ a}+, *.i,ri(@ fiilJ(.i@l}l^}y
"Tentang apakab mereka saling bertanya'tanya? Tentang berita yang
besar ftari berbangkit), yang dalam bal itu mereka berselisih."
(QS. An-Naba' [78]: 1-3).
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{@,$})}d"*y\
"Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat."
(QS. Adz-Dzariyat [51]: S).

Dia berfirman:

" Dengan berlain-laindn rnd.cdmnya." (QS. 13).

klsey;y

{ @'t;,4r fivc fi ,\;gG \:';i, rig \;'K15 y

{
An-Nah I [16]:

"DAn janganlab kamu nTenyerupdi orang-orangydng bercerai-berai dan
berselisib sesudab datang keterangan yang jelas kEada rnerekd."
(QS. Ali'Imran [3]: 105).

{ @ -'*ti-;it e *.\;;Ylq\fi\;7rii:aio'4\
"Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka
yang berimdn tentd,ng kebenaran yang mereka perselisibkan."
(QS. A1-B aqarah l2l: 2t3).

{ @'|iGv','-u-5 stiy &61'b(6 y
"Manusia dahulunya banyalab sAtu urnat, kemudian mereka berselisih."
(QS. Yunus [10]: 19).

'{- 1;i;3 6 ,;!*ri ; ,*5:; sr.ell; S,,t \-e *i. "Aty

{ @6W. )*-1}( q. }6 ;; tr 66j :,t- gi 
fi,:u,

"Ddn sungguh, Kami telab menempatkan Bani Israil ditempat kediaman
yang bagus dan Kami beri mereka rezehi ydng baik. Maka mereka tidak
berselkih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetabuan (yang
tersebut dalarn Taurat). Sesunggubnya Rabb kamu akan memberi
keputusan dntard mereka pada bari Kiamat tentdng d.pa ydng mereka
perselisibkan itu." (QS. Yunus [10]: 93).
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{ @3}v y"K(, iil\(iK'"r#5y
"DAn sesunggubnya di bari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa

yang dabulu kamu perselisibkan itu." (QS. An-Nahl 116l:92).

Dia berfirman:

{@'b}t5."1'i # 4-Y
"Agar Allab menjelaskan kepada mereka a.?d ydng mereka perselisihkan

itu." (QS. An-Nahl [16]: 39).

Pada firman-Nya /ird:

{@ +Tic\}{&\a5ii't;\
"Dan sesunggubnytt orang-ord.ng yang berselisib tentdng (kebenaran)

Al-Kitab itu. " (QS. Al-Baqarah l2): 17 6),

Ada yang berpendapat bahwa maksud nya adalah t|{v, seperti

halnya '-S dan,;*St. Ada juga yangmengatakan bahwa maksudnya

adalah mereka melakukan sesuatu yang menyalahi apayangtelah Allah
turunkan.

Sedangkan pada firman-Nya ju::

{@ )s;e-Jt;lY
"Pastilab kamu tidak sependapat dalarn menentukan hari pertenxpurd.n

itu." (QS. Al-Anfal l8l: 42),

Dapat berasal dari kata.ly+tr dan dapat juga dari .-iliir.

{ @1ii $;,Kx r*u*iffi63y
"Tentang sesuatu d.pa. pun kamu berselisih maha putusdnnya (terserab)

kepada Allah." (QS. Asy-Syura la2l: l0).
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Dan firman-Nya:

{@ 1i,y;i*: Ba;##,y
"Lalu Aku memutuskan di antaramu tentd,ng bal-bal yang selalu kamu
berselisih padanya." (QS. Ali 'Imran [3]: 55).

Firman-Nya:

{@ )Vi')$i+itgei'y$
"Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu."
(QS. Yrnus [10]: 6),

Yakni kedatangan salah satu dari keduanya menggantikan serta

mengiringi yang lainnya.

-lijir artinyaadalah menyalahi janji.Dikatakan 6ltS ri'tL1, dia
berjanji kepadaku kemudian mengingkarinya.

{@i)3c)\i6iw-qy
" Kdrend mereka telah memungkiri terbadap Allab apa yang telah mereka
ik rarkan kep ada-Nyo. " (QS. At-Taub ah l9): 77) .

Dia berfirman:

{@;q$g't';'it'1-\
"sesunggubnya Allah tidak menyalabi janji." (QS. Ar-Ra'd [13]: 31).

Dia berfirman:

{@,4e;#y
"Lalu kamu melanggarperjanjianmu dengan d.ku.." (QS. Thaha [20]: 86)

{ @ (SL,3L;6fru't}'6Y
"Mereka berkata: Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan
hemauan kami sendiri." (QS. Thaha 120):87).
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tL;Li3i:trtiji a:iif , artinya saya menyelisihi janji pada si fulan
dan saya mendapatinya sebagai orang yangmengingkari janji..jdiyl
adalah ketika seseorang menyirami setelah yang lainnya. Dikatakan

;At &l,yakni ketika pohon itu kembali hijau setelah daun-daunnya

berjatuhan.

Kalimat cUG &r Jiif di.r.rpkan kepad a orangyarLg telah kehilangan

hartany a, y ang artiny a adalah semoga Allah memberimu penggantinya.

Dan 6jL iilt, -.G arinya adalah kamu telah mendapatkan pengganti

dari Allah.

Kata,,i6d+ pada firman-Nya:

{@ {"!roHi*y
"Niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal." (QS. Al-Isra' flTl:76)

Artinya adalah setelahmu. Dan adayang membacanya dengan

ai)t+, yangartinya adalah berbeda darimu.

Maksud firman Allah:

{@ *u&*i54.#'#5Y
"Atdu dipotong td.ngd.n dan kaki mereka dengan bertimbal balib.'
(QS. Al-Maidah [s]: 33)

Adalah yang satu dari satu sisi, sedangkan satunya dari sisi yaflg
lain.'tiill, artiny a adal ah saya menin ggalkannya dib el akan gku.

Allah Jus berfirman:

{ @ il ;;: 3!, e )',iL, 3;J;;:r1 G y
"Orang-orang ydng ditinggalkan (tidah ikut berperang) itu, merasa

gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah."
(QS. At-Taubah [9]: 81),

Yakni orang-ora ng yang menentang.
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{@trgoiir,rai:?'y
"Dan terbadap tiga orang ydng ditanguhkan (penerimaan taubat)
mereka." (QS. At-Taubah [9]: 118).

{@'q;;j'I-i}
"Katakanlah kEada ord.ng-orang Badui ydng tertinggdl."
(QS. Al-Fath [+8]: 16).

.;J\ltt artinyaadalah orang yangterlambat atau dibelakang, baik
karena suatu kekurangan atau karena kemalasannya,yakni sama seperti

kata,-tsii (o rang y arLgterbelakang).

Allah berfirman:

{@ 
-'4\9i('v'dJiAY

" KArena itu duduklab (tingallah) bersama ord,ng-ordng ydng tidak ikut
berperang." (QS. At-Taubah [9]: 83).

UJgt artinyaadalah tiang tenda yangada di belakang. Kata tersebut
juga terkadang digunakan sebagai julukan untuk perempuan, karena

tidak ikut bersama orang-orang yangpergi (berperange"). Dan bentuk
jamaknyaadalah -a)V.

Dia berfirman:

{@ qG;\c1}K;r;'Y'y
"Mereka rela berada bersama ordng-ordng yang tidak pergi berperang."
(QS. At- Taubah [e]: 87).

\ijJc-'ifl\\ks (saya menemukan kampung itu ditinggalkan), yakni
maksudnya adalah para istri di sana tidak ikut pergi bersama suaminya.

.-iil'-t adalah sisi kapak yang menghadap ke belakang atau bisa juga

dianikan dengan tulang rusuk terakhir yarLg berdampingan dengan

perut. .3tft adalah nama sebuah pohon. Dan dinamakan demikian
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seolah-olah karena ia berbeda dariyangdiduga, atau karena orang yang
mengabarkannya tidak sesuai dengan pemandangan asli dari pohon
tersebut. LInta yang telah terlihat gigi taringnya dikatakan dengan

?V ,-i9 atau s]1V ,j)P. umar la,4ye., berkata' d..3i"i j;l;,:t 'J!, yakni
artinyaandaikan bukan karena menjadi khalifah, niscaya saya menjadi
muadzin. Dan kata tersebut merupakan bentuk dasar dari 6V.

,.ili : Makna asli dari kata .!iat adalah perhitungan yang pas.

Kemudian terkadang ia digunakan untuk menunjukan makna
menciptakan sesuatu yangtidak memiliki asal dan tidak ada tiruannya.

Dia jw berfirman:

{@ J$t; +ia(i$ry
"Yangtelab menciptakan langit dan bumi." (QS. AI-An'am [6]: 1),

Yakni maknanya adalah menciptakan keduanya, berdasarkan dalil
dari firman-Nya:

{@|etv+gaiei}
"Allab Pencipta langit dan bumi." (QS. Al-Baqarahl2l:1,17).

Terkadang digunakan untuk menunjukan makna mewujudkan
sesuatu dari sesuatu, seperti pada firman-Nya:

{@;,";,#;Katy
"Yangtelab menciptakan kamu dari diriyangsdtu. " (QS. An-Nisa' [a]: 1)

{@ }it'u'#{6ry
"Dia telab menciptakdn mAnusia dari mani." (QS.An-Nahl llQ: a).

{@r,ij,qi{\$6L6i y
"Ddn sunggub, Kami telah menciptakan manusia dari saripati."
(QS. Al-Mu' minon l23l: 12).
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{@ ":'U{('"fi5Y

"sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Ado*)"
(QS. A1-A'raf l7l: t1).

{@ eCq.fi1i'a{'b
"Ddn Dia menciptakan jin dari nyala dpi." (QS. Ar-Rahman [55]: 15).

Kata ,!i"LJl yang diartikan dengan menciptakan sesuatu tanpa ada

asal dan tiruan, hanya boleh disandarkanhanya kepada Allah jw.
Oleh karenanya untuk menerangkan adanya perbedaar, antara
penciptaan yang dilakukan-Nyt dan yang dilakukan oleh selain-Nyr.

Dia berfirman:

{ @ <,i'"-xfi ?#-J ;s64;a y
*Maka apakab (Allah) ydng menciptakan sd,tnd, dengan yang tidak dapat
menciptakan (sesuatu)? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran."
(QS. An-Nahlll6): 17).

Sedangkan kata $)Ll yang diartikan dengan perubahan bentuk,
Allah menjadikanny^ sebagai kara yang dapat digunakan untuk
selain-Nya dalam beberapa kondisi, seperti Isa dalam firman-Nya:

{ @ ,li"u,i$i {r"{,/-Si;3i7i{'\
"Dan (ingatlab pula) di uaktu kamu membentuk dari tanab (suatu

bentuk) ydng berupa burung dengan izin-Ku."
(QS. Al-Maidah [s]: 110).

Dan kata 6l+.r i"i dapat digunakan untuk manusia hanya dalam

dua kondisi:

Pertama, bermakna i# fuerhitungan, penentuan).

Sepeni ucapan seorang penyair:
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&* 1'l & fPt rh *'6: r^;u V &l*;N
Sesungguhnya kamu akan mencela dpa yang kamu tentukan

Sedangkan sebagian ord.ng akan menentukan kemudian tidak mencela

Kedua, bermakna dusta, seperti pada firman-Nya:

{@kv<fii'\
L7)."Dd.n kamu membuat dusta." (QS. A1-'Ankabfil29):

Apabila dikatakan bahwa firman-Nya Jwl

{@'4+g{AK\i:6Y
"Maka Maba Sucilah Allab, Pencipta Yang Paling Baik."
(QS. Al-Mu'min[n 123]: M)

Menunjukan bolehnya penggunaan kata,3i4t pada selain Allah.
Maka dijawab bahwa makna dari ayat tersebut adalah G;Al Fi
(penentu yang paling baik), atau diartikan sesuai dengan apa yarlg
mereka yakini dan mereka duga, yaitu bahwa selain Allah dapat

menciptakan tanpa ada asal atau tiruan. Sehingga seolah-olah dikatakan:

B ayan gkanlah bahwa disana ada beberap a o rang y ang dapat menciptakan

dan mewujudkan sesuai dengan apa yang mereka yakini, akan tetapi
Allah adalah pencipta yangpaling baik, sebagaimana Dia berfirman:

{@ "is:ffr&-#Wy
"Yang dapat menciptakdn sEerti ciptaan-Nya sebingga kedua ciptaan
itu serupa rnenurut pandangan mereka." (QS. Ar-Ra'd [13]: 16).

{ @71/& 3;i11ii$;y
"Ddn akan aku suruh mereka (merubab ciptaan Allab),lalu benar-benar
merekamengubahnyd." (QS. An-Nisa' [4]: 119),
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Ada yang mengatakan bahwa ayatinlmerupakan isyarat terhadap
ciptaan yang mereka ubah bentuknya, baik dengan cara mengebiri,
mencabut jenggot atav yangsemisalnya. Ada ju,ga yang mengatakan
bahwa maknanya adalah mereka merubah hukum Allah.

Sedangkan firman-Nya:

{@';\i,furi{}
"Tidak ada perubaban pada ciptaan Allab." (QS. Ar-Rrlm [30]: 30),

merupakan isyarat terhadap apa yang telah Allah tentukan
dan putuskan. Dan ada jugayang mengatakan bahwa ayat tersebut
merupakan laran gan, y ffiEmaksudny a adalahj anganlah kalian merub ah

ciptaan Allah.

Adapun firman-Nya:

{@ €;K*6'bi'"'Y
" D an ham u t in ga I kan istri - istri y an g dij adikan o I eb R abbrn u unt u k rnu. "
(QS. Ays-Syu'ara' 126l: t66)

Me rup akan b ah asa kiasan y 
^ng 

maksudny a adalah kemaluan p ara

istri. Dan setiap tempar yangmenggunakan kata li1t untuk mensifati
sebuah perkataan, maka maksudnyaadalahperkataan yang bohong. Dari
sudut pandang ini, maka kebanyakan manusia (manhaj ahlussunnah*d)

melarang pengucapar, Siat atau makhluk terhadap al-Qur'an.

Dan terhadap makna seperti itulah kita mengartikan firman-Nya:

{ @ 'a{;'ii *$y-r:s;'y\
"(Agama kami) ini tidak lain hanyalab adat kebiasaan ordng-ora.ng
terdabulu." (QS. Ays-Syu'ara' 126l: 137).

Dan firman-Nya:

{ @ W J y:-'s bL- +<ii 
:45 

O\ -vq ry
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"Kami tidak pernab mendengar bal ini dalam d.gd.n7d. yang terdkbir; ini
(mengesakan Allab), tidak lain hanyalab (dusta) ydng diada-adakan."
(QS. Shad [3s]: 7).

Kata,!iat dapat diucapkan untuk makna $if* @akhluk). ,!1ar
dengan fathah dan .!ilt dengan dhommah hakikatnya memiliki
makna yangsama, seperri 3.f,ldan J.;3Jt (minum) sena ilXlt dani$t
(memotong). Akan tetapi biasanya kata $at khusus digunakan untuk
menunjukan tampilan, bentuk dan gambaranyangdapat diketahui oleh
mata lahir. Sedangkan kata,iilt khusus digunakan untuk menunjukan
potensi dan tabiat yanghanya dapat diketahui oleh mata batin (yakni
akhlak',.).

Allah jus berfirman:

{@ #;)LJi:nr'Y
'Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti ydng luhur."
(QS. Al-Qalam [68]: 4).

Kata i>Utt artinya adalah keutamaan yang didapatkan oleh
seseorang karena akhlaknya.

Dia jus berfirman:

{@ if a}J+.iiA:^YY
"Tiadalah baginya keuntungan di akbirar." (QS. Al-Baqarahl2): 102).

t4 3!;.i>t3 (f"1." ditabiatkan seperti itu), yakni seolah-olah
tabiat itu diciptakan di dalam dirinya, seperti halnya ucapan tK JL iil#,
atau artinya adalah diciptakan untuk seperti itu dari segi bentuknya.
Dikatakan 3.yJt # ^t^u $Ll(b.j" itu telah usang). Y 3., arru SL
,t..r.5>tii 0"j" yangtelah usang), seperti halnya rr.rfrn iqi ST it^
,Lqi (tali yang sudah usang). brni.rkadang yan;,.rgrlbrr dari

-,r)l'^3ilt (keusangan blju) adalah makna ';.,:fJ (embut, Iicin, rata),

sehingga dikatakan S\Li k (gunun g y 
^ng 

rata), LVLL gj-b (batu y ang
rata atau licin). 3.P\ J,;i,l , artinya saya melicinkan baju itu.
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Dan ucapan {t;I^.tt Aiij] (awan itu telah hampir menurunkan
hujannya) berasal dari sudut pandang makna seperti diatas, atau bisa
juga diambil dari ucapan orang Arab \:i.1,, W $ (dia pantas dengan

ini). Adap"" 3# adalah salah satu jenis wewangian.

?it;: l:uit artinyaadalah tempat terbuka yangtidak memiliki
penutup baik berupa gedung, tempat tinggal ataupun yang lainnya.Dan
kalimatlSjrbisa digunakan untuk waktu dan tempat, jika digunakan
untuk waktu maka artinyawaktu yangtelah lewat. Para pakar bahasa

menafsirkan kalimat $ujt11 dengan makna Sujt 6; atau lii, yang
artinya adalah waktu telah lewat atau berlalu.

Allah ju: berfirman:

{ @ 
"3:4i )tF,t,*"i 3'.; I f;3 6i y

"Mubammad itu tidak lain hanyalab seorangRasul, sungguh telah berlalu
sebelumnya beberapa orangrasul." (QS. Ali 'Imran l3l:1.aa).

{@?l-gii 4c;)i'r'y
" Padahal telab terj adi bermacam-rndcdrn contoh siksaan sebelum rnerehA. "
(QS. Ar-Ra'd [13]: 6).

{@*;s"i'fiaE}
" Itu adalab umat yang telab lalu.' (QS. A1-B aqarah l2l: B a).

{@U1{#a,#J6}
"sesungubnya telab berlalu sebelum kamu sunnab-sunab Allab."
(QS. Ali'Imran l3): 137).

{ @ 3-+A-ti {}}
" Melainkan telah ada padany a s e ord.ng pemberi p eringAtAn. "
(QS. Fathirl35):24).
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{@Wewai'iVy
" Sebagaimana b alny a ordng-ord.ng terdab ul u sebe lum kd.rnu. "
(QS. Al-Baqarah l2lz 2ta).

{ @We|Y\t&i;;i!Lt;Y3\
"Ddn apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran
marab bercampur benci terhadap kamu." (QS. Ali 'Imran [3]: 119).

Dan maksud dari firman-Nya:

{@ {;r;5FkY
" Supaya perhatian ayabmu tertumpah kepadamu saja." (QS. Yusuf [12]: 9)

Adalah agar kalian mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari
ayah kalian.

Dikatakan S[;;yt )L, artinya dia menjadi manusia yang terbebas.

g)4.3$ )i-1, artinya fulan bersama dengan fulan di ruangan terbuka.

*U >tt, artinya dia berakhir pada hal tersebut ketika menyendiri.

Allah jr* berfirman:

{ @ ;r'}# Jttii'rtlj}
"DAn bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka."
(QS. Al-Baqarah l2l: M).

Udi d^Jt, artinya saya meninggalkan fulan di tempat terbuka.
Kemudian terkadang kata "meninggalkan" diucapkan dengan kata't!5,
seperti firman-Nya:

{ @"&i41:r;'Y
"Maka berilab kebebasan kepada mereka untuk berjalan."

(QS. At-Taubah [e]: s).
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iA 'aSu, artinya unta yang rig tidak memiliIiki air susu. W{ji'ax;*;t,
artinya wanita yangtidak memiliki suami. perahu yangditinglal
tanpa nahkoda disebut dengan '^iF:^:U Dan 6i.3t artinyardrlrh "*gy ang terbeb as dari kesedihan, seperti halny a k^t^'ailyll dalam r. rp rn
seorang penyaLr:

'eCt3*sSViii\Yi
Yang dilepas secA.ra bertabap akan kembali.

Kata lx.ir juga bisa diartikan sebagai rumput yangdibiarkan
sampai kering. Dikatakan l>utta;i;.., yakni artinya saya memorong
rumput tersebut. i;tsltaS, artinyasaya memotongkan nrmpur rrrrtrk
hewan tunggang-an itu. Kemudian kata ini dipakai dalam,,gkrp..
dikatakan ,y4 i3, yang artinyapedang itu memotong apa yangia
pukul bagaikan memotong rumput.

tat

J-' : Kata ,y*V yarrg ada pada firman Allah Jw:

{@'u}*(3G$y
"!{.ami jadikan mereka sebagai tdnarndn yang telab dituai, ydng tidak
dapat bidup lagi.' (QS. Al-Anbiya' l21l: t5)

Merupakan kiasan terhadap kematian mereka, yangdiambil dari
ucapan orang arabtltr -3\91,r'r5\, yakni bara api itu telahdipadamkan.
Dan dari sini dibuar ucapan kiasan yaitu jLl,i'rL,yangartinya sakit
demam itu telah reda.

Ada juga firman-nya Jwi

{@;-'i$irip}
"Maha tiba-tiba mereka sernuanya mati." (eS. yasin 136l:2g).

694 Huruf Kha



9o <
t': Makna asli dari kataf adalah menutupi sesuatu. Dan sesuatu

yangdigunakan untuk menutupi disebut dengan j\.7r (kerudung). Akan
tetapi pada perkembangannya,katan t:; ini lebih dikenal sebagai nama

untuk sesuatu yang digunakan untuk menutupi kepala perempuan.
Dan bentuk jamakny a adalah f .

Allah Jus berfirman:

{ @'*$.o#';;frY
"Dan hendaklab mereka menutupkan kain kudung ke dadanya."
(QS. An-Nnr l2al: 3t).

Dikataka n fi;t c.J,iL\ atau a:5, artinya perempuan itu
menggunakan penutup kepala (kerudung). ;tt)t ejf , artinya saya

menutupi bejana tersebut.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

(H*.\t:3*>>
"Tutuplah wadah-wadah kalian."'2

d{Jl irii, artinyasaya memasukan 'E k^gi) pada adonan itu.
Dan proses peragian disebut dengan !ji, karena proses tersebut
ditutupi ketika melakukannya. o"\9/')V O,F:t, artinyadia masuk dalam

kelompok masyarak at yangtertutup itu.

Arak disebut denganf, karena ia dapat menyebabkan tertutupnya
akal. Menurut sebagian masyarakat kata f merupakan nama untuk
setiap hal yang dapat memabukan. Sedangkan menurut sebagiar.yang
lain ia merupakan nama untuk perasan anggur atau kurma, sesuai

dengan hadits Nabi ,s:;rr*^k:

'2 Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (5623), Muslim nomor (97/2012) dari hadits
Jabir bin 'Abdullah 6;a6i5
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K4lt3lixtr *;kt#r,6,y j$tt>
"Khamer itu terbuat daridua macam pohon ini; kurma dan anggur.,,l3

Dan di antara masyarakat juga ada y ang menj adika 
^nya 

sebagai
sebuah nama untuk sesuaru yangtidak dimasak. Kemudian kuantitas
masakan yang dapat menggugurkan nama ff ini berbeda-b eda. tr\:Ll
adalah penyakit yang ditimbulkan oleh arak. Dan bentuk dari kata

\uA;mmengikuti bentuk kata penyakit-penyakit yang lain, sepeni iKj
(pilek) dan ira (batuk). ,-A)t';f , artiny, drirh y*g hr*m aromanya.
',t Y atau';fartinya adalah dia bergaul dan terus bersama dengannya.
Kemudian kata tersebut digunakan dalam sebuah ungkapan:

)4Vi1 o-r*
Temanilah Ummu'Amir.

0o7

F : Kata rlS aslinya digunakan untuk bilangan, yaitu lima.

Allah ju: berfirman:

{@ #rr-'rfi-A-5}iiy
'Dan (yonglain) mengatakan:'(lumlab mereka) adalab lima orangydng
keenam adalab anjingnya.'" (QS. Al-Kahfi ll8)z 22).

Dia berfirman:

{@cGq;ltgsiet4\
"Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima pulub
tahun." (QS. Al-'Ankab nt 129): t4).

rpl artinya adalah bajuyangpanjangnya lima hasta, begitu pun
dengan ucapan ,fi:tff'-t @ninya adalah tombak yangpanjangnya lima
hasta-p"). Kata jX.F juga diartikan sebagai unta yang sedang kehausan.
1r Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim nomor (1985) dari hadits Abu Hrrairah x-.4(a
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&*i -$r\ e, artinyasaya mengambil seperlima dari harta kaum

itu. fi.fi -'i#, bisa juga dianikan saya menjadi orang kelima bagi

mereka. Adapun kata j,i| merupakan nama hari yang sudah kita
kenal, yaitu kamis.

0o<
,tr: Allah jw berfirman:

t t/Q* -/2/ . \

t\Y )44cy
"Karend h.elaparan " (QS. Al-Maidah [5]: 3),

Yakni kelaparan yarlg dapat menyebabkan kosongnya perut
sehingga menjadi kurus. Dikatakan ,;iV jir, aninya laki-laki yang
kurus. ?'"11 JL*i artinya adalah bagian dalam telapak kaki, karena

tipisnya hal tersebut.

t3: -E3l adalah pohon yanltidak berduri. Ada yang mengatakan

bahwa ia adalah pohon Arok. Sedangkan i,yitadalah arak ketika telah

menjadi asam (cuka). Dikatakan Wi, yakni ketika dia marah. Dan
dikatakan JlAt *i, yakni kuda jantan itu mengeram.

5"*: Pada firman AIIah iu::

{@;:$vl;fir*G'\
"Di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi."
(QS. Al-Maidah [5]: 60),

Ada yang berpendapat bahwa maksud darikata!,;;q di sana adalah

jenis hewan tertentu, yaitu babi. Ada juga yarLg berpendapat bahwa

maksudnya adalah oran g y angp erilaku dan perb u atanny a menye rup ai

perilaku dan perbuatan babi, bukan orang yangmemiliki bentuk fisik
yang serupa dengan babi. Dan dua makna ini bisa menjadi maksud

dari ayat tersebut, karena terdapat keterangan riwayat hadits bahwa
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ada satu kaum yangdirubah bentuknya, dan adajugasekelompok dari
masyarakat yang apabila kita perhatikan perilakunya, maka mereka

akan terlihat seperti monyet atau babi, meskipun bentuk tubuh mereka

adalah bentuk tubuh manusia pada umumnya.

l/l

O-l' : Allah Ju: berfirman:

{@ etgi,"t;;i/., }
*Dari kejabatan pisikan) syaitan yang bersembunyi."
(QS. An-Nas [114]: 4),

Yakni syaitan yang akan tercekan apabiladisebutkan namaAllah jw.

Sedangkan yangdimaksud dalam firman-Nya jrra:

{@;q'i*y
"Aku bersumpab demi bintang-bintdng." (QS. At-Takwir [81]: 15)

Adalah bintang-bintang yangtertutupi oleh siang. Ada jtgayang
berpendapat bahwa ,;iLt artinyaadalah Saturnus, bintang dari planet

Jupiter dan Mars, karena semuanya itu kembali pada orbitnya. ,!:3;l
'rk'ob, artinya adalah saya mengakhirkan haknya.

#: Ailah Jw berfirman:

{@ ii#lr"y
"Yangtercekik." (QS. Al-Maidah [5]: 3),

Yakni y^ngdicekik sampai mati. i*ltartinyaadalah kalung yang
digantungkan di leher.

Q\t , '^;Lt artinyaadalah luputnya harapan.
o"

Allah berfirman:
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{@ ,g:.411:-:aa'y
"Ddn binasalab sernud. ord.ng ydng berlaku sea)end.ng-@endng lagi keras

kepala." (QS. Ibrahim [1a]: 15).

{@ eAa'*Ls'y
" DAn sungguh ru gi orang y dng rnenga.da- adakan kedustaan. "
(QS. Thahal2}):6t).

{ @ qsi;.4l'by
"DAn sungguh rugi orangydngmengotorinyd." (QS. Asy-Syams [91]: 10)

0ot
f : Yang dinamaka n ';L\ (kebaikan) adalah sesuatu yangdisenangi

oleh semua orang, seperti akal misalnya, keadilan, keutamaan atau

sesuatu yarLg berguna. Dan lawannya adalah ]iJt (keburukan). Ada
yatgmengatakan bahwa kebaikan ada dua macam:

Pertamd, kebaikan yang bersifat mutlak, yaitu sesuatu yang
disenangi oleh setiap orang dan pada setiap keadaan, seperti halnya
Nabi F6r*Kig menamai surga dengan kebaikan:

((*il t'4\'F.i;jBr l''4 jgro-.i;
"Tidak ada kebaikan dengan kebaikan yangsetelahnya adalah Neraka.
Dan tidak ada kejelekan dengan kejelekan yang setelahnya adalah
Surga."1a

Ke dua, keb aikan y angbe rsifat relatif . Yaitu sesuatu y arTgdi an ggap

baik oleh seseorang, akan tetapi dianggap buruk oleh orang lain, seperti

halnyaharta, yang terkadang dianggap baik oleh Zaid akan tetapi
dianggap buruk oleh Amr. Oleh karena itu, dalam menggambarkan

harta Allah ju: terkadang mengungkapkannya sebagai sesuatu y^ng

baik dan terkadang sebagai sesuatu yangburuk.

1' Kanzul'[Jmmal (16/61) Hilyatul Auliya (l/36), Tarihh Ath-Thabari Q/245)
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Dalam sebuah ayat Dia berfirman:

{@ W't;otr
"Jika ia meninggalkan harta yang banyak." (QS. Al-Baqarah [2]: 180).

Sedangkan pada ayat yanglain Dia berfirman:

{ @ "e;g 
a l8 @ 

".y' )Qt -, }YuS i,'g y
"Apakab mereka mengira bahan Kanli rnemberikan harta dan anak-
anah kepada mereka itu (berarti babua), Kami segerd. memberikan
kebaikan- kebaik an kepada mereka? (QS. Al-Mu' minun 123): 55-56).

Kata jL pada firman-Nya ju::

{@ L€-t;ot:r1
"Jika ia meninggalkan barta yang banyak." (QS. Al-Baqarah [2]: 180)

KatalL dalam ayat di atas maknanya adalah harta. Dan sebagian

ulama berpendapat bahwaharta tidak bisa dikatakan sebagai'aL,
kecuali apabila ia berjumlah banyak dan berasal dari tempat yangbaik.
Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ali'^\6H datang kepada budak yang
telah dimerdekakannya,dan budak tersebut bertanya: "Tidakkah aku
berwasiat wahai Amirul mukminin?" Lantas Ali pun menjawab: "Tidak
perlu, karena Allah jr* berfirman:

{@ L€{;uL\
"Jika ia meninggalkan barta ydng banyak." (QS. Al-Baqarah t2l: 180).

Dan kamu tidak memiliki harta yang banyak." Makna tersebut
juga berlaku pada firman-Nya:

{@
"Ddn sesungguhnla cintanya kepada barta
(QS. A1-'Adiyat [100]: 8),
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Yakni hana yang banyak. Sebagian ulama berkata: Penyebutan
hartadengan katanp di sini tujuannya adalah untuk memberitahukan
sebuah makna yang dalam, yaitu bahwa harta yang baik untuk
diwasiatkan adalah harta y angtelah terkumpul den gan car a y anghalal.
Dan berdasarkan makna seperti itulah kita mengartikan firman-Nya:

{@;:46$#u"ffiYS}
"Jawablab: Apa saja barta yang kamu nafhabkan bendaklah diberikan
kepada ibu-bapak." (QS. Al-Baqarah l2): 2t5).

Dia berfirman:

{@;aawt4
"Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafhahkan."
(QS. Al-Baqarah l2l: 273).

Pada firman-Nya:

" Hendaklab kamu buatperjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka." (QS. An-Ntr l24l:33),

Ada yang mengatakan bahwa maksud dari kata 'F di sini adalah

harta dari sudut pandang mereka. Dan ada juga yang mengatakan,
maksudny a adalahjika kalian mengetahui bahwa memerdekakan para

budak tersebut, kebaikannyaakankembali kepada kalian dan mereka.

KatalL dan j3, dapat dikatakan dengan dua cara:

Pertamd, digunakan sebagai isim (kata benda), sebagaimana yang
telah dijelaskan sebelumnya, yakni seperti pada firman-Nya:

{@ #Jti'i:i%t*&;y
"Ddn bendaklab ada di d.ntard hamu segolongan umat yang rnenyeru
kepada kebaikan." (QS.Ali'Imran [3]: 10a).

{@k A.ea'i;;Ysy
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Kedua, digunakan sebagai kata sifat, dan maknayangterkandung
adalah seperti makna dari kata '^, b\(tebih dari). Seperti ucapan

t*;li\;a l;.6 (hal ini lebih baik daripada itu dan lebih utama).

Dan firman-Nya:

"DAn berpuasa lebih baik bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 184),

kata',1L di sini dapat diposisikan sebagai kata benda dan bisa juga

diposisikan sebagai kata sifat.

Dan diantarany^ juga adalah firman-Nya:

{ @ Vrrtt rgi';*4\'\;'i45y
"Bautalah bekal, karena sesunggubnya sebaik-baik bekal adalah takud.."
(QS. Al-Baqarah l2): 197),

Kata'aL terkadang dijadikan sebagai kebalikan darifi fteburukan),
dan terkadang dijadikan sebagai kebalikan dari !> (kemudaratan),

seperti pada firman-Nya jtl:

iF ;' ji ic::; "$7 J yt,14\4 * ?;^i {uai o5 y

{ @ 3-,-;;,";, ,y
"Dan jika Allah rnenimpakan sua.tu bencana kepadamu, tidak ada yang
dapat mengbilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan
kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa dtds segd.ld. sesudtu."
(QS. Al-An'am 16l: L7).

{@'H1?V,5;sy

{@qq *4y
"Kami datangkan ydng lebib baik daripadanya."
(QS. A1-Baqarah [2]: 106).

Adapun pada firman-Nya:
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Pada firman-Nya:

{@^:*?fY
" A da bidadari-bidadari y dng baih-baih lagi cantik- cantik. "
(QS. Ar-Rahman [55]: 70),

Ada yang berpendapat bahwa kata &tF aslinya adalah 3W,
kemudian diringankan bacaannya (yakni tasydidnya diganti sukun-p"9.

Maka yang dikatakan sebagai wanita-wanita yar,g &r;a adalah
wanita-wanita yang baik. Dikatakan'j-ej; grt l-laki yang baik).
i';ait;r (wanita yangbaik).,)trrt ilpts (ini adalah laki-laki pilihan).
,ujJt i'jy t* (Ini adalah wanita pilihan), yakni maksudnya adalah
diantara wanita-wanita itu ada orang-orang pilihan dan tidak ada

yafig terbuang. Dan pl artinya adalah sesuatu yarLg utama serta
khusus memiliki kebaikan. Dikatakan 3V ISLI ,tr,, 'rV F, yakni
artinya adalah unta-unta pilihan. 

^ 
-rV; ifJl drl 3\tAl, artinya hamba

itu meminta pilihan yang terbaik dari Allah, maka kemudian Dia
menunj uk anny a. Sedan gkan t'jll aniny a adalah ke adaan y angdidap at

oleh orangyang meminta pilihan atau orangyarrg terpilih, seperti
halnya kata iil;Jl dan LiJt yarlg artinya keadaan orang yangduduk.

Kata j[ii)l artinya adalah mencari sesuatu yang lebih baik dan
melakukannya. Terkadang ia diucapkan untuk sesuatu y^ngdipandang
baik oleh seseorang, meskipun pada hakikatnya ia tidak termasuk hal
yang baik.

Adapun firman-Nya:

{@ -,*cfiJa;.*effisp;y
"Ddn sunggub, Kami pilih mereka (Bani Israil) dengan ilmu (Kami) di
dtas senTua bangsa (pada rnasd itu)." (QS. Ad-Dukhan l44l:32),

Bisa jadi itu merupakan isyarat terhadap penciptaan kebaikan yang
dilakukan Allah jta padadiri mereka. Dan bisa juga maknanya adalah
mendahulukan mereka atas orang lain.
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Sedangkan kata j\ii.lJl, dikalang al para ahli kalam dikenal sebagai

kata yangdiucapkan untuk setiap perbuatan y 
^ngdilakukan 

manusia

tanpa ada paksaan (yakni atas kehendak sendiri-p""). Maka apabila

mereka mengatakan \K 'e-'r\ni $, maka maksud mereka bukanlah
seperti makna dari ucapan orang Arab '-r#lal .!dt (Fulan memiliki
pilihan-"d). Karena arti dari 

"Vyadalah 

mengambil sesuatu yang
dipandang baik, sedangkan 'r€i terkadang diartikan sebagai subjek

(yakni orang yang melakukan perbuatan atas kehendak sendiri-P")

dan terkadang dianikan sebagai objek (yakni sesuatu yangdipilih'n*).

9t.1,
)V: Allah ju: berfirman:

{@:E^6-;5;*-y
"Anak lembu yang bertubuh dan bersuara." (QS. AI-A'raf [7]: 1a8).

Kata)$\ khusus digunakan untuk sapi. Akan tetapi terkadang ia

digunakan untuk diucapkan pada unta. Dan dikatakan ir\; $il atau

'rfFU),yakni tanah atau tombak yang memiliki kekurangan. Adapun

kata i1t lLl diucapkan untuk mengungkapkan tempat mengalirnya
kotoran atau mengungkapkan suara binatang.

tx*:;:;i:lffi ;llffi rl j;ffix;,'n,,lxiil;
al-Qur'an, kebanyakan ia digunakan untuk menunjukan sesuatu yaflg
dianggap tercela apabila dilakukan.

Sepeni pada firman-Nya ju::

{ @ "Uss 
"?;, 

C2- (t flii ;frt Is }
"DAn jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apd ydng mereka

lakukan itu), tentulab mereka akan menjawab: 'sesungguhnya kami
hanyalab bersmda gurau dan bermain-main saja.'o
(QS. At-Taubah [9]: 6s)
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Dan firman-Nya:

{@'\?6 g("€,y
"DAn kamu rnernpercakapkan (bal yang batil) sebagaimana mereka
Tnernpercdkapkannya. " (QS. At-Taubah [9]: 69).

{@ifr;.e?a$i;\
" Biarkanlab mereka bermain-main dalam kesesatannya. "
(QS. Al-An'dm [6]: 91).

{ @ :* ;r{ci}E A; tr "r;ft$-t:,e'b'L#-r$i'.;fi\.tby
"DAn apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-
ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sebingga mereka membicarakan
pembicaraan yang lain. " (QS. Al-An'am [6]: 68).

Kamu mengatakar, ,u3l .l;frs i L|^i (saya mencelupkan hewan

tunggangan saya ke dalam "ii). ei5ll O\*jui, artinya mereka
melakukan rundingan.

gb, u;lr sudah kita kena I artinya,yaitu benang. Dan bentuk-j*mlkny" adalah Y#. Dikataka n &V - Wi - 4pt,iJl7 (saya

menjahit baju). \ybL -'A;Js- (saya menjahitnya). Dan gtrll artinya
adalah jarum yangdigunakan untuk menjahit.

Allah ju: berfirman:

{@ "+r$yoW'd.ey
"Hingga unta rnd.suk, ke lubang jarum." (QS. Al-A'raf l7l: a0).

{ @#i i'u ;'r\i -Y! A *ili rtri\,tJ'e:;- g-y
"Hingga tera.ng bagimu benang putib dari benang hitam, yaitu fajar."
(QS. A1-B aqarah l2l: t87),

Yakni putihnya siang dari hitamnya malam.
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Adapun kata'aA; dalam ucapan penyair:

W)+rii{W jss

Dia menggantung di atasnya di antara tali dan pasak.

Ia merupakan kata kiasan untuk tali atau pasak. Diriwayatkan
dalam sebuah hadits bahwa'Adi bin Hatim mengambil dua buah
benang, yaitu yang berwarna hitam dan berwarna putih. Lantas dia
memperhatikan keduanyadanmakan sampai terlihat jelas salah satunya
dariyanglain. Kemudian dia memberitahu Nabi :).6^l;:Kfi" mengenai hal
tersebut, dan beliau pun bersabda:

f t,F: r'rVrD WI l rhV qt A\-Vr:t,b4 &t:,
"Sesunguhnya lehermu terlalu panjang. Sesungguh nya yangdimaksud
dengan ayat itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang."ls

Dikatakan *?: e*jJr Ep, artinya uban sudah tampak jelas di
kepalanya bagaikan benang. Dan -q.5jr arinyajuga burung unta, bentuk
jamaknya adalah ,itgi. Dikatakan L\L;'ai\13, artinya burung unta
yangmemiliki leher panjang, seolah-olah lehernya itu adalah benang.

qo,
O3; ' .lpr (takut) artinyaadalah meramalkan sesuatu yangdibenci
berdasarkan suatu tanda, baik bersifat dugaan maupun bersifat yakin.
Sebagaimana LY.)l dan t1l;Jl (harapan) diartikan dengan meramalkan
sesuatu y^rlg disukai berdasarkan suatu tanda, baik bersifat dugaan
maupun yakin. Lawan dari kata.1;lr ini adalah i"Jr (aman). Dan ia
dapat digunakan untuk hal-hal yarLgbersifat duniawi maupun ukhrawi.

Allah Jw berfirman:

{ @?+(i<,}l"")g"tfry
"DAn mengbarapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya."
(QS. Al-Isre' lrT] 57).

rs Muttafaq 'Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (4509), (1916), Muslim nomor (33/lO9O)
dari hadilts 'Adi bin Hatim.
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Dia berfirman:

{ @n! S'A'# c}6 {;'HA-6,1(6, < :1i \
"Bagaimana aku takut kepada sembaban-sembahan yang kamu
p erse kutukan (dengan A I lah), p adah al kamu tidak takut mempersekut ukan
Allah." (QS. Al-An'em [6]: S1).

Dia ju: berfirman:

{ @ (E-' G "r1J'bi+ e6i ri ii-. ;* &(:, y
"Lambung mereka jauh dari ternpat tidurnya, sedang mereka berdoa
kepada Rabbnya dengan rasa takut dan barap." (QS. As-Sajdah 132): 16)

Dia berfirman:

{@1,L3$*;f }
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil."
(QS. An-Nisa' [4]: 3).

Sedangkan kata ii;4 pada firman-Nya:

{@W6w;!r+31'Y
"Ddn jika kamu kbauatirkan ada persengketaan antdra keduanla."
(QS. An-Nisa' [4]: 35),

Ditafsirkan dengan ir k^tian mengetahui), sehingga maknanya
adalah apabila kalian mendapatkan rasa takut berdasarkan pengetahuan

kalian.

Adapun takut kepada Allah maksudnya bukanlah terdapat rasa

takut di dalam hati, seperti takutnya seseorang kepada singa. Akan tetapi
maksudnya adalah menahan diri dari berbuat maksiat dan memilih
untuk melakukan ketaatan. Oleh karena itu, tidak dikatakan sebagai

.-1jf (oran gyangtakut kepada Allah) orang yangtidak meninggalkan
perbuatan dosa. Dan Allah ju: menakut-nakuti maksudnya adalah
menghimbau untuk menjaga diri, seperti pada firman-Nya dw:
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{ @ i,;u*+Kt3}4af }
"Demikianlab Allah n?engd.ncdm hamba-hamba-Nya dengan azab itu."
(QS. Az-Zumar [39]: 16).

Allah ;* jugamelarang kita untuk takut kepada syaitan serta tidak

memperdulikan ancaman yangdilontarkannya.

Dia berfirman:

{ @'b.u? iKotEiv' #39 *;':1$ 3i4i;L$$ t5::satb

"sesunggultnya mereka hanyalab syaitan yd.ng rnenakut-nakuti (kamu)

dengai tenwn-ternan setianya, karena itu janganlah kamu takut kepada

mereka, tetapi takutlab kepada-Ku, jika kamu orang-ord,ng beriman."
(QS. Ali'Imran l3l: 17 5),

Yakni maka janganlah kalian patuh kepada syaitan akan tetapi

patuhlah kepada Allah. iUt'"e, arrinya kami mengkritik mereka

dengan kritikan yangmenimbulkan rasa takut pada diri mereka.

Pada firman Allah ju::

{ @ ,s.b,v.}i-)tLr+ itiy
"Dd.n sesunggubnya aku khawatir terbadap kerabatku sepeningalku."
(QS. Maryam [19]: 5),

Yang ditakutkan Zakariya dari para kerabatnya adalah mereka

tidak dapat memelihara syariat serta tidak menjaga aturan-aturan

agama,bukan mewarisi harta sePerti yangdiduga oleh sebagian orang-

orang bodoh. Karena kemewahan duniawi tidak menjadi perkara yarr1

dikhawatirkan oleh para nabi :)r;'^:Fbty".

'i$l adalah rasa takut yangdialami oleh seorang manusia.

Allah ju: berfirman:

{@ -;tJtf G} 6}'^1+4;cGisb
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"Maka Musa nterasd. takut dalam batinya Kami berkata: Janganlab
kamu takut." (QS. Thaha 120):67-68).

Kata tersebut juga dapat digunakan seperti kata J?l (yakni
menunjukan makna takut-P'"), seperti pada firman-Nya:

{@ 4Ui;iK4ti5Y
"(Dernikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya."
(QS. Ar-Ra'd ltll: tl).

Dan firman-Nya:

{@'#"er4K&:,6y
"KAnlu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu
sendiri." (QS.Ar-Rtm [30]: 28),

Yakni seperti ketakutan kalian. Penggunaan kata illt di sini
tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa ketakutan tersebut

merupakan keadaan yangselalu melekat dan tidak bisa terlepas dari diri
mereka. Adapun JF\ adalah tampaknya rasatakut dari seseorang.

Allah jus berfirman:

{@'?;;it;t.iq
"Atau Allab mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). "
(QS. An-NahlllQ: a7).

, l.; : Makna hakiki dari kata jqrr ftayalan) adalah gambaran saja,

Lf.rti gambaran yangterlihat dalam mimpi, cermin atau di dalam

hati ketika keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian kata tersebut
digunakan untuk menunjukan gambaran dari setiap hal dari jiwa
yang lembut (rasa) yarLg berlaku seperti sebuah gambaran. Ji+*tt
artinya adalah menggambarkan gambaran dari sesuatu yang ada

di dalam jiwa. Sedangkan [\at adalah tergambarnya hal tersebut.
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Kalimat ai+ di.rcapkan untuk arti,Li3E Gry, menduga), yakni karena

menimbang telah tergambarnya gambaran darr sesuatu y^ttgdiduga.

Dikatakan itl.lJl ei?, artinya langit itu memperlihatkan gambaran

akan turun hujan. \:4;pi-.3)ti, aninya fulan diciptakan sePerti itu.

Yakni hakikat maknanya adalah dia ditampakan dengan gambaran

sepefti itu.

i)t ll 
^rtinya 

adalah bersikap sombong karena menghayalkan

adanya keutamaan yang dilihat seseorang pada dirinya sendiri.
Dari sinilah pengambilan kata J3t (kuda) berasal. Karena ada yang

mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yaflgmenaiki kuda, kecuali

memiliki jiwa kesatria di dalam dirinya. Kata Jit sendiri aslinya

diucapkan untuk kuda beserta penunggangnyasecara bersamaan. Dan

berdasarkan makna seperti inilah kita menafsirkan firman-Nya J\t;:

{@ $Jt(;--iy
"Ddn dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang."
(QS. Al-Anfal [s]: 60).

Kemudian terkadang ia digunakan untuk salah satu dari keduanya

secara terpisah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat:

"wahai kuda Allah, naiklah!"

Kata JBt di sini bermakna penunggang kuda.

Nabi |4r*::'ifi. bersabda:

rr$lr vfiGeH'3:,1a)
"Aku telah memaafkan kalian untuk tidak mengeluarkanzakatkuda."15

16 Hadits hasan: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor (1790), Ahmad didalam musnadnya nomor
(984), dari hadits'Ali'bin Abi Thalib 16511,",. hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam
kitabnya Sbahih Sunan Ibnu Majah.

6:v*tt j+ q
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Adapun jilr artinya adalah burung corasias. Dan dinamakan
demikian karena ia memiliki banyak warna, sehingga terbayangkan
bahwa dalam setiap waktu ia memiliki warna y^ngberbeda dari warna
sebelumnya.Dan oleh karena itu dikatakan:

iHxI e5,9 ,hu&ir
Hampir saja burungyang dapat berubah warna itu

rnengganti uamanya setiap saat.

jF: AIIah Ju: berfirman:

{@?'#if''$ie €i;y
"Ddn kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) dpa yang telab Kami
kurniakan kepadamu." (QS. Al-An'am 16):94),

Yakni apayangkami berikan kepada kalian. Makna asli dari ,p-_#l
adalah memberik 

^" i* (pemberian Allah yangberupa kenikmalan,
budak atau lainnya-p*). Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah

memberikan sesuatu yang menjadi pemberian baginya. Dan ada juga

yangmengatakan bahwa maknanya adalah memberikan sesuatu yang
perlu dia jaga, diambil dari ucapan orang arab Jti jll .3N atau Jt-14\1,
yangartinyaadalah fulan adalah orang yang baik dalam menjaga harta.
jtat aniny a adalahbaluyangdigantung, sehingga ia terlihat seolah-olah

hewan buas. Dan yang dinamaka" igr pada tubuh adalah tahi lalat
yang ada padanya.

I oi
,J-f : i:61t (pengkhianatan) dan jtitl (kemunafikan) memiliki
miT<sud yang sama .Hanyasaja kata i13 diucapkan ketika menyangkut
jan'1i dan amanah. Sedangkan kata Sldiucapkan ketika menyangkut
agama. Kemudian makna kedua kata ini saiing mewakili. Maka khianat
artinya adalah menyalahi sesuatu yang benar karena melanggar janji
secara rahasia. Dan lawan kata dari'o:t*{l adalah i:U'lf (amanah).
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Dikatakan U)i3 ,u,L (saya mengkhianati fulan). g). ,JYi iU (saya

mengkhianati amanat dari fulan). Terhadap makna seperti itulah kita
mengartikan firman-Nya Ju::

{ @ #,a \:;';i, Ji;G';ii \;,Fy
"tanganlah kamu mengkbianatiAllab dan Rasul (Mubammad) dan A"So)
janganlab kamu menghbianati amanat-amanah yang dipercayakan
kepadamu." (QS. Al-Anfal l8l:27).

Dan firman-Nya jrll:

(A 6a +j a'VS 6 JVi W C.;$ fr {i,i z:? y
Ji;q ;'i <rqLq,i;\36;,6 e7+."$QA i:^i

{ @'t*tai€33iJ-L',i
*Allah membuat perurnparnddn bagi orang-ord.ng kafi.r, istri Nuh
dan istri Lutb. Keduanya berada di bawab pengda)dsdn dua ora,ng
bamba yang shalih di antara bamba-bamba Kami; lalu kedua istri itu
berkbianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak,
dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksaan) Allab; dan dikatakan
(kepada kedua istri itu), "Masuklab kamu berdua ke l{eraka bersama

ordng-ordngyang mdsuk Q'{eraka)." " (QS. At-Tahrim [66]: 10).

Pada firman-Nya:

{@ &*:9;{,&36{;Y
"Ddn kamu (Mubammad) senantiasa akan melibat pengkhianatan dari
mereka." (QS. Al-Maidah [5]: 13),

Maksudnya adalah sekelompok orang dari merek a yangberkhianat.
Ada j u ga y ang be rp endap at b ahwa maksudny a adalah seo ran g lakilaki
yangberkhianat. Dikatakan fiV j:, d^" fr;e (seorang laki-laki yang

berkhianat), seperti halnyakata'a2t, (narator) dan iigti (orang yang
cerdik). Ada yang mengatakan bahwa kat a'*-Vdiposisikan seperti masdar,
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sebagaimana ucapan \3\5 p fterdirilah dengan sungguh-sungguh).

Dan kata '4v padafirman-Nya: 
., p\\ ,;{c}Gli{y&y

"Dia mengetabui (pandangan) rnatayangkbianar. " (QS. Ghafir [a0]: 19)

Dianikan sebagaimana keterangan di atas.

Allah ju: berfirman:

{ @ W',fiU1*or i,li\},\a 
^li 

{t\+\'L-}-ot-i y
"Akan tetapi jika mereka (tauandn-td@anan itu) bermaksud bendak
berkbianat kepadamu, maka sesunggubnya mereka telab berkbianat
kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan (mu) berkuasa terbadap
mereka." (QS. Al-Anfal [S]: 71).

Dan berfirman:

{@"efiC"en K{i''^i&y
"Allah mengetabui bahu.,asanya kamu tidak dapat menaban nafsumu."
(QS. AI-B aqarah l2): 187).

.]U+)l (bentuk masdar dari llt:+ - .]ur! -peni) artrnya adalah

ingin melakukan pengkhianatan. Dalam ayat tersebut Allah tidak
menggunakan redakti Sj,i (kalian berkhianat), karena yangdilakukan
mereka bukanlah pengkhianatan, akan tetapi ,iq+)l. Karena makna

dari $tli-)l adalah bergeraknya syahwat seseorang untuk melakukan
pengkhianatan. Dan inilah yargdiisyaratkan dalam firman-Nya Jw:

{ @ ";lt1:u}'{ ;Ai t'y

"KdrenA sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejabatan."
(QS. Yusuf lt2): s3).
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6*: Asal dari kata LYrLt adalah dtr (kosong).

Dikatakan (s? - 6rz - f-WJt O'^A6f (perttnya kosong dari
makanan) . g; - 3?\ ay $anah miliknya kosong), yakni disamakan

dengan kosongnya perut. ;V - 
"f 

- )til\ tsf (rumah itu kosong).
'r4l,sF atau rg;f\, artinyabintang itu jatuh tanpadisenai hujan, yakni
disamakan juga dengan hal tersebut. Kata.g;ii lebih mengena dari pada

cf, sebagaimana 
"9-i 

lebih kuat dari pada 3:, (memberi minum).
Sedangkan L"_#t artinyaadalah membiarkan sesuatu diantaradua hal

menjadi kosong.
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,JtlJt +t5
Bab Huruf Dal

U) ata, 35Jl dan ,iefll artinya adalah berjalan santai, dan kata ini
biasanya digunakan'""t"k binatang dan ketan yakannya digunakan
pada binatang serangga. Kata,-littjuga biasa digunakan pada minuman, /
.obrr' dan hal-hal lainnya yanggerak-geriknya tidakierasa. E

Allah JGjlnY) telah berfirman:

{@'r: ir-("$;Lw;y
"Dan Allah telab menciptakan semua jenis hewan dari air."
(QS. An-Nnrl24l:45).

Allah juga telah berfirman:

{@;fiPqQ.Ary
"Ddn Dia sebarkan di bumi itu segala jenis bezoan."
(QS. Al-Baqarah l2l: rca).

{ @6jr ;1,!'$Y,vr'fi e *!' n65b
"Dan tidak ada suatu binatang melata pun dibumi melainkan Allablah
yang lnenxberi rezekinyd." (QS. Hud [11]: 6).
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Allah juga berfirman:

{ @ r"qru*/*{ ;,6'ii,t *:;,t61 \
"DAn tiadalah binatang-binatangyang ada dibumi dan burung-burung
yang terbang dengan kedua sayapnya." (QS. Al-An'am [6]: 38).

Allah lai:na berfirman:

)1i1 o.t6J-E {" 6; v L.;b 4 ;rli Xfr 3+ti_ $Y
{@

"DAn kalau sekiranya Allab menyiksa manusia disebabkan apd yang
merekaperbuat, niscaya Diatidak akan meninggalkan diatas permukaan
bumi sud.tu makbluk melatapun " (QS. Fathir [35]: a5).

Abu 'Ubaidah berkata: "(dalam ay^t tersebut) yang disebutkan
secara khusus adalah manusia, namun yang benar adalah ia berlaku
umum bagi seluruh makhluk."

Firman-Ny a y ang berbunyi:

'{@ t# $sr'6'tr' ? sA'& Jii gjs\3\
"Dd.n apabila perkataan telah jatub atas mereka, Kami keluarkan sejenis

binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada rnerehd."
(QS. An-Namll27l:82).

Ada yang mengatakan bahwa yangdimaksud kata ijtSJt dalam ayat

tersebut adalah binatang, bukan binatang melata yang dikhususkan
keluar disaat akan datangnya kiamat sebagaimana yang sudah biasa

kita ketahuinya." Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dalam

ayat tersebut adalah orang-orang jahat yang hidup pada kebodohan
dimana kedudukan mereka sama dengan ilt$t (binatang). OIeh karena

itu, kata iStlt menjadi kata jamak untuk setiap binatang yangmelata

+bi!l, seperti kata'4Vyangberarti orang yangberkhianat, kata jamak

nya adalah fiV. yaitu orang-orang yang berkhianat.
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Firman Allah yangberbunyi:

{ @ ri,r't*- ib:Iti r I'Y:r

"Sesunggubnya binatang (makbluk) yang seburuk-buruknya pada sisi

Allab." (QS. Al-Anfal lsl:22).

Dalam ayat tersebut kata +liiJl berarti umum untuk semua jenis

hewan. Dikatakan dalam sebuah kalimat ,3.1Skv artinyaseekor unta

yang berjalan merayap di atas muka bumi. Contoh kalimat lainnya

adalah $3rt5lg Vl aninyadi daerah ini tidak ada binatang yang berjalan

merayap. Dan kalimat'r;'; $3\ anrnya adalah tanah yang banyak

hewan mer^yapfiya.

/) atau ,ullti; artinya adalah belakang atau ujung sesuatu, ia

tr.brlik.r, dari kata p3t yang berarti bagian depan. Dua kata tersebut

dikiaskan untuk dua anggota tubuh khusus (dubur untuk anus dan

qubul untuk kemaluan.) Jikrtrkrn bahwa katafiljamaknya adalah jr:3i.

Allah Jaj:i\u telah berfirman:

{@ {')r';;ci;;Y
" Barang siapa yang nnelnbelakangi mereka (mundur) diwaktu itu."
(QS. Al-Anfal [8]: 16).

Allah juga berfirman:

{@ "rKAiiiilF.,6;Ay
"(Para Malaikat) rnemukul rnuka (orang'orang kafir) dan belakang

mereha." (QS. Al-Anfal [8]: 50).

Maksudnya adalah memukul bagian depan dan belakang mereka.

Allah berfirman:

{@:c:*i,6}i,{r}
"Maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)."
(QS. Al-Anfal [8]: 1s).
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Maksud ayatini adalah Laranganuntuk kabur dari medan perang.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@,}aif*y
"DAn setiap selesai shalat." (QS. Qhaf [50]: a0).

Maksud kata juSf dalam ayat tersebut adalah akhir setiap shalat.
Ada yang membaca kalimat pdt:V''ildengan bacaan plitdt t\:'-y:. Maka
kata juSl di sini adalah mashdar y^rg dijadikan keterangan tempat.
Ini seperti kalimat LB;I iI,;; yang berarti rempar kedatangan jamaah

haji, dan kalimat #l3+ y^ng berarti bintang yang berkilat-kiIat.
Yang membaca kata ;u3i sebagai kata jamak, maka ia berasal dari
kata ii: yang terkadang bisa diibaratkan sebagai kata subjek (fa'il)
dan terkadang diibaratkan sebagai kata objek (maf'ul). Contoh kata
ji: yang mengandung kata subjek adalah kalimat 3y;.i yang berarti
si fulan membelakangi, atau seperti kalimat iliJl lrrJi yang berarti
kemarin yangberlalu.

{@;i yEGy
"Demi malam ketika telah berlal2. " (QS. Al-Muddatstsir l7alz 33).

Sedangkan contoh kalimat j:: yang mengandung arti kata objek
adalah i*Ar '#l;:t artinya busur panah itu terjatuh dibelakangnya
(tidak mengenai nya.) atau seperri kalimat iri:t lJi ;It artinya si fulan
menjadi dibelakang kaum.

Allah S'";t:n\.;L telah berfirman:

{@;ryr3$;$bt);:5y
"Bahana mereka akan ditumpas babis diutaktu subub."
(QS. AI-H rjr lLs): 66).

Allah J\;J:nv) berfirman:
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{@ W;.tr";r}:;-ey
" Maka ordng-ordng ydng zhalim itu dimusnahkan. "
(QS. Al-An'am [6]: a5).

Kata ilill juga digunakan untuk mengartikan yang terakhir atau

yangmengikuti, baik itu berupa tempat, waktu ataupun kedudukan.

Kata iJ artinyamengingk ari atauberpaling ke belakang.

AIIah berfirman:

{@;e'r^Uriy
"Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri."
(QS. Al-Muddatstsir 17 al: 23).

Allah juga berfirman:

{@'[;;;:$WY
"Yang memanggil orang ya.ng rnembelakangi dan yang berpaling (dari
agama)." (QS. Al-Ma'arij 17 0l: 17).

Nabi Muhammad 'nr*rv bersabda:

((66ilir iqs yi_S:VJ;\s3 'i; bsGi 'i;
"Janganlah kalian saling memutuskan tali silaturahmi dan jangan pula
kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba AIIah
yang bersaudara."l

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata \jYt3 ti dalr-
hadits di atas adalah janganlah kalian saling menyebutkan kejelekan

sahab atnya satu sama lain dibelakan gnya. Kata jEi;-,{ \ artiny ameminta

ujung atau akhir sesuatu. Sedangkan kalimat i;J,t il's artinyamereka

saling berpaling. Kata j\.15Jt adalah masdar dari kata 'i1t3 yang artinya

aku memusuhinya dari belakang. Sedangkan katarq.rgll artinyaadalah

memikirkan akhir dari sebuah perkara.

' Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (6064), Muslim nomor (2563) dari hadits
Abu Hurairah l(j&j
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Allah lr;;{,v;L berfirman:

{@'leiifri,y
"Dan (malaikat-malaikat) yang nTengd.tur urusan dunia."
(QS. An-N dzl' dt 179): 5).

Yakni para malaikat yang diwakilkan untuk mengurus segala

perkara. Kata ,aiigtf juga berarti pembebasan seorang hamba dari
masa lalunya atau setelah kematiannya. Sedangkan kata j\5]ll artinya
adalah kebinasaan yang selalu menghancurkan pada akhirnya.
Oleh karena itu, hari rabu pada masa jahiliyah sering disebut dengan
hari lV2 (hari sial) dikatakan bahwa dinamakannya hari Rabu
dengan j\:jll karena mereka pesimis dengan hari tersebut. Kata j;SJl
artinya adalah menganyam kebelakang, ia kebalikan dari j*llt.
kalimat fii ji1i p.2 aninya lakilakiyangmulia dari kedua rir1"yr.
Kalimat iitj,; tll€U artinyaseekor kambing yangtelinga depan dan
belakangnya terputus. Kalimal itgJl t7l3 aninya jari jemarinya yang
te rakhir, sedan gkan kalimat j t*i i2t:' artiny a adalah y angada disekitar
pergelangan, dan kata jjitl berarti angin kencang, sedangkan kata ijlll
artinya tanaman, jamak dari kata tersebut adalah jUi.

Seorang penyair berkata:

Wirqilr t*y;g
Di atas aliran air tanaman itu akan tumbub

Kata !11 juga bisa berarti lebah, lalat kerbau dan binatang
sejenisnya yang mempunyai senjata dibagian duburnya. Kata tunggal
dari iill adalah';j5, sebagaimana kataiSll juga bisa berarti harta yang
banyak yangtersisa setelah kepergian pemiliknya,katajill tidak ada

dwitunggal dan tidak ada jamaknya. Kalim at!liS*}\ jlt artinyaseekor
unta membelakan gi. Sedan gka n kata ),3 artiny a y arLgmempunyai luka
dibagian belakang. Kata ijill juga berani jq3;lr.
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,;'
J) : Allah $Gj:i,Y;L berfirman:

{@'ixie"'Y
"Wabai orang-ordngyang berselimut." (QS. Al-Muddatstsir [74]: 1).

Asal katanya adalah j'A\lalu di idghamkan menjadi $At
artinyaadalah yargberselimut. Dikatakan dalam sebuah kalimat i.iii
artinyaaku menyelimutiny^. j'6 maka ia pun berselimut. Katai\5ill
artinya sesuatu yangdigunakan untuk berselimut. Kalimat b* isS
a5r3Jl artinyakata J*3t (binatang jantan) menyelimuti unta betina.

Kalimat ,ftl b.lt jr arinya seorang lelaki melompat keatas kuda

dan menungganginya. Kalimat 'rt.t k artinyaseorang lelaki yang tidak

terkenal dan tertutup. Kalim at $l:: '3; artinya pedang yang terbungkus

sarungnya dan tidak mengkilat. Rumah seorang murid disebut dengan

ll3 karena tidak adanyaseseorang y^ngberilmu di dalamnya. Kalimat

)Y jt,l)ti aninya si fulan mempergunakan hartanya dalam kebaikan.

,') : )'"nl artinyaterusir dan dijauhkan. Dikatakan dalam sebuah

Fa[mat l3;i',;:t artiny a mengusirnya dengan sebuah usiran.

Allah $vr:r,w telah berfirman:

{@?;;:(iray'y
"Keluarlah kamu dari sungai itu sebagai orang terbina lagi terusir."
(QS. Al-A'raf [7]: 18).

Allah juga berfirman:

{@ S;';e}r'r*ci;iiy
"(Yang menyebabkan kamu) dilemparkan kedalam Neraka jahannam

dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rabmat Allab).'
(QS. Al-Isre' l17l: 39).
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Allah juga berfirman:

{@i# @yFfnl;'^riy
"DAn mereka dilempar dari segala penjuru untuk mengusir rnerekA."
(QS. Ash-Shaffat p7): 8-e).

///
LP ) . Allah Sr;ljr,v;i telah berfirman:

{@ ff:*-:^:"rt;#y
"Bantaban mereka itu sia-sia saja di sisi Rabb mereka."
(QS. Asy-Syura la2l: 16).

Maksudnya adalah bantahan mereka itu bathil dan tidak berarti.
Dikatakan dalam sebuah kalimat ;a;.'n ** d(yi dit3f aninya aku
membantah dan membatalkan bantahan si fulan sehingga bantahannya
itu pun menjadi sia-sia.

Allah S(;j:i,w telah berfirman:

{ @ Ei rW l.&ri\;tu'"ii 3+q'y
"Tetapi ord.ng-ord.ng kofi, itu membantah dengan yang batbil agar
dengan demikian mereka dapat melenyapkdn yang hoq."
(QS. Al-Kahfi [1s]: s6).

Kalimat'^4LG;r\I artiny a aku memb ant ah argument asinya,
ia berasal dari kalimat )-.)l "gliyangberarti 

bantahan seorang lelaki.
Dan kalimat-kalimat semisalnya dalam sebuah perdebatan:

pri3jr ev J)it b
Pandangan ydng menjatubkdn ternpat law.,an

Kalimat ,;-At ebL3 dipinjam dari istilah kalimat itu.
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tt) . Allah lusjr,v;l telah berfirman:

{@t+:: Ait';.i}it'\
"Ddn bumi sesudab itu dibamparkan Nyo.'(QS. An-Ndz7'atl79):30).

Maksudnya dihilangkan dari tempatnya. Ini seperti firman Allah
yarug berbunyi:

{@ 34t',i:1iJ5ii.y
"Pada bari bumi dan gunung-gunung bergoncangan."
(QS. Al-M uzzammtl 17 fl: U).

Ini diambil dari ungkapan mereka yangberbunyi

e;\l +J ,y ..;L\jgir ri yang berarti hujan telah menghilangkan
kerikil dari muka bumi menggoncangkannya. Kalimat V:'!-.X- j?lY
artinyaseekor kuda berlari di atas muka bumi dengan menggoncangkan

debu-debunya. Darinya terdapat kalimat p\31 l\i ia diambil dari
bentuk k^t^ jr5i dari kata 6;:' sedangkan k^ti 'ar-> adalah nama

seorang laki-laki (shahabat Nabi.)

.1'
Jr, ) . AIIah S6ix,w telah berfirman:

{@6bifiy
"sedang mereka merendah diri.'(QS. An-Nahl [16]: a8).

Maksudnya mereka sangat hina. Disebutkan dalam sebuah kalimat
'n!'ri artiny a adalah aku menghinakannya.

Contoh seperti kalimat di atas adalah firman Allah yangberbunyi:

{ @ <r4:1*('b 3i:" 41qt ;' -b'155-Oii 
L\-y

"sesunggubnyd. orang-ord.ng yang sombong tidak rndu rnenyembah-Ku

akan masuk NerakaJabanam dalam keadaan bina dina."
(QS. Ghafir [a0]: 60).
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Ungkapan nya y^rlgmenyatakan bahwa kalimat yang berbu nyi',?&
berasal dari kata f4bukanlah tempat untuk mengkaji pembahasan

tersebut dalam bab ini.

$,1 , j;llr (masuk) adalah lawan dari kata t:?t y^ngberarti
-.Feluar. Kata tersebut bisa digunakan dalam sebuah tempat, waktu
dan perbuatan. Dikatakan dalam sebuah kalimat tK iK; T:: aninya
ia memasuki tempat ini.

Allah Jq.i,W telah berfirman:

{@'L#i+s!rli1i}
"Masuklab ke dalam negeri ini." (QS. Al-Baqarah [2]: 58).

{@'t}::i"3a|tAsig;y
"Masuklah ke dalam Surga disebabkan d.pa yd.ng telah kalian kerjakan."
(QS. An-Nahllt6l:32).

{ @ "t{., utL',ii4 35 Y;bY
"Masuk ilab pintu-pintu I''leraka lahanam itu (kamu) kekal di dalamnya. "
(QS. Az-Zumar l39l: 7 2).

{ @ :6{i&*"tt;il+4;y
"Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam Surga ydng mengalir di
bawabny a sungai- sungar. " (QS. AI-Muj ad rlah l58l: 22) .

AIIah juga berfirman:

{@:s;t; ci\1'biy
"Dia memasukkan dalam rabmat-Nya sinpa yang Dia kebendaki."
(QS. Al-Insan [76]: 31).
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{@ e:vr,1;Es,!,,5; y
"Ddn katakanlah (Mubammad), ya Rabbku, masukkan aku ke tempat
masuk yang benar." (QS. Al-Isra' [17]: 80).

Kata jli berasal dari kata b4 F:t yangberarti tempat masuk,
sedangkan kata jli berasal dari kata S-"iyangberarti memasukkan.

{@il;iii6-rriLAy
"Sesunggubnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu telr7pat
(surga) yang mereka menyukainyd." (QS. Al-H qj l22l: 59).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@\:*f#xy
"Tempat masuk yang mulia. " (QS. An-Nisa' [a]: 31).

Ada yang membacanya dengan dua jenis bacaan;Abu'Ala Al-Faswi
berkata: siapa saja yang membacanya dengrr, )i.1*; (yaitu dengan
fathah) maka itu menunjukkan bahwa mereka bermaksud ke tempat
masuk tersebut, dan ini berbeda dengan ap^yarLgdisebutkan mengenai

mereka dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{ @'&,$f+}3 iY a';,it[iy
"Orang-orang ydng dikumpulkan ke Neraha Jahanam dengan diseret
uajabnya." (QS. Al-Furqan l25l: 3a).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@J=fii5;*E*ci[tvrit ]
"Ketika belenggu dan rantai dipasang dileber merka seraya mereka
diseret." (QS. Ghafir la}l: 7 1).

S edan gkan siap a saja y angmemb acanya den gan b acaan >[1i: maka
ia seperti firman Allah yang berbunyi:
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{@)J;iii6i}'riar'1y
"Sesunggubnya Allab akan memasukkan mereka ke dalam suatu ternpat
(S*So) y dng mere ka meny ukainy d. " (QS. AI-H ajl l22l: 59) .

Kata SLi\ art iny a be rsun gguh-sun gguh untuk memasuk iny a.

Allah Sajliv) telah berfirman:

{@>vk5+fi5u;r5,V.1 y
"Sekiranya mereka memperoleh ternpdt perlindungan, gud-gud atdu
lubang-lubang (dalam tanab)." (QS. At-Taubahlglt 57).

Sedangkan kata Jiilt adalah bahasa kiyasan untuk sebuah kerusakan

dan permusuhan yangtersembunyi. Ini seperti kata p$t dari kata i;!ll
dalam sebuah nasab. Dikatakan dalam sebuah kalimat XiS.9i artinya
ia memasuki sebuah permusuhan.

Allah S*t:i,Y$ telah berfirman:

{ @'{q<tr;Ki$ 4,-'i;4$ y
"Kdmu menjadikan sumpab (perjanjian)mu sebagai alat untuk menipu
diantaramr. " (QS. An-Nahl 116l: 92).

Dikatakan dalam sebuah kalimat ,i>t Ei artinya si fulan di tipu, ini
merupakan bahasa kiyasan akan kedangkalan akal dan kerusakan aslinya.

Darinya dikatakan dalam sebuah kalimat fi*y,irli artinya pohon
yangrusak. Kalimat ,!yl,i-Jllltr maksudnya adalahseekor unta yang
masuk kesebuah tempat untuk minum yangkedua kalinya. Kata j,lilt
artinya adalah burung, dinamakan demikian karena burung selalu
masuk ke dalam celah-celah pohon, dan kata lJJ::'rlt artinya sudah
sangat dikenal yaitu keranjang yang terbuat daripohon kurma. Adapun
kalimat i:;U JL:: adalah sebuah bahasa kiasan yang artinya seorang

suami bercampur dengan istrinya.
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Allah Sr;,nw telah berfirman:

<rt q,E'\;'KdoV

"Dari istri-istrimu yang sudab kamu campuri (gauli), tetapi jika kamu
belum bercampur dengan istrimu itu (dan kamu menceraikannya) maka
tidak berdosa." (QS. An-Nisa' lal:23).

t/-/

Or) : itllt seperti asap yang menakutkan.

Allah Sv7.e,w telah berfirman:

"Kemudian Dia menuju kepada penciptaan
merupakan asdp." (QS. Fushshilat [a1]: 11).

Maksudnya langit itu seperti asap, ini menunjukkan bahwa
langit tidak saling berpegangan (tidak saling merapat). Kalimat ,#3
jtlJl aninya api itu banyak asapnya, kata i:ilJt berasal dari akar kata

;rLl,,, namun kata 3\tiJl juga sering digunakan untuk kayu gaharu
yang menghasilkan asap. Kalimat 

&JXJI $3 artinya asap dapur itu
merusaknya. Dari kata 3t!1Jl juga sering digambarkan untuk sebuah

warna. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat i\L:rfV"
artinya kambing yangberwarna, atau kalimat i:Uii U y^ngberarti
malam yang berwarna.Kata$\tiJljuga bisa digambarkan untuk sebuah

kehinaan atau keburukan. Contohnya seperri kalimat {g eS artinya
akhlak yangburuk.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

(e.'je ftul
"Gencatan senjata itu karena sebuah kerusakan."

{
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'al

J) . Allah lq.nv.$ telah berfirman:

{@65$daiai6"J'y
"Dan Kami curahkan hujan yang lebat Atas mereka."
(QS. Al-An'am [5]: 6).

{@rri;Ksffir;,i\
"Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat."
(QS. Nuh lztl: tr).

Asal katanya adalah dari kata'{r'1,1t'r'!tl yang berarti susu, lalu
kata itu dipinjamkan untuk hujan sebagai Isti'arah dari nama unta
dan sifat-sifatnya. Dikatakan dalam sebuah kalimat {rS $yangberarti
alangkah baiknya dia, :!rS'rr1 dan limpahanmu sangat melimpah.
Darinya dipinjam ungkapan mereka yangberbunyi ij> O-A- artinya
dipasar ramai akan kemunafikan. Di dalam contoh disebutkan o{r2e.i;'"
artinyatipuannya, ini seperti kalimat lF'ai;"&.3i', air hujan itu sudah

mengalir. Darinya terlahir kata 6;j)ldr'gl artinyaseekor kuda jantan

telah membiak. Diartikan demikian karena apabila seekor kuda sudah

hamil pasti ia akan melahirkan, dan apabila sudah melahirkan maka ia
akan membiak, maka dikiaskanlah kehamilan itu dengan pembiakan.

7 S) , ie.5"lt artinya adalah tingkatan sama seperti kedudukan,
tlfipi terkadang kedudukan itu disebut dengan tingkatan apabila
disandingkan dengan ketinggian atau pengangkatan bukan dengan
kerendahan, seperti kalimat *Al'a;. r't y ang berarti ket inggian atap,
atau jlt 'a:rsyangberarti tinlkatan tangga. Dan terkadangkaa'a;rS
dianikan dengan keduduka n yangtinggi.

Allah lu6i,w telah berfirman:
,li

{@?;"|*LJ-Y}3Y
tingkatan kelebihan daripada istrinya.""Pdra suami rnernpunyai satu

(QS. Al-B aqarah l2l: 228).
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Ini sebagai pengingat akan tingginya kedudukan para suami
dibandingkan istrinya dalam berfikir dan bersiasat, dan ini sepeni yang
ditunjukan oleh firman Allah lainnya yangberbunyi:

{@;4i&6;.63c;iy
"Kdurn laki-laki itu adalab pemimpin bagi kaum perempuan."
(QS. An-Nisa' [4]: 34).

Allah juga berfirman:

{@+;"-cLs'rlq
"Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya."
(QS. Al-Anfal [8]: a).

Allah juga berfirman:

{@+'CU';"iY
"Mereka rnernpunyd derajat yang bertingkat-tingkat di sisi Allab.'
(QS. Ali'Imran [3]: 163).

Maksudnya adalah mereka mempunyai kedudukan yang tinggi
di sisi Allah, dan kalimat p*i)t&Ej3 y^ngberarti ketinggian bintang,
dan hal ini diserupakan dengan kalimat tersebut. Bagian tengah
jalan juga disebut dengan iqU. dikatakan dalam sebuah kalimat
lK O-i:'':;6)ii si fulan sedang beranjak atau meningkat tingkatan
demi tingkatan dalam hal ini. &t dt artinya seorang syaikh telah
berada pada kedudukan yang tinggi. \5ttj5 'tsA)l artinya sang bayi sedang

merangkak naik dalam berjalan. Kata ljll adalah berarti lipatan buku
atau baju, dan sesuatu yang dilipat juga disebut dengan f)::.kata irilt
juga terkadang dapat digunakan untuk menggambarkan kematian ,
begitu juga dengan kata $Jl. Disebutkan dalam ungkapan mereka
,#t u* artinya kematian menghampirinya, dan ungkapan mereka
yang berbunyi O:t:4:t S maksudnya siapa sqa yarLg hidup maka ia
berjalan dan siapa y^ngmati maka ia akan lenrur keadaannya.
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Firman Allah yangberbunyi:

{@ 'o{g{ L;i;r#'-r5:Y
"Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-dngsur (ke arab
kebinasaan) dengan card ydng tidak mereka ketahui."
(QS. A1-A'raf l7l: 182).

Dikatakan bahwa makna dari ayat tersebut adalah mereka akan

dilipat seperti dilipatnya sebuah buku, hal ini disebabkan karena
kelalaian mereka.

Ini seperti firman AIIah yangberbunyi:

{@q;&'^$6$il9{;}
"Ddn janganlah kamu mengikuti ordng yang hatinya telab Kami
lalaikan dari mengingat Kami." (QS.Al-Kahfi [18]: 28).

Kata ijill jrtgaberarti keranjang untuk menyimpan sesuatu di
dalamnya,iedangkan kata k;3tr berarti lap pembersih untuk kesuburan

unta betina. Dikatakan bahwa makna dari kalimat'rirrxJ,ll adalah

mengambilnya secara tahap demi tahap, dan itu untuk merendahkan
mereka dari suatu perkara sedikit demi sedikit, seperti tingkatan dan

kedudukan dalam ketinggian dan kerendahannya, adapun kata i[$l
berarti burung y^ng jalannya tahap demi tahap.

'l/

d) ) (belajar). Kalimat jliJl j"j': maknanya adalah bekas
peninggalannya yang masih tersisa, dan kebe radaan suatu bekas

menunjukkan hilangrrya sebuah benda, oleh karena itu kata j$lilt
dianikan dengan r\ajyl yangberarti kehilangan. Begitu juga dengan

kalimat +\5$t ;yr|: atau kalimat 'S)t *rS ia berarti mengkonsumsi
sisa bekas (ilmu) dengan menghafalnya. Ketika pengkonsumsian
bekas tersebut dilakukan secara terus menenrs melalui bacaan, maka

keberlangsungan membaca dianikan dengan r;t'r!f\ aa:u belqar.
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Allah Sq.nw telah berfirman:

{@').r,t1W;ty
"Padabal mereka telah mempelajari apd ydng tersebut didalamnya."
(QS. Al-A'raf l7)t 769).

Allah juga telah berfirman:

{ @ 5;i, i B6;4tii6;r3 #qy
"KdrenA kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan karnu tetap
mempelajarinya." (QS. Ali 'Imran l3l:79).

{@-q'ix-$;#'"t;Y
"Ddn Kami tidak pernab memberihan kepada mereka kitab-kitab ydng
mereka bAcA." (QS. Saba' [34]: 44).

Dan firman Allah Jcj'ny;L yangberbunyi:

{@ i'-"5"\};diy
"DAn supdyd mereka (orang-orang musyrik) mengatakan, kamu telab
mempelajari ayat-ayat itu." (QS. Al-An'tm [5]: 105).

Ada yang membacanyarL*irll: maksudnya kamu telah mendatangi
Ahlul kitab. Dikatakan dalam sebuah kalimat ,;A\ t-l; *y ti_r?:
artinya mereka mempelajari apa y^ng ada di dalamnya namun tidak
mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya, hal ini diambil dari
ungkapan mereka yarLgberbunyi oK:jtlrllt s,r3 aninya adalahmereka
meninggalkan jejaknya. Sedangkan kaiimat yarLgberbunyi ';ll *rS
ini merupakan bahasa kiyasan bahwa perempuan sedang haidh, adapun
kalimat 'Al ji:t) artinyaterdapat bekas luka pada unta tersebut.

E5t ' ljll] sama dengan kata ij5ll ,hanyasaja kata ijitr lebih
mehggambarkan untuk sesuatu yang tinggi atau ke aras, makakata
3j5Jl lebih kepada sesuatu yang bersifat rendah atau ke bawah.
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Oleh karena ini disebutkan dalam sebuah kalimat i+l,iV.)') yang
berarti tingkatan surga fte atas) dan.,\1ll 3K-r3 yang berarti tingkatan
Neraka (ke bawah), untuk menggimbarkan turunnya seseorang
ke Neraka disebut dengan bazaiyab.

Allah Su6xv,;L telah berfirman:

{ @r,i|'o Ed'Ii l,ldi cOe;St$}
"sesunggubnya orang-ordng munafi.k itu berada pada tingkatan Neraha
palingbauah." (QS. An-Nisa': [a] 1a5).

Kata 3jill juga berarti dasar laut paling bawah, dan tali yang
disambungkan dengan tali lainnya untuk sampai kepada air juga disebut

dengan 3jill. Pencapaian atau perolehan seorang manusia juga disebut

dengan 3;3 sama seperti pencapaian dalam jual beli.

Allah SGj'nv;L telah berfirman:

{@ Ei{;13f,;fy
"Tak usab khauatir akantersusul dantidakusab takut (akan tenggelam)."
(QS. Thahel20):77).

Maksudnya jangan takut tercapai oleh orang-orang yarrg
mengikutimu. Kata !-r\\ artinya telah sampai pada ujung sesuatu, dan

kalimat ir.lst :fr"\ art iny a telah mencap ai pada uj un g kekanak-kanakan,

dan itu berarti telah beranjak dewasa.

Allah JG,j:nY;L telah berfirman:

{@ t;fi-4'IrsY.1v\
"Hingga Fir'aun bila bampir tenggela-." (QS. Yunus [10]: 90).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{ @;;lvi Li is M:tit>r*{ }
"Dia tidak bisa dilibat oleb pandangan ?nd.td. dan Dia maba mengetabui

akan pandangan rnata." Qrr Al-An'am [6]: 103).
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Diantar amereka ada y angmen gartik an kata )Vi1 t di sana den gan

pandagan bola mata, dan diantara mereka )ugaadayang mengartikannya
dengan pandangan mata batin. Dan disebutkan bahwa telah
diriwayatkan mengenai hal di atas dengan riwayat dari Abu Bakar'"tgy;.,

mengenai ucapanny a yang berbunyi:

i;3if iu: #/'<v as \ ** e j#\ *rte ;u
^i{rii 

y 3 \i. ;'},Fq}+t iS W 2,* J.{'ii';;;5;qi.ir
"'Wahai orang yang mempunyai sedikit pengetahuan tentang-Nya,
sesungguhnyacaramengenal AIIah adalah dengan cara kamu mengetahui
segala sesuatu, maka kamu akan mengetahui bahwa sesungguhnya
Dia bukanlah bagian dari sesuatu tersebut dan sesungguhnya Dia
tidak menyerupai sesuatu itu, akan tetapi Dia ada setiap kali kamu
mengetahui Nya."

Kara tl1.,8l yang berarti mendapatkan, seringkali digunakan dalam
pertolongan dan kenikmatan.

Sepeni firman Allah Sq:iv;t yangberbunyi:

{@;;&;K'G;\riy
"Kalau sekiranya ia tidak segerd mendapatkan nikmat dari Rabbrrya."
(QS. AI-Qalam [68]: 4e).

Maksudnya adalah masing-masing akan mendapatkan satu sama

Iainnya.

Dan Allah juga berfirman:

{@6t+iH)(it:15-\
"Sebingga apabila mereka rnasuk sernuanya." (QS. Al-A'rnf [7]: 38).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@i$icryli'q{'Y
" Se benarny a p engetahuan mere ka tentdng akh irat tidak sampai ke sdnd. "
(QS. An-Namll27):66).
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Asal katanyadari3jli5lalu huruf c,,(ta) nya diidghamkan ke dalam
huruf : (dal) dan disambungkan dengan mensukunkan huruf alif wasl
sehingga menjadi 3;t3t dan ini seperti firman Allah yanglainnyayang
berbunyi:

{@qri'u's\$Li;Y
"sebingga apabila mereka masuk, setnudnyd kedalam."
(QS. Al-A'raf [7]: 38).

Dan firman Allah yangsepertinya juga adalah:

{@"ei'iiJrxGi}
"Kdmu ?nerasd berat dan ingin tinggal ditempatmu."
(QS. At-Taubah [e]: 3s).

{@$wY
"Kami mendapat nasib yang malang disebabkd,n kdrr7Lt."
(QS. An-Namll27): 47).

Ada yang membacanya deng 
^n 95iit'O-!Jq- gjSi&. Al-Hasan

berkata: "Makna dari ayat tersebut adalah mereka bodoh atau tidak
mengetahui tentang perkara akhirat dan hakikatnya.Ilmu mereka
tentang akhirat telah berakhir sehingga membuat mereka bodoh dan
tidak mengetahuinya." Dikatakan bahwa makna dari ayat tersebut
adalah "akan tetapi mereka mengetahui perkara akhirat ketika mereka
melakukan amalan akhirat, karena huruf \-1 bermakna sangkaan di
dunia, namun ia bermakna keyakinan di akhirat.

Allah Jvt:n;;:. telah berfirman:

"DAn mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa
dirharn saja.' (QS. Yusuf ll2l: 20).

9t o

.c.b r)I J'

Hurud Dal



Kata ijill berarti perak yang dicetak untuk dijadikan alat transaksi
jual beli.

1Jl) , ii5:lt artrnya pengetahuan dalam bentuk memperdayakan.
DiEatakan dalam sebuah kalimat '{-i t &J-:'r:'oL;r: artinya aku
mengetahuinya, atau aku mengetahui hal itu dengan pengetahuan
yang mendalam. Kalimat ini seperti kalimat ,*r35,2,)*) J.i\1 yang
masing-masing berarti aku telah cerdas, aku merasakan dan aku telah
mengetahui.

Seorang penyair berkata:

lo o

&rj'Jl J|,$::V ^s3 
* e LVAI et\t\v3

Apa yang diketahui oleb para penyair dari ku
dan aku telah mencapai usia empat puluh tabun

Kata fu-;iJt artinya perangkap untuk menangkap unra yarLg
digunakan oleh para pemburu, sedangkan kata s;;+il artinya adalah

tanduk kambing, dinamakan demikian karenatanduk dapat melindungi
dirinya. Dari kata,.gjul digunakan untuk mengartikan kata sisir rambut.

Allah S(iJxv.;L telah berfirman:

{ @ 6 A{t 
"1. 

UZ^:';J az,;{y
"KdnTLt tidak mengetabui, barangkali Allab mengadakan sesudab itu
sesuatu hal yang baru." (QS. Ath-Thalaq [65]: 1).

Dan Allah juga berfirman:

{@<j'nt,i1A-}'-fiEy
"DAn aku tiada mengetahui, boleb jadi bal itu cobaan bagi kamu."
(QS. Al-Anbiya' l2tl: rtt).

Allah berfirman:
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{@46iiv$i&cy
"KArnu tidak mengetabui apa itu Al-Kitab." (QS.Asy-Syurn l42l:52.

Setiap kalimat 3t'ti Y', yangberarti "Apakah kamu mengetahui?"
yang terdapat di dalam Al-Quran pasti dibarengi dengan penjelasannya.

Sepeni firman Allah yangberbunyi:

{@'ii:3c@<+u at,Iwy
"Tabukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (yaitu) api yang sangat
pdnds." (QS. Al-Qari'ah [101]: 10-1 1).

{ @, ilif U@,, tr i u \;{'iti y
"Tabukab kamu apa itu lailatul qadar,lailatul qadar adalah."
(QS. Al-Q adar le7): 2-3).

{@:l\nYa;"sAY
"Tahukah kamu apa itu Al-Haqabl" (QS.Al-Haqqah [59]: 3).

{@-viti?1\i'!)"ru?Y
"Kemudian tabukah kamu apa itu bari pembalasan?"
(QS. Al-Infithar [82]: 18).

Dan firman AIIah yarLgberbunyi:

{ @ L #'iJ ii'?1;,i3i3\iwffi"tri }
"Katakanlab (Muhammad), "Jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak
m e m ba c akdnny d. k ep a darn u dan A I I ab t ida k (p ul a) m e m be rit ab u k anny a
kepadamu." (QS. Yunus [10]: 16).

Ini dari ungkapan mereka yarlg berbunyi e351: yang artinya aku
telah mengetahuinya. Kalau saja kata l.L5il dalam ayat tersebut berasal

dari kata 6!i maka pasti ia akan berbunyi ir'4!li'l;.
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Setiap kalimat 8-:4Y1yang berarti "Tahukah kamu" yang ada

dalam Al-Qur'an pasti tidak akan disertai dengan penjelasannya.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

{@,fl;\i1rxY'Y
"Tabukab kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).'
(QS. 'Abasa [80]: 3).

{@ a;5aai1r4$6iy
"Tabukab kamu barangkali kiamat itu sudab dekat."
(QS. Asy-Syrlra la2l: t7).

Kata i;5ilt tidak digunakan untuk Allah. Adapun ucapan seorang

penyair yangberbunyi:

(9Jr5Jt esis b\ii S i
Mereka tidak mengetahui, dan Engkau yang maha mengetahui

Ini merupakan bentuk kesombongan dan ketidak sopanan bangsa Arab.

i.,.
It) r iilJl artinya adalah kecondongan pada salah satu diantara
JJ/.
dua pihak. Dikatakan dalam sebuah kalimat i\3 U'"; artinya aku
membela nya, dan kalimat '* a\'r; artinya rt " U.t, dari sisinya,
sedangkan kalimat irx 3:'',3)l..3 artinya si fulan sangat kuat dalam
menyerang musuhnya.Kata iiltS artinya aku membelanya.

Allah S\$:nw telah berfirman:

{@i4,1ri#rr<,tn'y
"DAn mereka menolak, kejahatan dengan kebaikan."
(QS. Ar-R a' d 11.31: 22).
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Allah juga berfirman:

"Tahanlah hudud (hukuman) jika masih ada syubhat."

Ini sebagai peringatan akan tuntutan sebuah alasan guna menghindar
dari hukuman.

Allah Jr;i,rv;7 telah berfirman:

{@a"Ai@'L 
41GW{6"ii1

"Katakanlab: 'Tolaklab kematian itu dari dirimu."'
(QS. Ali'Imran [3]: 168).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@"q-- 
"i'Jl('Y

" L a I u k a m u s a I in g t u du h m e n u duh t ent an g it u. " (QS. A1-B aqara h l2l: 7 2)

Ia diambil dari bentuk kata SeU;dan asalny a adalahfbri: maka
ia hendak diidghamkan sebagai bentuk keringanan lalu huruf ta (o)
nya diganti dengan huruf dal (r) dan disukunkan untuk kemudian
di idghamkan, maka didatangkanlah huruf alif wasl (l) sehingga meniadi
bentuk katanya iiit,i1. Sebagian para sasrra arab berk ata: " Kata p!r1r
berasal dari bentuk kata pk3.r, namun pendapat ini rancu dilihat dari
beberapa sisi; p ert ama, kataf f t I t terdiri dari delap an huruf, sement ara

kata pfi-ll terdiri dari tujuh huruf. Kedua, huruf yangdatang setelah
alif wasl adalah huruf ta y^ng dijadikan huruf dal. Ketiga, huruf
kedua setelah alif wasl adalah dal yang dijadikan ta, keempar, bahwa
sesungguhnya dalam f il Shobib Al-'ain huruf setelah ta (c,) jUit hr^t

119tfiiJt t'rLtbb\tt

{@o$wYuy
"(Istrinya itu) dihindarkan dari hukuman." (QS. An-Nur [2a]: 8).

Di dalam sebuah hadits disebutkan:
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berharokat, sementara dalam kaitannya dengan kata;ikr-6 ia sukun
atau mati, kelima, dalam hal ini antara huruf ta (cr) dan huruf dal (r)
sebagai huruf tambahan, sedangkan dalam kata,i);il tidak terdapat
huruf tambahan, Keendrn, yang menggantikan posisi huruf 'ain (1)
adalahhuruf alif $ bukan dengan huruf 'ain (1). Ketujub,dalam bentuk
kata Jiilt sebelum dan sesudahnya terdapat dua huruf, sementara dalam

kata ;-i!t3t terdapat tiga huruf setelahnya.

O#) , ;l,lr berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu dengan
cara dipaksa. Dikatakan dalam sebuah kalimat '&:, artinyaaku telah
memaksanya masuk. ,V;\;gIl"i,i seekor unta telah dikubur hidup-
hidup dengan tenang. Dikatakan bahwa apabila dikubur dengan tenang

tidak dapat dikatakan dengan ;l,iJt.

Allah Jctna) telah berfirman:

{@iij43rte(;i|Wy
"Dan Kami angkut Nuh ke atas Babtera) yang terbuat dari papan dan
pasak." (QS. Al-Qamar [5a]: 13).

Arti dari kata fii di sana adalah paku-paku. Kata tunggalnya
adalah'rY2dan ia berasal dari akar kata-i;yangberarti menahan keras

dengan paksa. Dikatakan dalam sebuah kalimat e1\',111: artinya
menahannya dengan tombak, dan kalimat Fi j{, artinya seorang

lelaki yang menahan keras. Ini seperti ungkapanmu yang berbunyi

f,;E yangberarti seorang yang mencaci. Dan telah diriwayatkan dalam
sebuah hadits yang berbunyi:

{@;mi,ffi.Ay
"Ataukab akan menguburkannya k edalam tanah (bidup-bidup)'
(QS. An-Nahl [16]: 5e).

?t. Allah Jr,g:nq3telah berfirman:
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15;lr |F:r3i i u,yr';K, j5Jrtg_ ,*Jll
"Tidak ada zakat dalam bahtera, karena ia adalah sesuatu yang
dihempaskan oleh laut."

df{') . Allah Sai:nr.;t telah berfirman:

{@qii;iaci;Y
" D An sesungguhny d, rnerugilab orang y dng megotoriny a. "

(QS. Asy-Syams [91]: 10)

Ia berasal dari kata V":tyaitu memasukkan sesuatu dengan paksa

ke dalam kemaksiatan, lalu digantilah salah satu huruf. sin (o) ,y, dengan

huruf ya (,.g), ini seperti kalimat (#3 yang berasal dari kata i:3W .

7 ) , i i\t aninya adalahmendorong dengan keras, dan ia berasal dari
kf,, Lit-i yang biasa diucapkan kepada orang yangterjatuh/terpeleset,
sebagaimana kepadanya juga biasa diucapkan 6.

Allah Jr',i\z;:. telah berfirman:

{ @ E'"'3;. rG J\ -a}'iii" Y
*Pada hari mereka didorong ke Neraka Jabannam dengan sekuat-

kuatnya," (QS. Ath-Thur l52l: L3).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@'-4i&6ia:iy
"Itulab ordngydng mengbardik anak yatim." (QS. Al-Ma'un 11071: 2).

Seorang penyair berkata:

#r\a,!'?3\U
Tabanlab wasiat diatas punggung anak yatimnya.
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\9) : it6lJl aninya panggilan, sama dengan il3Jl , hanya saja panggilan
dalam bentuk ilSl terkadang didahului oleh huruf ya (V) ataupun
sejenisnya tanpa menyebutkan namanya, semefltar^ panggilan dalam
bentuk lElJl hampir tidak pernah menggunakan panggilan kecuali pasti
disenai penyebutan namanya. Contohnya seperri kalimat ,iXi q yang
berarti wahai fulan... dan terkadang masing-masing dari kata panggilan
itu digunakan pada rempatnya yang lain.

Allah JGj'il;L telah berfirman:

{ @'e+; xiJ ;{a* \&4c l:Wy
"Seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak. mendengar
selain panggilan dan seruan saja.'(QS. Al-Baqarah l2l: 171).

Kata it6l)l juga bisa digunakan dalam bentuk penamaan (panggilan),
contohnya seperti kalimat ti-j &+t 3_*t artinya aku memanggil
(menamai) anakku dengan panggilan zaid.

Allah JG;i;;) telah berfirman:

{@'rg #XK44)iti'u3W'JijF
seperti"tanganlab kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu

panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain."
(QS. An-Nnr 124): 63).

Ayat ini merupakan bentuk perintah untuk mengagungkan
Rasul, dan itu adalah seruan bagi orang yangmemanggil Rasul dengan
panggilan wahai Muhammad. Kalimat'i;'t artinya aku memintanya
atau meminta pertolongannya.

Allah Jr;;;iY;:- telah berfirman:

{@ 4's'6iAG }
*Mereka berkata: "Mintalah kepada Rabbmu pertolongan untuh kami."
(QS. Al-Baqarah l2l: 68).
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Makna dari kata i3i dalam ayat tersebut adalah mintalah.

Allah juga telah berfirman:

K "L;i"i ;i,t;A i;tni rJ\ 6 ;,i 4t i "# sy {a;-J33 }
{@siit$i@'*}{.

"Katakanlab: 'Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah
kepadamu, AtAtt. datang kEadamu bari kiamat, apakah kamu rnenyeru
(Rabb) selain Allah jika kamu ordng-ordng ydng benar. (Tidak) hanya
kepada-Nya.'" (QS. Al-An'am [6]: a0-a1).

Ayat ini sebagai bentuk peringatan bahwa sesungguhnya kalian
apabila ditimpa musibah yang sangat besar kalian tidak akan berlari
kecuali kepada Nyr.

{@r-:E;6?t&::5y
"Ddn berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima)
dan harapan (akan dikabulkan).' (QS. Al-A'raf l7): 56).

{ @ G*"}K uYA\ gi n ia'ilv:,;'b
"Ddn ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu adalah
orang-ordng y ang benar. " (QS. Al-Baqarah l2l: 23).

{ @ A$,t'c;?r3t}it ;5 s$\
"DAn apabila manusia itu ditimpa kemudharatan dia akan berdoa
kepada Rabbnya dan kembali kepada-Nya." (QS. Az-Zumar [39]: 8).

{ @ 4r4-GG" hi'u}{,fr 611 y
"DAn apabila manusia ditimpa babaya dia berdoa kepada Kami dalam
keadaan berbaring." (QS.Yunus [10]: 12).
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{@,%7;AX56i-"io&t,y
"Ddn janganlablab meminta kepada selain Allah yang tidak dapat
memberikan kamu madbarat dan manfazr. " (QS. Yunus [10]: 106).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@(ei,:JV:6\tSg;{;$Vi<y
" (A kan dikatak an k epada mereka): "Jangan kamu sek alian mengbarapkan
satu kebind.sAAn, melainkan harapkanlab kebinasadn yd.ng banyak."
(QS. Al-Furqan l2\: M).

Yaitu hendaklah ia mengatakan dengan panggilan yang ringan
dan panggilan seperti'alangkah sedihnya' serta panggilan-panggilan
memelas lainnya, dan makn a dari ini semua adalah bahwa kalian
mendapatkan kesedihan dan kesusahan yangbanyak.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@ -iJ66iY
"Pintalab kepada Rabbmu pertolongan untuk kami."
(QS. Al-Baqarah l2l: 68).

Maksudnya adalah mintalah dan berdoalah sesuai yang
diperintahkan dan dikehendaki-Nya.

{ @'*r,i. v+\ieL3 Eli r;i n }
"Yusuf berkata: '\X/abai Rabb, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi
ajakan mereka kepadaku.'" (QS. Yusuf ll2l:33).

Dan Allah juga berfirman:

"Dd.n Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (Surga)."
(QS. Yunus [10]: 25).

{@,0i,tii1y\},"i:6y
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6.j-i@ 16rXyGiS;fii Jt?i1 4Y r'*i\
{@ -43'3\iv},:Ll

"DAn anhai kaumku! Bagaimanakab ini, aku menyerumu kepada
keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke Neraka? (Mengapa) kamu
menyeruku dgdr kafi.r kepada Allah dan memperseh,utukan-Nya"
(QS. Ghafir [40]: 4t-42).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{,@"G'frA*v-a-}i*;;j'y
"Sudah pasti babwa apayangkamu seru supdya aku (beriman) kepadanya
tidak dapat memperkenankan seruAn dpd.pun." (QS. Ghafir [a0]: a3).

Yaitu ketinggian dan sebuah pujian. Kata t?1)l dikhususkan
dengan seruan penisbatan, dan asal artinya adalah untuk keadaan
yang menimpa manusia, kata ini seperti kata iiiiit dan kata 'aA+t.

dan ungkapan mereka yang berbunyi ;;fr1 62tS p maksu dnya adalah

panggillah orang yang selalu memerah susu. Sedangkan kata ;83,:Jr

artinya mengaku-ngaku bahwa sesuatu itu bagian darinya. Dan dalam
peperanga n yangdemikian itu dinamakan deng an Lgjr)t.

Allah SG;x\* telah berfirman:

{@{3 @e;:stiw-#5y
"DAn di dalamnya kamu memperoleb dpd ydng kamu minta sebagai

bidangan (bagimu)." (QS. Fushshilat [41]: 31-32).

Arti dari kata 6rikti dalam ayat tersebut adalah apa yang kamu
minta, dan kata a;rilt berarti ie3;jr yaitu mengaku-ngaku.

Allah berfirman:

{ @-'af iiaiL;{;' i,{r:, y
"Maka tidak adalah keluhan mereka diwaktu datang kepada mereka
siksaan Kami." (QS. Al-A'raf l7): 5).

74 Hurud Dal



Dan kata 6?il\juga berarti l\elJt .

Allah berfirman:

{ @ <AiLfi r; A 13l 6 ;"';." it;ry
"Dan akhir doa kami adalah bahua segala puji bagi Allab Rabb alam
senxestd." (QS. Yr-rnus [10]: 10).

.7.
a9) ' $Ar apabila disandingkan dengan kata jf maka ia bermakna
Ilremberikan.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

" Ma k a s e ra h kan I ab kep a d a m er e k a b art a - h art arry a. " (QS.An-Nis a' [a] : 6)

Dan apabila disandingkan dengan kata P maka ia bermakna
menjaga atau membela.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@}',1\:ijici[iiKeyy
" Sesunggubny a A llah membela orang- orang y ang telab beriman. "
(QS. Al-Hqjl22):38).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{ @e,::ii,s 2 $i Q@pr,5 Ay
"Tidak seordngpun dapat menolaknya (yorg datang) dari Allab yang
mempuny ai tempat-tempdt naik. " (QS. Al-M a' artj 17 0): 2-3) .

Maksudnya adalah tidak adayang dapat membela. Kata t:i'
artinyayang membela setiap orxng, sedangkan kata i.;-ll)t aftinyaad--alah

curahan hujan, dan kata i6i!t aninya adalahpertahanan dari aliran.
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(P) . Allah Ja,j.nv;:. telah berfirman:

{@d; {in\
"Dari air yang terpdncar." (QS. Ath-Thariq [36]: 5).

Maksudny a adalah ar y angmengalir cepat. Dari kata ini di gunakan
untuk mengartikan kecepatan, contohnya seperti kalimat 'a;J,!lr'3t;

artinyamereka datang sangat cepat. Dan kalimat g\\'y; artinyaseekor
unta yang berjalan cepat, dan kalimat gg'ltl ;r$ aninyajalanyangcepat
atau berjalan menghampiri musuhnya dengan cepar seperti derasnya

aliran air yangcepat. ti;tt;X artinya mereka berjalan sangat cepat.

f j,t, li;lr artinyaadalah hangat yarLgmerupakan kebalikan dari
hii, i;r (dingin).

Allah lvn:i,Y.;t telah berfirman:

{@Us'rs)q"Hy
"Padanya ada (bulu) ydng menghangatkan dan berbagai manfaat."
(QS. An-Nahl [16]: s).

Yaitu yangbisa memberikan kehangatan. Dan kalimat :;y,'F.,
artinya seorang lelaki yarg menghangatkan, atau kalimat ,9\35';\i1
artiny a p e re mp ua n y ang me mb e rikan keh an g atan.',OS,l;l artiny a
rumah yanghangat.

ir.
iJ) ' 31t artiny a adalah tanah yanglembut dan mudah sehingga
mudah dibenturkan dan diguncangkan.

Allah JG;iv$ telah berfirman:

{ @ ;,-v KKx I 4r',F;* {:$",
"Dan diangkatlab bumi dan gunung-gununglalu dibenturkan keduanya
sekali bentur." (QS. Al-Haqqah [69]: 1a).
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Allah juga berfirman:

{@'rt*'e;*i5:y
"Apabila bumi digoncangkan berturut-turut." (QS. Al-Fajr [S9]: 21).

Maksudnya bumi itu dijadikan seperti lembut.

Allah SGJliv) telah berfirman:

{ @ U' iG JG)r,r33';ilCGy
"Tatkala Rabbnya nTend?r7pakkan diri-Nya, maka dijadikanlab gunung
itu bancur lebur." (QS. A1-A'raf l7l: 1.43).

Darinya terlahir kata .]Kl)t (toko). Kata iJt-^fiJt arrinya adalah debu
atau tanah yanglembut, sedangkan kalimat ',KS .fii artinya adalah
tanah yang daar.Jamak dari kata iJliliJt adalah 33Jt . adapun kalimat
',*;ku artinyaadalah seekor unta yang tidak mempunyaipunuk, dan
ini diserupakan dengan tanah yangdatar.

J5 ' ij'i;J $etunjuk) arrinyaadalah sesuatu yangdapatmengantarkan
untuk mengetahui sebuah perkara, seperti sebuah kata yang dapat
mengantarkan pada sebuah makna, arau seperri petunjuk, rumus (kode),
penulisan dan akad yarLgdapat mengantarkan petunjuk dalam sebuah

perhitungan, baik petunjuk itu dimaksudkan untuk memberikan
petunjuk atau pun tidak. Sepeni orang yangmelihat gerakan seorang
manusia, maka itu menunjukkan bahwa manusia tersebut hidup.

Allah Ji;''nv) telah berfirman:

{ @ ,r:\id'tv*rt|l;cy
"Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu hecuali
ra)dp." (QS. Saba' pal: U).

Asal ijrjlradalah mashdar (kata infinitif) sepeni kata {\if,ir (iiasan)
dan kata iu{r . Dan kata jtlt aniny a orangyang mencapai hal tersebut,
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sama dengan kata ,pilt , ini sama halnya seperti kata')V (orang yang
mengetahui) dengan kata'r)J, atau seperti kata j;6 (o1ang yang memiliki
kemampuan) dengan kata i$ , kemudian kata itllt dan kata pilt
merupakan bentuk petunjuk sama seperti penamaan sesuatu dengan

masdarnya.

7ot.
qJf 

' 
Kalimat 1'"n\ elt artinya aku mengutusnya, dan kalimrt tiijif

Serani aku mengeluarkannya. Ada juga yang mengatakan bahwa arti
kalimat itu adalah aku mengutusnya dan ini yangdikatakan oleh Abu
Manshur di dalam Asy-Syaamil.

Allah $Gjx,w telah berfirman:

{@i;;J:"r3
"Maka dia menurunkan timbanya." (QS.Ytsuf l12l: 19).

Kata jlt yarlg berarti mengutus atau mengeluarkan digunakan
untuk mengartik an apa-apa y ang dapatmenyambungkan kepada sesuatu.

Seorang penyair berkata:

,ijtr esliei$s {r #r&,r|:y,;;-S
Rezeki itu bukan tentdng mencari dengan cEdt
tetapi lemparkanlah timbamu dalam gdntungan

Dengan contoh seperti ini, wasilah juga disebut sebagai pemberi.
Seorang penyair berkata:

'$5 ;tpt ituii, j; {. '^$3 Jv)\ >:}i &Y,l:
Aku mempunyai pemberian w:frr;:;:;:rnah d,isebutkan oteb i

l

Tercela karena kesewenang-u)endngd.n yang lentur lagi banyah

Allah SGjx,Y;L telah berfirman:

I

I

I

I
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{@ 4\43f:a;}j;y
"Ddn (janganlab) kamu nTenyuap dengan harta itu kepada para hakim."
(QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Kata;ii3lt artinya adalah mendekatkan dan mengutus.

Allah SGj:nY;7 telah berfirman:

, " * /<-zzzz/),

t A/ d-uitt'; P
"Kemudian ia mendekat dan bertambah dekat lagi."
(QS. An-Najm [53]: 8).

,l)5, urlfur3j! aninya tergelinc irnyamatahari atau terbenamnya..

Allah Ja,j'nv)telah berfirman:

{@ ,i-ai$x-iiAiA Y
"Dirikanlab shalat dari sesudab matahari tergelincir."
(QS: Al-Isre' llTl:78)

Yaitu diambil dari ungk^p^n mereka y^ng berbunyi A.i3i
,j131 artinya matahari tergelincir. Dariny a iuga terlahir kalimat

+CIlyqflldiji artinyaaku menunda sesuatu pada saat istirahat. Dan

kalimat Ji.jJl6..<313 artinyakamu menunda seorang lelaki. Adapun kata

3jltt berarti melumurkan atau melumaskan badan dengan parfum,
sedangkan 4Jitt adalah makanan y^ngdibuat dari keju dan kurma.

e.\r) : (membinasakan). Allah Jr,4nv) telah berfirman:
I

{@454iui'3y
"MakaRabbmerekamembinasakanmereha."(QS. Asy-Syams[91]: 14). 

i

i
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Aninya menghancurkan dan membinasakan. Dikatakan bahwa
arti dariL';s adalah jenis suara kucing, darinyadisebutkan dalam
sebuah kalimat yJS g,3J3{i:: aninya si fulan bersuara seperti kucing
dalam berbicaranya. qAl L,.1a: aninya akumewarnai baju deng an cat.
Kata i6ill artinyasesuaru yarLgdicat. Adapun kalimat p.,r! ?y-;i1t
artinyaseekor unta diwarnai oleh lemaknya. Kata;t-ltilt dan kata i;l]t
artinya adalah lubang tupai. Dan kata iulijl (tanpa menggunakan
tasydid) ata, Li'rJl artinya adalahtempat berlari atav lalankeluar.

0.
i5 , ,rrt kaanyadr.i iSll yrrg berarti darah.

Allah Sct:nv;L telah berfirman:

{@?tli.J,'&;?y
"Dibaramkan bagi kalian bangkai dan darah." (Qr. At-Maidah t5l: 3).

Jamak dari kata iiJt adalah !u; .

Allah juga telah berfirman:

{@ {;Y,i,g6fY
"Janganlab kamu nxenumpdbkan darahmu." (QS. Al-Baqarah t2l: 8a).

Kalimat Ltgl *3 n artinya luka itu mengeluarkan darah.
Dan kalimat $-3,; "15 

aninya kuda yang berwarna sangat pirang, seperti
warna darah. Adapun kata n.,Sjt artinya adalah bentuk yangbaik, dan
kataotatsoa*i ^r^ r yangberdarah.

: Menghancurkan.

Allah Su6j.i,v,;L telah berfirman:
)A)

"Maka Kami hancurkan mereka dengan sebancur-bancurnyd."
(Qs. Al-Fu r qen l25l: 3 6) .
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Allah juga berfirman:

{@'u;-li$"iy
"Kemudian Kami binasah,an ydng lain." (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 172).

{ @ 6}";\}\46i,r, ;i 3;}f5-<,(u' 6A ty
"Ddn Kami bancurkan dpa ydng telab dibuat oleh fi,r'aun dan kaumnya
dan apa ydng telab dibangun mereka." (QS. Al-A'raf l7): 1,37).

Kata b-C)\ artinya memasukkan kehancuran pada sesuatu.

Dikatakan dalam sebuah kalimat &--nurlSluu artinya didaerah itu
tidak ada kerusakan.

Dan firman Allah Jaj.nv$ yangberbunyi:

-Wt;t;;Y

10).

ayat tersebut

{
" A llab mengbancurk an mereka. " (QS. Muhamm ad l47l:

Dan objek yang dimasukkan kehancuran dalam
dibuang (tidak disebutkan.)

0oz
,r) : Air mata.
L o,,r, Jt;'nv)telah berfirman:

{ @ (g €1\'a,},4;, fr*it};Y
"Lalu mereka kembali sedang rnata mereka bercucuran air mata karena
k esedihan." (QS. At-Taubah l9): 92).

Kata iiill adalah nama bagi sesuatu yang mengalir dari bola mata,

dan mashd'ar dari kalimat 5Al9;;t yarlgberarti air mata.
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-.//
p). Allah J6;'nq:- telah berfirman:\- 

{@ ifi3iJ51,t'fi3*Sy
"Sebenarnya Kami melontarkan yang bak kepada yang batbil lalu yang
hak itu mengbancurkannya." (QS. Al-Anbiya' [21]: 18).

Maksudnya memecahkan otaknya. Begitu juga kalim at yang
berbunyi +tS'r+hujjah atau argumen yang memecahkan. Kata arljil
juga bisa digunakan untuk mayang yangkeluar dari induk kurma dan
merusaknyatetapitidak memotongnya. Begitu juga dengan besi yang
dapat memberatkan akhir sebuah perjalanan disebut dengan '+t;.
semua ini merupakan kata pinjaman dari S:Jl yangberarti memecahkan
otak.

.7'
J) : (Dinar, yaitu matauang yangterbuat dari emas)

Allah lGj:i,Y;L telah berfirman:

{ @ t6*,it\bLJY
"Ada orangydng dipercayakan kepadanya uang satu dinar."
(QS. Ali'Imran l3): 7 5).

Asal kata jQ; adalah -18; lalu salah satu huruf nun (o) ,rya diganti
dengan huruf ya (,.9). Dikatakan bahwa asal kata dinar berasal dari bahasa

persia yaitu 3\:p yar.g berarri sesuatu yangdidatangkan oleh syariat.

t55 , $'^)t artinya dekat, baik dalam bentuk fisik ataupun secara sifat.
Kata ini dapat digunakan pada tempat, waktu dan keJudukan.

Allah Sajr,w telah berfirman:

{@ b)"3r'1i1L4g3i n'Y
"DAn dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang."
(QS. Al-An'em 16):99).
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Allah J\;t:i'\4;:., juga telah berfirman:

' ^.4\,^ 
ltzzz zz/) t

ttydsb,T 3
"Kemudian ia rnendekat dan bertambah dekat lagi.'
(QS. An-Najm [s3]: 8).

Ini kedekatan secara emosional atau lahiriyah. Dan terkadang kata

iijr dianikan untuk sesuatu yanglebih kecil yang lawannya adalah

sesuatu yanglebih besar.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@fi-{;,$tut:l't;y
"Ddn tiada (pula) pembicaraan antara jumlab yang kurang dari itu atau
lebih." (QS. Al-Mujadilah [s8]: 7).

Dan terkadang kata j3!r 1"g, diartikan untuk sesuatu yang hina
maka lawannya adalah sesuatu yang baik.

Contohnya sepefti firman Allah Ju6.i,v;L yang berbunyi:

"Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai penggdnti ydng
lebib baik." (QS. Al-Baqarahl2l: 6l).

Dan terkadang kata i3'.jt juga diartikan untuk sesuatu yarlg
pertama, maka ia lawannya adalah sesuatu yang kedua atau terakhir.

Contohnya seperti firman Allah SGJx,y;L yangberbunyi:

{@7;tlt;\i;y
"Ia rugi di dunia dan di akbirat." (QS. Al-Hajj 122): Ll).

Dan firman-Nya yang berbunyi:
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{ @ ;g:ati ;',-t\ o,lii-,21:,a- qhi e "t*r;t b
"Ddn Kami memberikannya kebaikan di dunia, dan sesunggubnya di
akhirat kelak ia termasuk kedalam golongan orang-ordng yang shalih."
(QS. An-N ahl 116l: L22).

Dan terkadang kata ji'Jf 1"g, dapat diartikan untuk sesuatu yang
dekat maka lawannya adalah sesuatu yarLgjauh.

Contohnya seperti firman Allah S6:n\z:; yafigberbunyi:

{ @ ujSi'|,it\ e'Qtrr ii;JU,J, I }
"(Yaitu di bari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan
mereka berada di pinggir lembab yang jaub." (QS. Al-Anfal l\: a2).

Jamak dari kata gl)t adalah jitt seperri kata 613r dan kata }(it
juga seperti kata a_j,At dan kata '.:.25t.

Dan firman Allah S(sj:i,y;7 yangberbunyi:

{@ ,i+iltt;'r-atoX-rysy
"Itu lebib dekat untuk (menjadihan pdrd saksi) mengemukakan
persaksiannya." (QS. Al-Meidah [5]: 108).

Maksudnyayaitu lebih dekat kepada diri mereka sendiri untuk
mendapatkan keadilan dalam mengemukakan persaksian.

Dan mengenai hal ini, firman Allah J6,jxy) yarLgberbunyi:

{@'"#:l5,otoia;p
"Yang demikian itu lebih dekat kepada ketenangan hati nzerekA."
(QS. Al-Ahzab [33]: s1).

Dan firman Allah yangberbunyi:

"Agar supdya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat."
(QS. Al-B aqarah l2l lt9 -220).

7il

{@i;sr;[':riag s,#Hny
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Maksudnya 
^gar 

mempelajari keadaarL apa yaflg akan menimpa
di dunia dan di akhirat kelak. Dikatakan dalam sebuah kalimat

cr-i'ir o{ aili artinya aku mendekatkan diantara dua perka ra, dan
kalimat *it U i'j.'"Li&j3f aninya aku mendekatkan salah satu dari
yanglainnya.

Allah SGj:iY;L telah berfirman:

{@"",1q;,-*<*;Y
"Hendaklab mereka mengulurkan jilbabnlz." (QS. Al-Ahzab [33]: 59).

Kalimat ,;.At,;5!f artinya kuda itu telah dekat masa untuk
melahirkan. Dan dikhususkannya kata ijll dengan arti kehinaan,
sebagai persamaan dari kata i&11. Dikatakan o"i)S artinya kehinaan
yangjelas.

Dan apa y^rLgdiriwayatkan dalam sebuah hadits yangberbunyi:

((S# PsitsYl
"Jika kalian makan maka hendaklah dimulai dari yangterdekar."2

Ini diambil dari kata,l;3Jt yangberarti yang terdekat atau sekitar.

2I) : jXt asal artinyaadalahwaktu atau masa alam semesta semenjak

diciptakannya sampai masa berakhirnya.

Mengenai hal ini Allah Jaj:nr.;) telah berfirman:

{@ fliA\;^ii&si$}
"Bukankab telah datang atas nTanusia satu waktu dari masa."
(QS. Al-Insan [75]: 1).

'1 GbaribAl-HaditskaranganlbnulJauzi, juz t halaman35O,NuzbatulA'yunAn-Nazoadzir.Halamanllg.
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Kemudian kata r."ll diartikan untuk sebuah masa yang lama,
ia berbeda dengan kata iUlt , karena zaman bisa mengandung arti
masa yar.g sedikit ataupun masa yang lama. Dan kalimat o$i5
artinya adalah masa hidup si fulan, lalu kata tersebut digunakan
untuk mengartikan sisa masa kehidupan. Maka dikatakan dalam
sebuah kalimat l4e;;,tli artinya apakah sisa umurku tinggal segini.

Dikatakan juga dalam sebuah kalimat U>t3ai artinya si fulan turun
pada masa itu , ini yang dikatakan oleh Al-Khalil. Dikatakan bahwa
kataTlt adalah bentuk kata dasar dari kata 1.+:rblsYS,?r.,ji:,:6':,j"3.

Dan sabda Nabi Muhammad -s<r+;KV yang berbunyi:

(Gl5Jl $ 
^\,ip}lrr 

s:;.ip
"Janganlah kalian mencaci masa (Ad-Dahru) karena sesungguhnya
Allah adalah (pemilik dan pengatur) Ad-Dahru."3

Ada yang mengatakan bahwa makna dari hadits di atas adalah

sesungguhnya Allah yang menggerakkan segala hal yang berlaku
pada masa baik, buruk, senang, dan sedihnya. Maka jika kalian
mencaci sebuah masa yangtelah kalian yakini bahwa Allah lah yang
menciptakan^payang berlaku pada masa itu maka sesungguhnya kalian
telah mencaci AIIah. Sebagian dari mereka berkata bahwa sesungguhnya

kataySll yarTgkedua dalam hadits diatas bukanlah berarti seperti kata

,,oill yang pertama, karena katayangkedua merupakan bentuk mashdar

(kata infinitif) yangmengandung arti fail (kata subjek), dan maknanya
adalah bahwa sesungguhnya Allah adalah !l5Jl atau yang mengurus
segala hal yang terjadi pada sebuah masa, namun tafsiran yang peftama
lebih utama.

Dan firman Allah Sa,j:ny;:.yangmengabarkan akan kaum musyrik
Arab yangberbunyi:

I Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (5/2246) dari hadits Abu Hurairah t{!l;o,

756 Hurud Dal



{@}xifif<#(,'e5'L;q!dicr;5;ac\
"Kebidupan ini tidak lain banyalab kebidupan di dunia saja, kita mati
dan kita bidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain
masa." (QS. Al-Jatsiyah lafl: 2a).

Dikatakan bahwa maksud dari kata,nSlldalam ayat tersebut adalah

zarn n.

(P) . Allah SV,ixu;L telah berfirman:

{@6r,c4\
" Dan gelas-gelas ydng penub (berisi minuman)." (QS. An-Naba' 17 $: 3 a)

Kata t!t6; dalam ayat tersebut bermakna penuh. Dikatakan dalam

sebuah kalimat,i;;ii ;t(Jt a;.63i artinya aku memenuhi (mengisi penuh)

sebuah gelas maka gelas itu menjadi penuh. Dan kalim at'a;L:t tUit;,r;6S
artinya aku dipenuhi oleh banyak harta sampai harta itu menjadi
penuh. Ini seperti ungkapanmu yang berbunyi 'e:r;S # artinya ia
menggenggam dengan genggaman.

re!) , i:.ilt artinya kegelapan malam. Kata tersebut juga dapat
Uianikan hitamnya seekor kuda, dan terkadang ia juga dapat dianikan
sebuah warna hijau sempurna (hijau tua), sebagaimana ia juga dapat
dianikan warna hijau yangtidak sempurna (hijau muda) hal ini karena
adanya kedekatan kedua warna tersebut.

Allah JGJiv) telah berfirman:

{@re-Gi }
"Kedua Surga itu (kelihatan) bijau tud u)arndnya,"
(QS. Ar-Rahman [55]: 5a).

Asal kata keduanya dari bentuk kata iui7 a*rtakan U\idrllj i\i31.
Seorang penyair berkata ketika menggambarkan suatu malam:
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ipruv;a*ii&O
Dalam naungdn kegelapan malam

seekor burung hantu mencari sesudtu tak tentu arabnya

9o-t

{@['1t'#}
"(Pobon) ydng mengbasilkan minyak " (QS. Al-Mu'minun 123): ZO).

Jamak dari kata $,t3 adalah $uif.

Firman Allah S6j.nr';L yang berbunyi:

{@e\arKii;)6Ky
"Menjadi merab rndw)d.r seperti (kilapan) minyak."
(QS. Ar-Rahman 155): 37).

Dikatakan bahwa makna;,,niJt dalam ayat tersebut adalah ampas
minyak. Dan kata cpi:it artinya apa yang dijadikan minyak, dan
itu merupakan salah satu dari bentuk kaa ji;/- yang berarti sebuah
tempat atau alat. Dikatakan bahwa rempar yang dijadikan tempat air
yangsedikit disebut dengan 5;Y,sebagai penyerupaan dengan tempar
minyak. Dari kata 6.n3Jl terbentuklah kata !95J1 untuk mengartikan
seekor unta yang menghasilkan susu sedikit, dan itu merupakan bentuk
kata ji:5 dan mengandung ani je6 yakni kata subjek. Dalam ani lain
bahwa kata,!9$l yangbermakna unta yang menghasilkan susu sedikit
adalah benda yang memberikan susu. Dikatakan juga bahwa ,!9i
mengandung makna 3;d"yaitu kata objek, seakan unta itu dilumasi
oleh susu, atau dalam ani lain seakan unta itu dilumasi oleh susu karena
jumlahnyayangsedikit. Dan yang kedua itu lebih mendekati kebenaran
karena tidak adanya huruf ha (,). Adapun kalimat e:\t pt i,,,
aninya hujan membasahi bumi dengan basahan yang ringan, seperti olesan

0'b) . Allah Jq1,i,w telah berfirman:
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minyak rambut yangmembasahi kepala. Sedangkan kalimat \;r)\,;1,:)
merupakan bahasa kiasan untuk sebuah pukulan dalam bentuk ejekan,

ini sepeni ungkapan mereka y^ngberbunyi .4I!'ai;-; artinya aku
mengusapnya dengan pedang (membunuhnya) atau seperti kalimat

€')\iii; aku menghidupkannya dengan busur panah. Kata jr,6i;lr

asalnya seperti kata ,!9.r1l1 tetapi ia digunakan untuk mengartikan
kelunakan dan ketidak seriusan, sebagaimana kata L-ri1l digunakan
untuk mengartikan pengambilan kutu yang menghisap seekor unta.

Allah S$x,v;L telah berfirman:

{@i;x|t*#L$;ly
"Maka apakab kamu rnengd,ngga,p remeb saja Al-Qur'an ini?"
(QS. Al-\faqi'ah [s6]: 81).

Seorang penyair berkata:

&$ M\30t63)l iy *';A5 i}-;\
Keteguban dan kekuatan lebib baik daripada hetidak seriusan

dan berkeluh kesab

Kalimat 'aSt'-'ltjyi aliti artinyaaku menyepelekan si fulan dengan

keremehan.

AIIah Jr;i,nv;:" telah berfirman:

{@ <,i+r;bii;}iy
"Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka
bersihap lunak (pula kepadamu)" (QS. Al-Qalam [68]: 9).

.i.
Ul) t ,.:iltr artinyarerus berjalan. uis nfr Oqis arr.inyaia terus

Allah JG;aY$ telah berfirman:
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{@*9"65';^iqk'\
"DAn Dia telab menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang
terus menerus beredar." (QS. Ibrahim [1a]: 33)

fata .ltflt juga berarti keberlangsungan suatu keadaan.

Allah Jct:i,v;L telah berfirman:

{@6t;st;rt"4y
"(Keadaan mereka) adalah seperti keadaan kaum Fir'Aun."
(QS. Ali'Imran [3]: 11).

Maksudnya seperti kebiasaan mereka yang tenrs menerus demikian.

5 o t r.
4) l) : Dawud, ia adalah nama asing (nama orang yang bukan berasal

dari nama Arab.)

9t'
Jl) : jlill artinyaadalah tempat singgah, dinamakan demikian karena
sekelilingnya dilindungi oleh dinding. Dikatakan bahwa kata jlSll
berasal dariirlS dan jamak dari kata jlll adalah j[;. Kemudian sebuah
negeri juga disebut dengan jt3, begitu juga dengan daerah disebut jti
sebagaimana dunia disebut jti. Oleh karena itu disebutkan dalam
kalimat $1lr;r5tr (dunia) dan giit'rl5ll (akhirat) sebagai petunjuk bahwa
kedua tempat tersebut adalah tempat singgah.

Allah SGj:iY;:. telah berfirman:

{ @fo, brl:irilti"{Y
*Bagi 

mereka (disediakan) Darussalam (Surga) pada sisi Rabbnya."
(QS. Al-An'am 16l: 1,27).

Maksud dari kata llSJl di dalam ayat tersebut adalah Surga. Dan
kalimatl!;iljli artinya adalah tempar kebinasaan yaitu Neraka jahim.

Allah Sq:iv;:. telah berfirman:
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{@fiii"(uilH,rrlroY6 p

"Katakanlah (wahai Mubammad): 'Jika kamu (menganggap babwa)
kampung akhirat.'" (QS. Al-Baqarahl2lt 94).

Dan Allah juga telah berfirman:

{@ €*tni;;At\J'#{Y
"Apakab kamu tidak memperbatikan ordng-ordng yang keluar dari
k ampung halaman mereka." (QS. Al-Baqarah l2l: 2a3) .

{@Wr;rclfrty
"DAn kami telah diusir dari kampungbalaman kami."
(QS. A1-B aqarah l2l: 2a6).

Dan Allah juga berfirman:

{@ ;q^ ,(,iit\;fuk y
"Akan Kami perlibatkan kepada kamu sehalian ternpdt bagi orang-ordng
yangfasiq." (QS. Al-A'raf l7l: M5).

Maksud tempat orang fasiq di sini adalah Neraka. Dan ungkapan
mereka yang berbunyi 

-1U; gU artinya dia tidak mempunyai tempat
tinggal, dan kata j[3Jl diambil dari bentuk kata JU; , karena kalau
kata j[3ll diambil dari bentuk kata .i65 maka sudah pasti kalim atnya
akan men jadi'rfrsseperti ungkapan mereka Stji dan'3f;. Dan katai;tlltt
adalah arti untuk sebuah garis yang diliputi. Dikatakan \i\):5 r'431t
(berputar) lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan sebuah
pembicaraan. Kata &-rgAt artinyaadalah masa yangmengitari manusia.

Diartikan demikian karena ia mengelilingi manusia. Oleh karena itu
dikatakan dalam sebuah syair:

&2r3;e6)!ilrb
Dan masa itu bagi manusia selalu berputar
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Kata $1l dan kata igl'iil digunakan dalam hal yang dibenci,
sebagaimana kata ii;ilt digunakan dalam hal yangdicintai.

Dan firman Allah Sr;ljxy;:. yangberbunyi:

{@'rf1 q;oie'ly
"Kami takut akan mendapat bencana." (QS.Al-Ma'idah [5]: 52).

Adapun kata)$'"!t\ adalah patung yangselalu dikelilingi oleh orang
kafir. Dan kata &rtitt adalah orang yang disandingkan dengan jllJt,
dan dikhususkannya kata jE.iit sebagai pengkhususan sebagaimana
dikhususk annyakata 5[Jqit dengan,liit.

Rasulullah fu6r*i;V telah bersabda:

((&rlitt ,Fd6\"*gr bn
"Perumpamaan teman duduk yang shalih itu seperti orang yang
berdiam di rumah."

Dan orang yang selalu berdiam di tempatnya disebut $rtS.

Firman Allah t)6jx,\a" yang berbunyi:

{@::Ai-,;64L;Sx,f*F;6:y
"Ddn dia menanti-nanti marababaya menimpamu, merekalah yang
akan ditimpa rnarababayr." (QS. At-Taubah t9l: 98).

Maksudnya adalah mereka akan diliputi oleh marabahaya
seperti diliputinya mereka oleh suatu daerah, dan mereka tidak akan
mendapatkan jalan keluar dari arah manapun. Dan firman Allah y^ng
berbunyi:

{ @ ":'u{, 6n$ ihc'i:t6K5 { r}
"Kecuali jika ruuamalab itu perdagangan tunai yang karnu jalankan
diantara kamu." (QS. Al-Baqarah l2): 282).
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Maksudnya adalah muamalah dagang yang biasa kalian lakukan
dengan saling memberi dan menerima tanpa ditangguhkan.

jSS, i5;1tr dan ij;llt satu arti. Dikatakan bahwa 'iJrlitt yangberarti
perputaran, pergiliran dan peredaran digunakan dalam harta,sedangkan
ij;lt digunakan dalam peperangan dan kedudukan, dikatakan juga

bahwa kata ij;5Jl adalah nama sesuaru yangsilih berganti bentuknya,
sedangkan kata ij;3Jt adalah kata mashdarnya ftata infinitiv).

Allah S6:n\.;L telah berfirman:

{@&r,:fiia&:,Kr,41r
"Supaya barta itu jangan beredar diantara ordng-orang kaya saja
diantara kamu." (QS. Al-Hasyr l59l:7).

Kalimat lS $ l J1t'i aninya adalah kaum itu terus silih berganti
dari sisi kekuasaan. Dan kalimat '&tK iirt j-ltS artinya Allah rerus
memutar suatu hal diantara mereka.

Allah JGJ:nv;L telah berfirman:

{ @ egi,6.6 :\1i iu-(ir A;;Y
"DAn rndsA (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara
manusia." (QS. Ali 'Imran [3]: 1a0).

fata lljl l artinyaadalah malapetak a atatmusibah, kata jamaknya
adalah $Tllt dan.i'ijllt .

e 9 ) : iSXt asal artinya adalah berdiam. Dikatakan dalam sebuah
kilimat pl5Jli\:jl ill: aninyaair itu berdiam tenang. Dan seorang manusia
dilarang untuk kencing di dalam air itSJl yaitu air yangtenang (tidak
mengalir) dan kalim at jt;)l.ilii aninya aku diamkan sebuah periuk,
maksudnya adalah aku diamkan gejolak (mendidih) airnya. Darinya
terlahir kalimat ;.rfut iti artinya sesuatu itu berdiam dalam rentang
zamarL (tidak hilang.)

Kamus AlQur'an



Allah Sq:n\;;L telah berfirman:

{@rt,il1c,i-i *LKi\
"Dan adalab aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada
diantara mereka." (QS. Al-Maidah l5l: t17).

{@(r( ):X;ai6{l}
"Kecuali jika kamu selalu menagihnya." (QS. Ali 'Imran l3):75).

{@"'i"i;;eftiWiJ\
"Kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi
mereka ada dialamnyd." (QS. Al-Maidah l5l:2a).

Dikatakan dalam kalimat itis.ni (kamu masih berdiam) dan
dikatakan juga dalam kalimat $i343. Ini seperti kata \FU (matilah,
kamu akan mati) dan kata r[:-1Jl $ g",lljJt +ds3 aninya matahati itu
tetap berada di angkasa langit.

Seorang penyair berkata:

'fCu?t A-u{ 6F ,;J3t3
Dan matabari itu terus dikelilingi aa)an di udara

Kalimat ,t$t 6,p[tiji aninyaseekor burung membenruk lingkaran
diudara. Dan kalimat;Jl"Jt UJfi\ artinya aku memperlambar suaru
perkara. Dan kata pr juga berarti i-25llatau yangretap. Adapun kata
i:rilt artinya adalah hujan yangterus menerus turun dalam jangka

waktu beberapa hari.

I o.
OJ) (hutang) dikatakan dalam sebuah kalimat b1\ U) artinya aku
ilen gambil hutang dariny a, dan kalimat oijii artiny aaku menj adikannya
sebagai orang yang berhutang. Abu 'Ubaidah berkata: "Kalimat i.i3;

artinya aku meminjamkan kepadanya, dan kalimat :i* k artinya
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seorang yaogberhutang, begitu juga dengan'61- artinya orang y^rLg

berhutang."

Seorang penyair berkata:

#W oA*i p;'U\;t 'ir ,s-j ^33t3;,!t ,.#S u*
Kita berhutang dan Allab membayarkan hutang kita

dan kita bisa melibat kematian suatu kaum yang tidak
beragama dihilangkan

Kalimat.,ilif sama dengan kalimat dj; aniny ayartusaya memberikan

pinjaman. Adapun kata $t13ttdan kata a{tilt artinyamembayar hutang.

Allah S(sjxY;:. telah berfirman:

{@ .la ;<i rtLi* ii: i tiY\

"Apabila kamu bermuamalah tidak secd.ra, tunai untuk waktu yangtelab
ditentukan " (QS. Al-Baqarah l2l: 282).

Dan Allah juga berfirman:

{@ ";lkui"fu;$Uy
"sesudah dipenuhi uasiat yang i"a buat atau (do") sesudab dibayar
butangnya. "_(QS. An-Nisa' [a]: 1 1).

Kata i+Jl dipergunakan untuk sebuah ketaatan dan pahala, dan

ia digunakan untuk mengartikan sebuah syariat. Dan kata iSJl sama

seperti kata i.ijt yangberarti agama, hanya saja kata gc+Jt digunakan

untuk menggambarkan ketaatan dan ketundukan terhadap syariat.

Allah berfirman:

"sesunggubnya agamd ydng ada pada sisi Allab adalab Islam."
(QS. Ali 'Imran [3]: 19).
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Dan Allah juga telah berfirman:

{ @'i-rl';t 4y,;i4 l:; ;;qr6:}3 y
"?-qn siapakab yang lebih baih agamanya dari pada orang-ordng yang
ikhlas meryerabkan dirinya kepada Allab." (es. An-Nisa' 7+1: lzi1. -

Maksud kata j3; dalam ayat tersebut adalah ketaatan.

{@+;a:iita;y
"DAn tulus ikblas mengerjakan agama mereka karena Allah.'
(QS. An-Nisa' [4]: 146).

Dan firman Allah S6j:,iy;L yangberbunyi:

{ @ i-a: J-\f'\ 
=s 

;4( J^'q}
"wabai abli kitab, janganlah kamu melampau batas dalam AgdrnAntu."
(QS. An-Nise' [4]: 171).

Ayat ini merupakan bentuk perintah untuk mengikuti agamayang
dibawa oleh nabi Muhamm ad -yr,*;:;iSz yangmerupaka n agamapaling
moderat (adil dan pertengahan) sebagaimana yarLgdisebutkan dalam
firman-Ny a yang berbunyi:

{@ s;)'6"&,k,4Kiy
"Ddn demikian (pula) Kami telab menjadikan kamu (umat islam) unTat
pertengdhaz. " (QS. Al-Baqarah l2l: 1,a3).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@i;b;$;*y
"Tidak ada paksaan dalam beragama." (QS. A1-Baqarahl2):256).

Dikatakan bahwa makna dari ayat tersebut adalah (tidak ada
paksaan dalam) ketaatan. Karena ketaatan yalgsesungguhnya tidak
akan terlaksana kecuali dengan keikhlasan dan keikhlasan tidak
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membutuhkan pada paksaan. Dan dikatakan juga bahwaayat tersebut

dikhususkan untuk ahli kitab yarLg diperintahkan untuk membayar
jizyah (upeti).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@5;a$(*:';irty
"Maka apakah mereka mencari d,gd.rnd, yang lain dari dgarnd Allah."
(QS. Ali'Imran [3]: 83).

Maksud ag madi sini adalah Islam, dan ini sesuai dengan firman-Nya

yanglain yang berbunyi:

{@ r;r:i,#6:&fiea56iy
"Barangsiapa ydng rnencari agama selain dgdnxd Islam maka dia tidak
akan diterima." (QS. Ali'Imran [3]: 85).

Dan mengenai firman ini, Allah berfirman:

{@ {ePi4fr;'J1'JGit;Y
"Dialah ydng ntengutus Rasul Nya dengan membaua petunjuk dan
agd.nia yang benar." (QS. At-Taubah [9]: 33).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ drutsAiTly
"DAn tidak beragama dengan agarna yang benar."
(QS. At-Taubah l9): 2e).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @'i-rr';t 4v 3-6:.';ti 146:.'. i6 us Y
"Ddn siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang ydng
ikhlas menyerahkan dirinya kEada Allab sedang diapun mengerjakan
kebaikan." (QS. An-Nisa' l\:125).
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{@6iti{,i*i;b
"Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleb Allab)?,
(QS. Al-\raqi'ah [s5]: 36).

Maksudnya tidak diberikan pahala. Kata ifr dan kata ni1+.:jt
(wanita yang berutang) sama dengan antara kata iljt dan kata L.it
yang berarti hamba sahaya. Abuzaid berkata: "yang demikian itu
diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi jrq,3>rl;,93 aninya si
fulan dibebankan atas hal yang dibenci (dipaksa). Dan dikatakan bahwa
ia diambil dari kalimat'0,!32 yang berarti aku membalas kebaikannya
dengan melakukan ketaatan kepadanya. sebagian ada yangmengarrikan
kata o:1ruil dari kata tersebut.

/ oJ

0-l) . sesuatu yalg_mengandung nilai kurang disebut dengan !ji.
Sebagian dari mereka berkata: "Kara oji merupakan kata yr"g d;briik
dari Lata Lg_lit, i1'rJ$ 3,$'^St.

Firman Allah S6jr,v::" yangberbunyi:

"langantah kamu ambit menj ad,i,9 
"#;:;":*"tr":A

yangdiluar kalanganmu." (QS. Ali'Imran [3]: 118).

Maksudnya orang-orang yang bukan satu keyakinan denganmu
dalam beragama. Dikatakan bahwa yangdimaksud diluar kalanganmu
di dalam ayat tersebut adalah diluar kerabatmu.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ +*;i'ic'g5Y
".DAn Dia mengampuni segala dosayangselain dari (syirik) itu."
(QS. An-Nise' [4]: 48).

Maksudnya dosa yang tebih ringan dari syirik, dikatakan juga
bahwa maksudnyaadalahdosa selain syirik, dan kedua makna tersebut
saling berdekatan.
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Dan firman Allah J'6:n\a yangberbunyi:

{ @7r gi c i,,lY{;a;Ei nq & J"Y
"Apakab kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlab aku dan

ibuku dua tuban selain Allab.i" (QS. Al-Maidah [5]: 116).

Makna dari /rt oj3 dalam ayat tersebut adalah selain Allah.
Dikatakan bahwa maknanya adalah dua tuhan yang mana keduanya

dapat menghantarkan kepada Allah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ U{ib.:-*i'i$,Ay
"Tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafa'at pun bagi mereka

selain Allab." (QS. Al-An'am [5]: 51).

{@ #\5g,i-z*ivid46Y
"DAn sekali-kali tiadalab bagimu pelindung dan penolong selain Allah."
(QS. Al-'Ankabut l29l: 22).

Maksudnya adalah mereka tidak mempunyai pelindung yang

mengurus mereka selain Allah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ (#,"s 1 t%,-s v ii\ vi nv;i s'b
"Katakanlah: 'Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu

yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak
(pula) mendatangkan k emadharatan kepada kita? "'
(QS. Al-An'am 16l:71).

Ayat ini seperti ayat sebelumnya. Dan terkadang kata itu dibaca

dengan !j3 maka disebutkan dalam kalimat \K U3:' artiny a menerimanya.

Al-Quthaiby berka ta: "kata $:, 3)4ili artinya adalah lemah. "
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Bab Huruf Dzal

t/,c,

gr) : JtiiJt artinya binatang serangga yangterbang, seperti lebah,

krrtu dan r.l.nirrryr.

Dikatakan dalam sebuah syair:

\ ori\3?tu: {,

Kini saatnya lalat dan ulat kerbau menantpakkan diri
untuk, mencari tdnaTndn bijau

Firman Allah JGjx\t;L yang berbunyi:

"Dan jiba lalat itu Tnera?npds sesudtu." (QS. Al-Hajj l22l:73)

Kata iulJtdalam ayat tersebut aftinya sudah diketahui yaitu lalat.
Dan kali-rt cnjt .i\:1 artinya bola mata, dinamakan demikian
karena bentuknya sama dengan lalat, atau karena bulu-bulunya
yang menyerupai sayap lalat ketika terbang. Dan kalimat , ii'Jl .-181

artinya belahan yang dihasilkan oleh tebasan pedang, dinamakan
demikian sebagai bentuk penyerupaan dengan isapan atau belahan
yarLgdihasilkan oleh seekor lalat, dan kalimat.lui 3\G aninya si fulan
seperti lalat apabila sering memberikan gangguan. odi ,f a:it artinya
aku menyingkirkan lalat dari si fulan.

,Jrir +td

'4u:\'6 i4\ 36ir'4,
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Kata i5;oit artinyasesuatu yangdihindarkan arau dijagadari lalat,
lalu kata.1lt digunakan untuk mengartikan sebuah pertahanan atau

penjagaan Seperti kalimat g)ti.lt dii artinya aku menjaga si fulan,
atau seperti kalimat H\ +', artinya aku mengusir lalat yanghinggap
pada hidung seekor unta. Kemudian kata tersebut juga bisa digunakan
untuk menggambarkan sebuah penyakit, contohnya seperri kalimat
3;i:. fi ardnya seekor unra yang terkena penyakit, atau kalimat
'& li'6 artinyaseekor unta menjadi kurus, seperri kurusnya seekor) . J--. I

lalat atau seperti belahan pedang. Kata i;ilJl adalah nama suara gerakan
sesuatu yang menggantung, kemudian kata tersebut dianikan segala

bentuk keraguan dan gerakan.

Allah J\;n:nW telah berfirman:

{@ aft'6l'fiy
"Mereka dalam keadaan ragu-ragu dntdrd yang demikian (iman atau
kafir)." (QS. An-Nisa' [4]: 143)

Maksudnya mereka raglr terkadang condong pada orang-orang
yangberiman, dan terkadang condong kepada orang-orang kafir.

Seorang penyair berkata:

+J)tt: t'++r G; ut;;i" w,Lw;: * +J)Jt; v:3 # S,s;
Kamu bisa melibat setiap raja akan bimbangdengan orang-orangyang
ada disekitdrnyd, dan kita menyakiti unta kita dengan memberikannya

minum yang banyak, sebingga membuat dirinya bersuara

Seorang penyair berkata lagi:

')'LJL":S 44
Sekuntum rndu)Ar menjadi kering.
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/.4
/tJ ) . Asal arti katanya adalah membelah leher binatang.u'

Dan kalimat fl lt artiny a binatang y tngdisembelih.

Allah Su6r,w telah berfirman:

{@.#e*,s-n'\
"Ddn Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan ydng besAr."
(QS. Ash-Shaffat p7l: t07).

Allah Sr;1.nw juga telah berfirman:
b

{@ ';5vi6"irf7a(51}
"Sesunggubnya Allab memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor
sapi." (QS. Al-Baqarah l2l: 67).

Kalimat i5\1J &i artinya aku telah membunuh seekor tikus, ini
disamakan dengan menyembelih binatang. Begitu juga dengan kalimat
$itt6S artinya sebuah tong besar bersuara nyaring.

Dan firman Allah J6J:na" y^ngberbunyi:

{@ {;q'a}:r.y
" Mereka meny embelih anak-anakm u. ". (QS. Al-Baqara h l2l: a9) .

Kata6i{ dalam ayat tersebut mengandung arti menyembelih
dalam jumlah yang banyak, yaitu mereka menyembelih anak-anak
kalian secara bergantian. Kalimat ef$ !;" adalah nama bintang, dan
lobang panjang yang digunakan untuk mengalirkan sesuaru disebut
juga dengan [,li .

?i, jr.lljr berasal dari kata 'r$\Lartinyamenyimpan. Dikatakan
dalam sebuah kalimat 'ipi aninya aku menyimpannya. Dan kalimat
'nY\1 artinya rk., ,.r..ryimpan (menabung) ,ry, ,r.rrrk hari esok.
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D iriwayatkan' B ahwa Nabi Muh ammad :y,t t 
^iy- 

tidak pe rnah menabun g

(menyimpan) sesuatu untuk hari esokrlya" ((*rJ U:.i g'Xi afll.
Kata |li-',7)l artinya adalah lobang tenggorokan untuk makanan.

Seorang penyair berkata:

\;L-i\*)':*JV\^?\i1 ,* j53.

Ketika kami berikan minuman, maka terpenubilab rongga mulutnya
sebingga membasahi pembulub darahnya

Katailjl artinya nrmput jeruk yangmemiliki wangi atau sejenis

jerami.

' ijjlr artinyaketurunan.

Allah SGj:i,Y;) telah berfirman:

o*,

1)

{@,i"a#AW:;nty
"Ddn (jadikanlah) diantara anak cucu kami tunduk, patub kepada

Engkau." (QS. Al-Baqarah l2l: 128).

Allah berfirman:

{@;;r 3qi&s'lit'v\
"sesunggubnya Allab tidak menganiaya seseord,ng ualaupun sebesar biji
dzarrah." (QS.An-Nisa' [a]: a0).

' Hadits ini shahih: diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor Q362),Ibr-:u Majah di dalam
shahihnya dengan nomor (6356), (6378) dari hadits Anas bin lv[xllft r:;69 dan dishahihkan oleh
Syaikh al-Albani di dalam kitab Shahibul Jami'dengan nomor (4846) hadits ini juga dikeluarkan
dalamkftab Mukhtasar Asy-Syamail Imam Tirmidzi berkata: "Ini adalah hadits gharib, hadits ini
diriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari nabi secara mursal.

{@?i,;:;'Y
"Ddn dari keturunanku." (QS. Al-Baqarahl2): 12a).

Allah juga berfirman:
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Dikatakan bahwa asalnya adalah hamzah, dan akan dijelaskan
pada babnya nantl

? 3t ' igirr adalah bagian anggota tubuh yangsudah diketahui
aEinya yaitu lengan tangan. Dan terkadang kata L[]tair.rikan untuk
segala sesuatu yangdiusap oleh pergelangan tangan.

Allah lcij.n;;t telah berfirman:

"Belitlah ia dengan rantai yang panjangnyd tujub pulult hasta."
(QS. Al-Haqqah l6e): 32).

Dikatakan .flt eL5; t ri" ukuran satu hasta, atav e)\\:yLrr>
tanah ukuran satu hasta, dan g,'ir 15) artinya seukuran lenga,
singa, diumpamakan dari lengan binatang, kalimat JrUlJl i-152 aninya
permukaan saluran. Dikatakan c!,91j),p ry l*." aitiny, irri r.-r,
menjadi bebanmu, sama seperti kalimat AS e-l-r.6 . kalimat rli)iE6V
artinya aku tidak kuasa untuk mengatasimu. '*:L5i artinya aku
memukul lengan tangannya, atau bisa juga aku menghamparkan
lenganku. Darinyaterlahir kalimat ey e'Al{2i aninya seekor unta
menghentakan lengan kakiny^.- '.3't ri,i arart L)3i,;,? artinya kuda
yang jauh melangkahnya. Ka:a{)i artinyalengan rangan yang putih,

Lt:> 3: ada yang mengatakan b-ahwa itu artinya lengan yangt.rrr,
ada |uga yarg mengartikan lengan yang kecil. Jika yang pertama,
maka ia bermakna lengan yang tetap ada (masih utuh), dan makna
y arLg kedua berarti lengan yang terpisah (terputus). Kalimat', 6!l'q3
artinya ia muntah. Ungkapan mereka yang berbunyi ,:":At 5\
artinya seekor kuda melewati, dan kalim at yang berbunyi ';l$l6)tS
artinya perempuan menjadi lemah. 9i3 e-'7)i artinya ia memakai
perantaradalam ucapannya, at^rtdalam arti lain, yJS g;';; artinya
ia menyaring ucapannya.

{ @ : gt:6(\, ri,;"76,;'& c\
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/.,

5i ' i)'ill artinya Allah menampakkan apa yangdiciptakan-Ny*.
Sikrtrk.n dalam kalimat 6ffr ;irr ir! arrinya Allah mengadakan
penciptaan-Nya.

Allah Su6;v;7 telah berfirman:

{ @ii'6 Tt c\1$L'-3<1-cr.," iiir\
"Ddn sesunggubnya Kami jadikan untuk (iti Neraka) Jabanam
kebanyakan dari jin dan manu.sla. " (QS. A1-A'raf l7l: 179).

Allah juga telah berfirman:

{ @ q# /{<iii a- :=st <}v3v4 ;r1 g, y
"Ddn mereha mernperuntukkan bagi Allab satu bagian dari td.nd.man

dan ternak dari yang telah diciptakan Allah." (QS. Al-An'am 16): L36).

Allah juga telah berfirman:

{@ b"€3:+7;5*i^it'e'Y
"Dan Dia menjadikan bagimu dari jenis binatang ternak pdsdngan-
pdsdngdn." (QS. Asy-Sytra la2l: ll).

Ada juga yangmembacanya

{@'u;\;;ly
"Diterbangkan oleh angin " (QS. Al-Kahfi [18]: a5).

Kata i!1Jr artinyaadalahputih (untuk garamdan uban). Dikatakan

l^!^y kalimat 'i:l * artinya garam y^\gputih, arau sepefti kalimat
i5:ti S.rr.orrnglrki:laki yangputih, $i*;yperempuan putih, ,sri is
ij.i rambutnya telah memutih.
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g o(
_rJ ) : prs,ncak/ atas. ;,ti-l ';15 artinya atas punuk unta. Darinya
diEatakan sebuah kalimat 3rr\ g-l1i aninya aku berada ditempat yang
tinggi disampingmu. Kata 3V541 artinya dua belahan ujung anus.

i2U'i3'r'i artinya anus itu mengeluarkan angin.g/JJ

Allah $vj.nv.:l telah berfirman:

{@ 6'1ei-rar;Y

"Demi (angin) ydng menerbangkan debu dengan kudt."
(QS. Adz-Dzariyat [51]: 1.

AIIah juga berfirman:

{ @'6;i;iiY
"Diterbangkan oleb angin." (QS. Al-Kahfi [18]: a5).

KataLjlll asal arti katanya adalah anak-anak (keturunan) yang
masih kecil, meskipun terkadang dalam kebiasaan ny a kata L-rlltt dapat

dianikan anak (keturunan) yangmasih kecil dan sudah besar. k^r^'i;rlltl
bisa digunakan sebagai kata tunggal (mufrad) dan kata jamak, dan asal

katanya adalah jamak.

Allah JtaS'^st;;* telah berfirman:

{@:#;'.(ir$Y
*(Sebagan) satu keturunan yd.ng sebagiannya (keturunan) dari yang
lain." (QS. Ali 'Imran [3]: 3a).

Allah juga telah berfirman:

{@ 6ca3"u{-}y
"(Yaitu) anak, cucu dari ord.ngyang kami bawa bersama Nub."
(QS. AI-Isra' l17l:3).
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Allah juga berfirman:

{ @ -oiJ i q^r 
"- 
rii"i G 6 ?'t :,b

"Ddn satu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah babau
Kami angkut keturunan mereka dalam babtera ydng penub muatan."
(QS. Yasin l3Q: a\.

Allah juga berfirman:

{ @'{;-, a-o J'67cLqw*6 ;l}
"sesunggubnya Aku akan menjadikanmu imam bagi selurub manusia.
Ibrabim berkata: (dan saya mohon juga) dari keturunAnku."
(QS. Al-Baqarah l2l: 12a).

Dalam mengartikan kata i5;lttterdapat tiga pendapat: pertama ada

y^rLgmengatakan bahwa asal arti kata i1-;1tberasal dari,iiirilr!i yarrg
berarti AIIah telah menciptakan makhluk, lalu huruf hamzah til nya
dibuang, seperti kata 

nta 
dan',J-s , ada juga yangmengatakan bahwa

kata ij;1tr berasal dari kata 't-r)! ,-danadajugayangmengatakan bahwa

kata't-'rlil berasal dari bentuk kata 'alri d^n ia berasal dari kata jlt,
seperti kata't-r,j.. Abul Qasim Al-Balkhiyyu berkata: "Firman Allah
yarg berbunyi:

{@;i!-65""a;y
"Ddn sesungguhnya Kami jadikan (isi Neraka) Jabannam."
(QS. A1-A'rdf l7l: t79).

Berasal dari kalim 
^t'ay+t "-35\ 

yary berarti aku menaburi benih
gandum, dan ini tidak berarti bahwa kata'{;r!!l masuk kedalamf il
mabn'ruz (fi'il atau kata kerja y^ngada huruf hamzahnya)."

ffs artinya tunduk dan patuh, sehingga dikatakan .1\6I 'sV artinya
unta yang tunduk.
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oi<
Oi) : artinya dagu/janggut.

Firman Allah 1ajx,w yang berbunyi:

{@ 5Kq6!tu.i'ii' }
"DAn mereka menyungkur dtds muka mereka sambil menangis."
(QS. Al-Isra' [17]: 109).

Kata iEirjl adalah bentuk jamak dari kata $ii. Dikatakan dalam

sebuah kalimat 'a!ii artinya aku memukul dagunya. Dan kalimat
(>ji:ku artinyaseekor unta yang menggunakan dagu sebagai penolong
dalam perjalanannya. ',tlsi$:t artinya ember yang berisi penuh, ini
diumpamakan dari bentuk dagu yang besar.

';i, 51, terkadang ia dimaksudkan untuk mengartikan kondisi
jiwa manusia yang menjaga (mengingat) pengetahuannya, ia hampir
sama dengan menghafal, hanya saja menghafal dilakukan dengan

memperoleh yang belum dia dapatkan, sementara mengingat dilakukan
dengan menghadirkan pengetahuan yang dia punya. Terkadang kata

$ilti"gadigunakan untuk mengartikan kehadiran sesuatu di dalam hati
atau dalam lisan (penyebutan) , oleh karena itu kataJillmempunyai
dua jenis; pertama dzikir dalam hati, dan kedua dzikir dalam lisan, dan

masing-masing dari keduanya mempunyai dua jenis, adadzikir dari lupa
(enis ini berarti mengingat) dan ada dzikir untuk mempertahankan
ingatan (jenis ini berarti untuk menguatkan hafalan) dan semuanya

disebut dengan dzikir.

Diantara contoh dzikir lisan adalah firman AIIah yangberbunyi:

{@"€5*-$+#;({i$Y
"Sesunggubnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang
didalamnya terdapat peringatan bagimu. "
(QS. Al-Anbiya' [21]: 10).
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Dan firman Allah JG;:nr.;L yang berbunyi:
G

{@fi;1 Lt}T>'*'b
"Ddn Al-Qur'an ini adalab sudtu kitab (peringatan) yang mempunyai
berkah ydng telab Kami turunkan " (QS. Al-Anbiya' [21]: 50).

Dan firman Allah tus;na" y^ngberbunyi:

{@F;ft:i{-fr'f}
" I n i ada I ab p er in gatan ba gi or ang- o r d.n g y an g b ers am a k u, dan p erin gatan
bagi orang-ordng ydng sebelumku. " (QS. Al-Anbiye' l2ll: 24).

Dan firman Allah Jvij:iy;t yarLgberbunyi:

{@'q,6 b54i;&3;;\
"Mengapa Al-Qur'an itu diturunkan hepadanya diantara kita?"
(QS. Shed [38]: 8).

Maksud kata;ljtt dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an.

Dan firman Allah Sajr,w yangberbunyi:

{@flG);'-r;Ft-';}
*Shad. Demi Al-Qur'an ydng mengandung peringatdn."
(QS. Shad [38]: 1).

Dan firman Allah J6j:i.;;L yangberbunyi:

{@a;;4"iri,frLiy
"Ddn sesunggthnya Al-Quran itu benar-benar adalab sudtu peringatan
bagimu dan bagi kaummu." (QS. Az-Zukhruf la3lz aa).

Maksud ayat tersebut adalah kemuliaan bagimu dan bagi kaummu.

780 Huruf Dzal



Dan firman Allah Saj:i,y) yangberbunyi:

{@54\$r!,-y
* Maha bertanyalab kE ada orang yang rnernpuny di p engetabudn. "
(QS. An-Nahl [15]: a3).

Maksudnya adalah orang-orang yang mengetahui tentang kitab-
kitab yangtelah diturunkan sebelumnya.

Dan firman Allah Jv;nw yang berunyi:

{@{;@fffiv-xiJ;y
"Sunguh Allab telab menurunkan peringatan kepadamu (dengan

mengutus) seord.ng Rasul." (QS. Ath-Thalaq [65]: 10-11).

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata t'llr dalam ayat
tersebut adalah sifat bagi Nabi Muhammad.sar*ak sebagaimana kata

5jJtjuga menjadi sifat bagi Nabi Isa i{n-r# dikarenakan ia adalah seorang

manusia yang diberikan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Maka

kata ir$ adalah maksud dari kata $;. Ada juga yang mengatakan

bahwa ka:a Ji, dalam ayat tersebut merupakan sandingan dari kata

t';, seaka n 
^y^ttersebut 

berfirman sesungguhnya telah Kami turunkan
kepada kamu sekalian kitab yang menyebutkan seorang rasul yang
membacakan Al-Qur'an.

Hal ini sebagaimana firman Allah yanglainnya yangberbunyi:

{@q@'ge;iicfrii\
"AtAu memberi makan pada hari kelaparan &Eodo) anakyatim."
(QS. Al-Balad [e0]: 1.4-15).

Kata yatim dalam ayat tersebut menjadi disandingkan kepada kata

iWyyangberarti memberi makan. Diantara contoh dzikir (mengingat)

dari lupa adalah firman Allah Sq:nv;L yangberbunyi:
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{ @,iFn J ;;t: Ii J $;;ru; 3}\L; ;gy
"Maka sesunggubnya aku lupa (menceritakan tentang)ikan itu dan tidak
adalab yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan."
(QS. Al-Kahfi [18]: 63).

Dan di antara contoh dzrkir dengan hati dan lisan adalah firman
Allah S(ij.nr;:. y ang berbunyi :

{ @'62: >'i4'\ i" ? ;t4\; ft:{^\ \ tL"$y
*Maka berdzikirlab dengan menyebut Allab sebagaimana kamu
menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek Tnoyangrnu dtdu
(babkan) berdzikirlah lebib banyak dari itu." (QS, Al-Baqarah [2]: 200).

Dan firman Allah SGJ:nr.;:. yangberbunyi:

?G 6 t-ib ;\r'rr/tr ).' 1:,\i'tr2 
^i 

\ r:. 2^i6 )
{@

*Maka berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril baram dan berdzikirlab
(dengan menyebut) Allab sebagaimana Dia telab memberi petunjuk."
(QS. Al-Baqarah l2): t98).

Dan firman Allah i)Gj.n\;L yangberbunyi:

{ @54 Ua b rfJi e6:i z- rn; Y
"DAn sungub telab Kami tulis di dalam Zabur sesudab (Kami tulis
dalarn) lauhul Mabfudz." (QS. Al-Anbiya' [21]: 105).

Maksudnya adalah sesudah kitab-kitab yang pernah diturunkan
sebelumnya.

Dan firman Allah Sr;4:i,w yang berbunyi:

{ @ (,fiA3 3< { rli'iA,i^'ii e6iJi }
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"Bukankah telab datang dtds manusia satu w.taktu dari rndsd sedang dia
ketika itu belum merupakan sesuatu ydng dapat disebut?"
(QS. Al-Insan [76]: 1).

Maksudnyapadasaat itu dzat kamu belum ada meskipun wujudmu
sudah ada dalam ilmu Allah traxu.;:. .

Dan firman Allah Saj:nw yang berbunyi:

{@Ji e;i#t\l;i.i;+.)j}
"DAn tidakkab manusia itu memikirban babua sesunggubnya Kami
telab menciptakannya dabulu." (QS. Maryam llgl:67).

Maksudnya adalah apakah orang-orang yang mengingk ari adany a

hari kebangkitan itu tidak berfikir bagaimana mereka diciptakan
pertama kali sehingga itu menjadikan bukti bahwa mereka akan

diciptakan kembali setelah dibangkitkan dari kuburnya.

Begitu juga firman Allah Sq:nv$ yangberbunyi:

{@i*g\t;LAGit*Sy
"Katakanlab: 'Ia akan dibidupkan oleh Rabbyangrnenciptakannya kali
yang pertarnd. "' (QS. Yasin 136l: 79).

Dan firman Allah Jaj:ir',:- yangberbunyi:

{@;U f$i't3ii-ulr,^r\
"DAn Dia-lah ydng rnenciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian
mengembalikan (mengh idup kan)ny a kembali. " (QS. Ar-Rum 130): 27) .

Dan firman Allah Sa;nw yang berbunyi:

{,@"te' '\ilSi;y
"Ddn sesunggubnya mengingat Allab (sbalat) adalab lebih besar

(keutamaannyd, dari ibadab yang lain)." (QS. Al-'Ankabfil29lt 45).

Kamus Al-Qur'an 783



Maksudnya adalah bahwa ingatan Allah kepada para hamba-Nya
lebih besar daripada ingatan hamba kepada-Nya, dan ini menunjukkan
sebuah perintah untuk selalu mengingat kepada-Nya.

Kata a;S'ttl artinya banyak berdzikir (mengingat) kepada Allah,
dan ini memiliki ani lebih besar artinya daripada 5"At A[ah Syt:i,v:)
telah berfirman:

{@#"iiJht5i,EG,y
"$ebagal rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-ordng ydng
nxelnpunydifikiran." (QS. Shad [38]: a3).

{ @ <r*5'€: e54i i'9 f.{' b
"Ddn tetaplah memberi peringatan karena sesunguhnya peringatan itu
be rm anfaat b agi orang- o r an g y an g b er iman. " (Q S. Adz-D zariyat [5 1 ] : 5 5)

Dan kata if tAt artinyaadalah sesuaru yangdiingatkan dengannya.
Dan kata ini lebih umum dari kata ii'iat yangberarti petunjuk atau

iu)l yangberarti tanda.

Allah J6j:4Y) telah berfirman:

{@i*r,f,si&7 13}
"Maka rnengapd mereka (orang-orang kafi.r) berpaling dari peringatan
(Allah)?" (QS. Al-Muddatstsir l7\: a9).

{G)?tliqi*y
"Sekali-kali jangan (demikian), sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu
adalab sudtu peringatan " (QS. 'Abasa t80]: 11).

Maksud dari kata i1!f dalam ay^t tersebut adalah Al-Qur'an.
Kalimat lK'ift artinyaaku telah mengingatkannya demikian.

Allah S6:nv;:. telah berfirman:
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{@7,iFr,iH;y
"Dd.n ingatkanlab mereka kepada hari-hari Allah." (QS. Ibrahim [1a]: 5)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@L;fuicurgliiy
"supaya salah seord.ng dari mereka mengingatkan yang lainnya."
(QS. A1-B aqarah l2l: 2s2) .

Dikatakan bahwa maknanya adalah mengembalikan ingatannya,
dan ada jugayang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah

menjadikar,rlya sebagai pengingat dalam hukum. Sebagian ulama
berkata mengenai perbedaan antara firman Allah yangberbunyi:

{@:{llto;IsttY
"Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu."
(QS. Al-Baqarah l2l: 1s2).

Dengan firman Allah y^ngberbunyi:

{@6wiy
*Ingatlah akan nikmat-Ku." (QS. Al-Baqarah [2]: a0).

Ayat pertama ditujukan kepada para shahabat Nabi Muhammad
-i.6r*.rt{pyangtelah mencapai pada keutamaan dan pengetahuan mereka

akan Allah, maka mereka diperintahkan untuk mengingat-Nya tanpa

men ggunakan perantara. S eme ntar a ay at y angkedua dituj ukan kep ada

bani Israil yang belum mengetahui Allah kecuali melalui nikmat-
nikmat-Nya, maka mereka diperintahkan untuk melihat nikmat-Nya
supaya dengan nikmat tersebut mereka bisa mencapai pada makrifat
(pengetahuan tentang Allah). Kata f'"ltt yang berarti lakilaki adalah

Iawan dari kata.;.1\t yang berarti perempuan.
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Allah Saj:n;,;t telah berfirman:

{@:t'ir8"n1A5Y
"Ddn laki-laki itu tidak, seperti perenTpuan." (QS. Ali 'Imran [3]: 36).

Allah juga telah berfirman:

{@ #ii;ir;.H"t:6iy
"Katakanlab: Apakah yang dibaramkan dua yang jantan ataukab dua
yang betina." (QS. Al-An'am lQ: Ma).

Jamak dari kata f"lt adalah'.r$\ atau i1$'i .

Allah Sa;iw telah berfirman:

{@E )565iy
"Jenis laki-laki dan perempuAn." (QS. Asy-Synra lazl: 50).

Kata f'"lttjuga dikiaskan untuk mengartikan anggota tubuh khusus
(kemaluan lakilaki), dan kata f;Jt artinya adalah perempuan yang
melahirkan bayi laki-laki, sedangkan kata jKi)l artinyaadalah sesuatu

yang biasanya seringkali disebutkan atau diingat. Kalimat f$f iiU
artinya seorang pengkritik yangjantan, ia diserupakan dengan lelaki
dalam postur tubuhnya. KalimatJ's )\,i;- artinyapedang y^ngselalu
disebut-sebut (ingat-ingat) kalimat irV 531 artinya lelaki yangkeras
dan kejam, dan kalimat 'rr*'s aninya'orungyangkuat ingat annya.

gi Artinya menyalakan atau menerang i.est3t#'lartinya aku
menyalak^nnyasehingga menyala. lK3Jt adalah nama lain bagi matahari,
dan kata ,K's 51t digunakan untuk mengartikan waktu subuh, yang
demikian dikarenakan terkadang kata UAt digambarkan sebagai

,;Al GLy^rgberarti anak dari matahari, dan terkadang kata subuh juga

digambarkan sebagai ,;.il1 ,+V yang berarti penghalang matahari,
dan kecepatan dalam mengetahui atau memahami disebut dengan iKlll
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yang berarti cerdas, ini seperti ungkapan mereka yang berbunyi

)u'eY3,6$ si fulan adalah cahaya api. Kalimat ;dJl ,L$! artinya
ik.r *.rryembelih kambing. Hakikat makna dari kata lf.fi,l adalah

mengeluarkan panas yang membara, namun dalam syariat (agama)

kata itu dikhususkan untuk mengartikan sembelihan (penghilangkan

kehidupan) dengan cara-cara yang khusus. Dan yang menunjukkan
akan hal itu adalah ungkapan mereka dalam menggambarkan mayit,
mereka menyebutnya dengan 

"4V 
dan ir yarrg berarti tenang atau

diam tidak bergerak. Disebutkan dalam ungkapan mereka ea\glrl,Jll61

^rtinya- 
mayat. Kalimat blt,fi artiny^ seorang lelaki beranjak tua,

dikatakan demikian karena apabila seseorang sudah tua berarti ia

sudah banyak mengalami ujian dan percobaan, dengan pengertian

demikian, maka tidaklah seseorang itu disebut tua kecuali apabila ia

sudah mengalami berbagai ujian dan percobaan. Dan karena cobaan

dan ujian yang banyak hanya berada pada orang-orang yang sudah

tua dikarenakan usia mereka yang sudah lama, maka kata lKlt juga

digunakan untuk mengartikan orang tua, sebagaimana kata lKlJtjuga

digunakan untuk mengartikan pembebasan dari kuda-kuda yang
sudah tua. Mengenai hal ini terdapat ungkapan mereka y^ngberbunyi

$y+ eqSiJr.3i ftuda-kuda tua yang menang dalam berlari).

Jf ., jlt ,rtirrya sesuatu yangdipaksakan. Dikatat rn i1-iX-iS,
kata iiJt artinyasesuatu yangdilakukan dengan kesusahan, sementara

,-iq yang ber,arti-pembantu dan itu dilakukan tarLpa paksaan.

Dikatakan i1-jX-jS.

Firman Allah lq:i,v";t y ang berbunyi:

{@ #;i,ri\i'evl';n;y
"DAn rendabkanlah dirimu terbadap rnereka berdua dengan penuh
kesayangar. " (QS. AI-Isra' ll7l: 2a).
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Maksudnya adalah bersikaplah terhadap mereka seperri seorang
yangdipaksa. Ada yang mengatakan bahwa ia dibaca jXriu+ yar1g
berarti bersikap lembutlah kepada mereka berdua. Dikatakan Jllr
sama dengan jiit, maka i5llt aniny a'Ut.

Allah S;j:,i,v;7 telah berfirman:

{Wi''#iY
"Mereka diliputi kehinaan." (QS. Al-Ma'arij l70l: aa).

AIIah juga berfirman:

{@iL'36:i1r4iE*5y
"Mereka ditimpakan nista dan kehindAn." (QS. Al-Baqarah l2]: 6t).

Allah berfirman:

{@5;; e:ior#;lwy
*Kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rabb mereka dan
kehinaan." (QS. Al-A'raf l7): 152).

Kalimat il o*, i; tritr {si artirrya binatang itu kelelahan setelah
diperbantukan (membajak).

Allah J,iijxY) telah berfirman:

{@;;vi#3}"<iy
"(Sapi betina itu) belum pernah dipakai untuk membajak tanab." (QS.
Al-Baqarahl2l:71).

krt, ilr (bersikap lemah lembut) apabila ia muncul dari manusia
kepada manusia yarLglain, maka itu merupakan sifat terpuji.

Contohnya seperti firman Allah SGjxv;L yangberbunyi:
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{@'q";5i&i'Jy
"Bersikap lemab lembut terbadap orang-orang yang mukrnin."
(QS. Al-Meidah [s]: sa).

Allah juga telah berfirman:

{ @tir-l$v ) r+$tf'; 6i y
"Sunggub Allab telab menolong kamu dalam pEerd.ngan badar padabal
kamu adalah (ketika itu) orang-orangydng lemab."
(QS. Ali'Imran l3l: t23).

Allah juga berfirman:

{@hi,*;'#,€J::6y
"Maka tempublab jalan Rabbmu yang telab dimudabkan."
(QS. An-Nahl [16]: 6e).

Maksud krtr Jlt dalam ayat tersebut adalah kemudahan ranpa
ada rintangan dan kesusahan.

Allah J';tli\t;) telah berfirman:

{@{$'$fi!i.i'Y
" Ddn dimudahkan semudab -mudahnya untuk memetik buahny a. "
(QS. Al-In san 17 6): l4).

Maksud kata *iji dalam ayat tersebut adalah dimudahkan.
Dikatakan dalam sebuah kalimat l.A'r!l S" &t::-*\t arrinya segala

perkara akan berjalan sesuai dengan jalurnya.

f ) . Dikatakan i,3J! artinya adalah ^ll yaitu aku menc elanya,

ir:;* artinyamaka ia menjadi tercela, atau bisa juga'f*j)ii artinya
sama (maka ia menjadi tercela.)
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Allah $i4.r,v,;t telah berfirman:

{@ \GLt1;iy
"Dalam keadaan tercela dan terusir." (QS. Al-Israt [17]: 18).

Dikatakan 'i:;! aniny^ ^l\lyaituaku menc elanya.Yang demikian
itu dikarenakan salah satu huruf Mim (1') 

"y, ditukar dengan huruf
Ta (o). Kata i\;lJl artinyaseseorang yangdicela karena tidak menepati
janjinya, dan ini sama dengan kata i-llJt dan kata alilt. Dikatakan
dalam sebuah kalimat U<# iS'a:U J aku mempuny ai janji, maka
jangan.merusakny a., t:;i 311;q.,!i artin-ya berikan hak mereka.
r4itt arcinyaia mengliirngkrn haknya .?, k artinyalelaki yang
dikecam. Kalimat';Ji h. aftinyasumur yangsedikit airnya.

Seorang penyair berkata:

Juxt $vS&\i; * '@V&'rnltc;)
Engkau melihat surnur yang sedikit aimya dari atas tali kendalinya

pada hari bergejolak sEerti seekor semut yang berlari

Kata |*lJl juga berarti sejenis sapi kecil.

oaa
t-d) . iililld.3i artinya ekor binatang. Kata,-ilJtdigambarkan untuk

c"

mengartikan sesuatu yangterakhir (ujung) dan kehinaan. Dikatakan
dalam sebuah kalimat1.-prt:r:lf $ aninyamereka adalahkaum paling
belakang. Darinya kata ,51Jt digunakan untuk mengartikan ujung
pipa saluran air. Kata ,..:.:eil artinya gayung (alat untuk menciduk
air) sedangkan kata,-:. jltt arrinyakuda berekor panjang, dan kata j5)t
artinya sesuatu yangada ujungnyayaitu ember (karena ada ekor atau

batang untuk mengangkat ember) lalu kata.i5lJl digunakan untuk
mengartikan bagian, sebagaimana kata bagian juga diambil artinya
dari kata $at.
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Allah Sv;ti,v:l telah berfirman:

{@ 61-Ji6"Wii$-ig }
"Maka sesungguhnya untuk orang-orangzhalim ada bagian (siksa) seperti
bagian terndn mereka." (QS. Adz-Dzariyer [51]: 59).

Asal ani kata d..31lt adalah mengambil sesuatu dari ujungnya, oleh
karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat ',,;4\ artinya aku mengambil
atau mendapatkan ujungnya. Lalu kata tersebut digunakan untuk
mengartikan perbuat an yangberujung pada bahaya, ini diibaratkan dari
kata J..3iJt sendiri yangberarti ujung, oleh karena ini perbuatan tersebut
dinamakan,-11!t (dalam arrian dosa) karena ia merupakan dampak yang
dihasilkan dari perbuatan tersebut. Jamak dari kata,*lljt adalah &.i3.

Allah $q:i,v"i telah berfirman:

{@}i\\i'Wifr'Y
"Kdrend itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa rnereka."
(QS. AIi'Imran [3]: 11).

Allah juga berfirman:

*Maka rnasing-masing (mereka itu)
(QS. Al-'Ankabrt l2\: a0).

Allah juga telah berfirman:

{€}:irtulj&y
Kami siksa disebabkan dosanyd."

{@t'i lyz}'tripi_J3y
"Ddn siapa lagi yang dapat mengarnpuni dosa-dosa selain daripada
Allah?'(QS. Ali 'Imran [3]: 135).

Dan ayat-ayatlainnya.
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/.<
t-l,b) : Kata (;ltt sudah diketahui artinya yaitu emas, mungkin
dikatakan dalam sebuah kalimat o,.gj.i 

^t^u 
,r+t k artinya lelaki

bernilai emas. J;r'n +1Jl $;,,ti3 artinya ia melihat tambang emas

sampai kaget, ,:i'io,gi aninya sesuatu yangdilapisi emas. {jL: U<
artinya merah kekuningan, seolah-olah di atasnya ada lapisan emas.

Kalimat yang berbunyi 6djt ;u1tl digunakan untuk mengartikan
kalimat menghilangkan sesuatu atau menghapus, kalimat tersebut bisa
digunakan dalam arti fisik ataupun non fisik.

Allah Sqliw telah berfirman:

{@ oitYbt!aY-J'65\
"DAn lbrahim berkata: 'sesungguhnya aku mengbadap kepada Rabbku."'
(QS. Ash-Shaffat p7l: ee).

{@ {;r'p9\,c6'sfi'y
"Maka tatkala rasa takut bilang dari lbrabim." (QS. Hud [11]: 7a).

{@L.,#A*"tr;.."ii53
"Maka janganlab dirimu binasa karena kesediban terbadap rnerekd."
(QS. Fathir [35]: 8).

Kata 5-^5 dalam ayat tersebut digunakan untuk mengkiyaskan
kematian (kebinasaan).

Allah juga berfirman:

{@ ***eU;64it:;tY\
"J ika Dia mengbendaki niscaya Dia membinasakan kamu dan mengganti
(mu) dengan makbluk, yang baru." (QS. Ibrahim llal: D).

AIIah juga berfirman:

TSGciGii;\isiJ65y

792

{@
Huruf Dzal



"DAn mereka berkata: 'segala puji bagi Allab yang telab mengbilangkan
duka cita dari kami.'" (QS. Fathir [35]: 3a).

Allah juga telah berfirman:

{ @ 4ir "6,;;i ib; A:t {i1 i}.frIy
"Sesunggubnya Allah bermaksud hendak mengbilangkan dosa dari kamu
uabai ablil bait." (QS. Al-Ahzab [33]: 33).

Dan firman Allah SGJ:{,v;L yangberbunyi:

{ @|}i&riY i rrr.i61fi}X:'r; }
"Dan janganlab kamu menyusabkan mereka karena hendak mengambil
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya."
(QS. An-Nisa' [4]: 19).

Maksudny a adalahjanganlah kamu menyusahkan mereka dengan
maksud untuk men gambil mahar 

^tau 
y anglainnya dari ap a y angtelah

kamu berikan kepada mereka.

Dan firman Allah yaflgberbunyi:

{@?e, a!;\}ns;fi*;Y
"DAn janganlab kamu berbantah-bantahan ydng menyebabkan kamu
menjadi gentdr dan bilangkekuatan." (QS. Al-Anfal t8l: a6).

Allah juga berfirman:

"Jikalau Allab
mereha." (QS.

Kamus Al-Qur'an

{@for-4'*"i:&t;6iiY
mengbendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran

Al-Baqarahl2l: 20).

{@ v;i{;ti*i"t\
"Allab bilangkan caharya bong menyinari) mereka."
(QS. Al-B aqarah l2): t7).
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{@#Lrgtia{iuily
"Niscaya dia akan berkata: 'Telah bilang bencana-bencdnd itu dariku."'
(QS. Hnd [11]: 10).

Allah i)Gjxw telah berfirman:

{ @ ;fr513 #8 E 33iti. "L:3i}. y
"(Ingatlab) pada bari (ketika) kamu melibat kegoncangan itu, lalailah
semua wanita ydng menyusui anaknya dari anak ydng disusuinya."
(QS. Al-Hajjl22l:2).

fata lillr artinyaadalah kesibukan yang mengakibatkan kesedihan
dan lupa. Dikatakan dalam sebuah kalimat tK & Si,l aninya ia sibuk
dengan hal ini. lif ii5!f artinyaia disibukkrn d.rgrn ini.

t?/--o.
O_r) : ,j;ltt artinya adanya rasa pada mulut, dan asal arti katanya
adalah makan sedikit, karena makan banyak itu menggunakan kata
jf 'i'. Kemudian kata j;flt dipilih dalam Al-Qur'rr, ,rrr.rk -engartikan
rasa pada siksaan. Meskipun secara bahasa kata j;lt digunakan untuk
sesuatu yangsedikit, namun secara istilah kata j;ljtjuga bisa digunakan
untuk sesuatu yangbanyak, dan dikhususkannya penggunaan kata j;1Jt

untuk mengartikan rasa siksa guna mencakup dua hal (antarasedikit
dan banyak).

Contohnya seperti firman AIIah yangberbunyi:

{ @ r'g 
( {r1{"'G;;r{,8;y

{@3' it;i3':4\
*Supaya 

mereka merasakan azab." (QS. An-Nisa' ta]: 56).

"Ddn dikatakan kepada mereka, rasahanlah sihsa Neraka."
(QS. As-Saj dah l32l: 20).
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{@ <,frKfKq4r-iirli3
" Maka ras akanlah siksa dikarenak an kek afiranmu. "
(QS. Al-Anfal [8]: 3s).

{@ ?-At3q1i'J6iyii}
" Rasakanlab sesunggubny a kamu orang yang perk asa lagi mulia. "
(QS. Ad-Dukhan laal: ae).

{@ 4:irrfsi't;4ihLy
"Sesunggubnya kamu pasti akan merasakan siksa yangpedib."
(QS. Ash-Shaffat [37]: 38).

{@t:,-33;L:i:\
"Itulah ftukum dunia yang ditimpakdn d.td.srnu) maka rasakanlah."
(QS. Al-Anfal [8]: ta).

{ @ i-f'ii e\3r\'o; ti}l etui 1,; r#-g;y
"DAn sesungguhnya Kami merasakan hepada mereka sebagian siksayang
dekat (di dunia) sebelum siksa yang lebih besar (diakbirat)."
(QS. As-Sajdah 132: 21).

Dan kata j;ltrjuga bisa disandingkan dengan kata j;lt y^ngberarti
rahmat atau nikmat.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@'G36Ls,6'i4Jy
"Ddn jika Kami rasakan kepada manusia suatu rabmat (nikmat) dari
Kami." (QS.Hnd [11]: 9).

{ @ UV"'rJ, :;a ;{:'1 :"}i y
"DAn jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang
menimpanya." (QS. Hud [11]: 10).
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Kata j;1)t juga bisa digunakan untuk menggambarkan ujian atau
percobaan, oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat }l:ilK'^frti
artinya aku mengujinya dengan ini, maka ia pun merasakan ujian.
Dikatakan juga dalam sebuah kalimat t1loli .3$ artinya si fulan
mendapat ujian ini. Dan kalimat '&Ki'6 maksudnya aku mengujinya
diatas apa yangtelah diujikan kepadanya.

Firman Allah yangberbunyi:

{ @ r;l\5 d' JA.fii \$' {6'Y
"KarenA itu Allah merasakan kepada mereka bencana kelaparan dan
ketakutan " (QS. An-Nahl 116l:112).

Penggunaankataj;lt yrrrg berarti merasakan dengan kata ;1,r;1t
yang berarti pakaian itu dimaksudkan untuk percobaan dan ujian.
Maka Dia menguji mereka dengan bencana kelaparan dan ketakuran.
Dikatakan bahwa sesunguhnyahalitu sesuai dengan dua kalimat tadi,
seakan Allah berfirman "Maka Allah merasakan kepadanya rasa lapar
dan ketakutan serta memakaikan kepadanya dua pakaian tadi (yaitu
lapar dan takut)".

Dan firman Allah yangberbunyi:

{ @'21;it |}fiii1{'3:6fiby
"DAn apabila Kami rasakan kepada manusia suatu rabrndt."
(QS. Asy-Syura la2l: a8).

Dalam ayat tersebut kara j;lt disandingkan dengan kata'{, dan
lawan dari kata j;lt apabila disandingkan dengan malapetak a adalah
katatW1 y ang berarti ditimpakan.

Allah berfirman:

{@'tsy,ii#rv,
"Dan jika mereka ditimpakan musibab." (QS. Asy-Synra la2l: aS).
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Ini sebagai pengingat bahwa sekecil apapun kenikmatanyang
didapat oleh manusia maka akan membuat dia senang dengan
kesenanga n yang melampau batas (sombong).

Hal ini ditunjukkan dengan firman Allah yangberbunyi:

{ @u;;'c 6'1@ #;lf,i3;\K Y
"Ketabuilab sesunggubnya manusia benar-benar melampaui batas,

karena dia melibat dirinya serba cukup." (QS. A1-'Alaql96): 6-7).

to.
-r) tMempunyai dua jenis arti, salah satunya adalah untuk menerangkan

sifat nama suatu jenis, dan ia disifatkan kepada hal yang zhahir
(nampak), bukan kepada sesuatu yang samar/tersembunyi, kata ini
dapat dibentuk menjadi rnutsdnnd (dwitunggal) dan jamak. Bentuk
rnuanndts dari kata -21 adalah ,.11i , sedangkan kata mutsanna (dwr
tunggal) nyaadalahEli dan kata jamak (plural) nyaadalahjl$i . kata-
kata tersebut (maksudnyakata jsdalam berbagai bentuknya) tidak bisa

digunakan kecuali sebagai mudbaf Q<ata sandar an yangmembutuhkan
kata lain setelahnya).

Allah berfirman:

{@.Fiat"chlty
"Tetapi Allab rnernpunydi karunia (yong dicurabkan)."
(QS. A1-B aqarah l2l: 2s 1).

Allah juga berfirman:

{@{;:;6LnY
"Yangrnernpunyai keteguban dan ]ibril itu)menampakkan diri dengan
rupa.yangasli." (QS. An-Najm [53]: 6).

{@ uii.t;3b
"Dd.n kaum kerabat." (QS. Al-Baqarah [2]: 83).
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{@ I\$,p"rK*iis
"DAn Dia akan memberikan kepada tiap+iap ord.ng ydng ruempunyai
keutamaan Balasan) keutamaannyd." (QS.Hud [11]: 3).

{@#i;J.;3i6;\y
"Kerabat dan anak, yatim." (QS. Al-Baqarahl2): 177).

{@;,.3\eti)1|,{t
"Sesungguhnya Allab Maba mengetabui segala isi bati."
(QS. Al-Anfal [8]: a3).

{@\: liati,#sisiii$,\
"Ddn Kami bolik-balikan mereka be hanan dan ke kiri."
(QS. Al-Kahfi [18]: 18).

{ @i3 J,K LLA\ +\i'11:;; 5}:;;y
"Sedang kamu menginginkan baban yang tidak, meTrTpunyd.i kehuatan
senjatalab yang untukmu." (QS. Al-Anfal [8]: 7).

Dan Allah juga berfirman:

{@+fft:{it\
"Kedua surgd itu mempunyai pobon-pohonan dan buab-buaban."
(QS. Ar-Rahman [55]: a8).

Para ahli ma'ani menggunakan kata 611)l untuk mengartikan fisik
suatu benda baik dalam bentuknyasebagai jaubar $nti/unsur atauzat)
atau dalam bentuknya sebagai 'Ardh (sifat), mereka menjadikannya
sebagai kata tunggal (mufrad) dan sebagai mudbaf yang disandarkan
padakatayang didahului oleh huruf alif dan huruf lam (J l)serta
memposisikannya satu arti deng ankata ;|,,iA\ dankata'a.Llal. maka mereka

men gat ak an'r3-LV,lo.' . i';,,lil! artiny a zatny a, dirinya, kekhususa nrry a.
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Sedangkan makna kedua dari kata rS digunakan untuk mengartikan
kata c;;it yangberarti'yang'dan menjadikannya satu kata dalam bentuk
rafa', nashb, jarr, jama' dan muannats.

Contohnya seperti dalam kalimat:

A$b :1;: 3)L :\ ,s-*;
Dan sumurku ini aku yang menggalinya

dan aku yang rnenyelesaikannya

Adapun kata li Pada kalimat l.r.i berani petunjuk (kata isyarat )
terhadap suatu benda yangterdeteksi oleh indera ataupun benda yang
ma'quul (y^ngtidak bisa dicerna oleh indera ) dan kata muannats-nya

adalah t5 ,cr) ,g) maka dikatakan \!6 ,,f1.n,e;n tidak ada kata nTutsannd

(dwi tunggal) nya kecuali pada kalimat \5\.6 , yaitu 6\5\-6.

Allah Ja;nYi. telah berfirman:

{@'$i}(r16 }
"Inilab apa ydng dijanjikan kepadamu." (QS. Shed [38]: 53).

{@'bii#'* {"li':sY
*Inilah 

azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan."
(QS. Adz-Dzariyat [51]: 1a).

{@ eiiio':,6;l}
"Sesungguhnya dua ordng ini adalab benar-benar ahli sihir."
(QS. Thahal20):63).

{@ {&;'z*iti\iitr;iy
"Inikah orangnyd ydng engkau muliakan atas diriku?"
(QS. Al-Is ra' llTl: 62).
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Dan ayat-ayat yang lainnya.

{ @'bi' ;*e, 3{ di jr,lfei' }
"(Dikatakan kepada mereka): 'Inilab neraka yang dahulu kamu selalu
mendustakannya.'" (QS. Ath-Thur l52l: La).

{@l}#Vl'Ss61fc.,sy
*Inilab Neraka labannam ydng didustakan oleh orang-ordng berdosa."
(QS. Ar-Rahman [55]: a3).

Sedangkan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh digunakan kata
3ti atau .'it)i.

Allah Sr;;nw telah berfirman:

{Ccr=ri$clr'}
"Alif lam lim, (kitab Al-Qur-an) ini." (QS. Al-Baqarahl2l: t-2).

{@'rl'iA;A4rr"Y
"Itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah.'
(QS. Al-Kahfi [18]: 17).

{@ 6fi6\#'C.3ki;'-T'b
"Yang demikian itu adalah karena Rabbmu tidaklah membinasakan
kota-kota secard aniaya." (QS. Al-An'am t6l: 131).

Dan ayat-ayat yang lainnya. IJcapan mereka yang menyatakan
bahwa kalimat liLi dapat digunakan dalam dua sisi; salah satunya
adalah bahwa kalimat I-l dan li merupakan satu kata. Sedangkan yang
kedua menyatakan bahwa kalimat li mengandu_ng ani s;;it. Adapun
contoh dari perny ataan yangperrama adalah tJ-iX ri \Ii (tentang apa

kamu bertanya?) pada kalimat tersebur, huruf alif 0) tidak dibuang dari
kalimat liE ini dikarenakan kata [i pada kalimat tersebut bukanlah
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huruf istifham (ptertanyaan) namun ia merupakan satu kesatuan dalam

sebuah kalimat li\i.

Mengenai hal ini contohnya adalah kalimat dalam syair berikut:

*:V c:JtliE s7i

Tinggalkanlah apa-apd ydng kamu ketabui dan saya akan menjaubinya

Dan firman Allah Sq:nv;7 yangberbunyi:

{@ i,i4.666Jr:55y
"Ddn mereka bertanya kEadamu apd ydng mereka nafkabkan."
(QS. Al-Baqarah l2l: 2r9).

Bagi yang membaca (ayat setelahnya dengan bacaan) ,1Alu13 dengan

menashab (memfathahkan)kan huruf uau (t) nya, maka kalimat li\i
berarti satu kata, seakan tafsiran ayat tersebut adalah S-& rq &i
(Ap, sesuatu apa mereka nafkahkan). Dan bagi yang membaca (ayat

setelahnya dengan bacaan) '*lt $ dengan me-rafa'(dhammah)kan
huruf wau (2)nya, maka kalimat li\-1 mengandung arti g;;Jl , dan huruf
ti pada kalimat li\i mengandung arti pertanyaan (huruf istifham), atau

dalam artianlain bahwa tafsir ayat tersebut adalah 3-#6ju (apa yang
mereka nafkahkan).

Mengenai hal ini sama dengan firman Allah berikut:

{ @ 6li{t i:*':t:}6' "K;:i;rs(\
"Apakah yang telab diturunkan Rabbmu? Mereka menjawab: 'Dongeng-

dongeng ordng dabulu.'" (QS. An-Nahl llQ:2a).
Dimana bagi yang 

^e^bacaTyildengan 
memfathahkan huruf ra

(r) maka kalimat H: jiitiY mengandung arti H: J;i ,q ,!i , da,
bagi yang membaca jlEi dengan mendhammahkan huruf ra (r) maka

kalimat lil-l mengandung arti pertanyaan (huruf istifham).
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0 o.

!^r-) : +;Jl artinyasudah diketahui, yaitu serigala, asal kata tersebur
adalah # Jl dengan menggunakan huruf hamzah O.

Allah SGJ.i,w telah berfirman:

{@r")i{e:s,y
"Lalu ia dimakan serigala." (QS. Yusuf ll2l: 17).

Kalimat'x;i:;,fii artiny atanah y algbanyak serigalanya. Kalimat
,iy3 +1 artinya kambing gembalaan si fulan diserang oleh serigala,
sedangkan kata,=4i artinyaia menjadi jahat atau bengis seperti seekor
serigala. Kalimat 61t,#tx artinya angin itu datang dari berba gai arah
dari tempat datangnyasekelompok serigala, kalimat litil) d#li5 artinya
aku berkamuflase menjadi seekor serigala untuk menyerang anak unta
betina, kalimat ,L:11'x ini diambil dari bentuk kata,.)tt13. Kata ollt
juga berarti ikan laut bersirip, dinamakan demikian karena bentuknya
menyerupai serigala.

9ol
)-, ) . Disebutkan dalam kalimat lK J,n ii31 artinyaaku mengh ambatny a
dari ini, atau it3i.

Allah Sv6xv;L telah berfirman:

{@;';f#6e-}d-\15;Y
"DAn ia menjumpai dibelakangorangbanyak itu dua ordnguanitayang
sedang mengbambat (ternaknyd. " (QS. Al-Qashash [2S]: 23).

Maksudnya adalah kedua perempuan itu menahannya. Kata i_rlt
menjaga unta yang berjumlah sepuluh ekor.
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ifi r-.,cera).
Allah SW:e,v) telah berfirman:

{@?;::(ir$,Ay
"Keluarlab kamu dari Surga itu sebagai orangterbina lagi terusir."
(QS. Al-A'ref [7]: 18).

Maksudnyaij,Yyaitu dalam keadaan hina. Dikatakan qi^iif ^ti
artinya aku mencela atau menghinanya dengan hinaan. Sama dengan

kalimat \3i',3"i'^Xt. rtr,, Uii nilfi.

a"rl€.6

Kamus Al-Qur'an 803


