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Pengantar Penerbit

tG'I $*,i +t ! 's*S G:sj,S'3,**-:":,t i')-X ^L'*st 
',lt-

.{ *ro ttg j$i ,y:'i' j41y5 iLr yx ,y;t;rif vV iyS

t-rSi3,& t'-'3,1'ai i"r,t3,:l ,ix.;i l'*rrbr .igiJ!.i li'"ei
Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, dan

dia merupakan kitab suci yang dijamin oleh Allah Jw keaslian serta

kemurniannya.

Sebagaimana Allah Jw berfirman:

{ @ 5rlr4 :i'uY 51i(ii 
"zYY }*Sesunggubnya Kamilab yang menurunkan al-Qur'an dan pasti Kami

(pula) ydng lneTnelibaranya." (QS. Al-Hijr [15]: 9)

Dan merupakan kewajiban seorang muslim adalah mengerti dan

memahami apayangada di dalam al-Qur'an.

Sebagaimana Allah Ju: berfirman:

{@2,,fli'ri}+ff }
"Maka tidaklah mereka mmgbayati (mmdalami) al-Qur'An."
(QS. An-Nisa' [4]: 82)

Vt(rmrxrtl$r:ra'



Dan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidak akan tercapai

kecuali kalau kita mengetahui arti dari ayat-ayattersebut. Oleh karena

itu, pada kesempatan kali ini kami (Pustaka Khazanah Fawa'id)
menghadirkan kepada saudara-saudara sekalian sebuah buku yar,g
berjudul "Kamus Al-Qur'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 yang telah membantu melancarkan terbitnya dan

terdistribusikannya buku ini sehinggadapat sampai ke tangan pembaca

sekalian.

Semoga Allah Jr= meridhai usaha kita dan memberkahi ilmu yang
kita dapatkan dari buku ini.

:#i4;-53 {'w: # W,*,ilt k
Depok, Raiab 1+32 H

April 20t7 M

Penerbit,

Pustaka Khazanah Fawa' id
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Mukadimah

f.+l otrl ,iul r+

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat serra salam
semoga tercurahkan kepada Nabi-Nya Muhamm ad -xrl;xi,gt beserta
seluruh keluarganya.

Syaikh Abul Qasim al-Husein bin Muhammad al-Fadhlu
ar-Raghib 'ittl:', berkata: "Aku memohon semoga Allah memberikan
cahaya-Nya kepada kita untuk memperlihatkan kebaikan dan keburukan
dalam bentuk keduanya, serra semoga Allah memperkenalkan kepada
kita antarayangHaq dan Bathil dengan hakikat keduanya, sehingga
kita termasuk ke dalam golongan mereka yangselalu berusaha untuk
mendapatkan cahaya dalam diri dan keimanannya. Dan juga semoga
kita termasuk ke dalam golongan yang digambarkan dalam firman-Nya:

{ @'uAi *} c1{>zli iic ii; y
*Dia 

lab yang telab menurunkan ketendngan ke dalam hati orang-ordng
mukmin." (QS. Al-Fath ta8l: a)

Juga di dalam firman-Nya:

{ @ U 4 j:^!t'ot i:Afi ,i :: i- a.ijy
" M ere ka it u I ab o rdn g- o rd.n g y an g dala m h at iny a t e lah dit an am k an A t I ab
keimanan dan Allah telab menguatkan mereka dengan pertolongan yang
datang dari Dia." (QS. Al-Mujadilahl5Sl:22)

Kamus Al-Qur'an



Aku telah menyebutkan di dalam ar-Risalah al-Munabbihab
akan faedah-faedah al-Qur'an bahwa sebagaimana Allah J(4:na
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 y ang difirmankan :

6r.uSE!.-*5#
{@

*Pada bari ini telab Aku sempurnakan agd,rnamu untukmu, dan telab
Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telab Aku ridbai Islam sebagai

dgd.rnd.rnu." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

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

{@Zf 3Ke@1:ifrii*dq}
"Yang membacakan lembaran-lembaran ydng suci (al-Qur'an),
di dalamnya terdapat (isi) hitab-kitab yang lurus (benar)."
(QS. Al-Bayyinah [98]: 2-3)

Dia menjadikan diantara mukjizat kitab-Nya ini adalah bahwa
dengan jumlahnyayangsedikit, 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 yarLgdifirmankan oleh-Nya:

e ;i i1J .,;A ;i:,FX Tii, i,*:" e ;,rt Otrt ij y
{@ *3"*^iif$ii;$:.'s

"Dan seandainya pobon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi
tinta), ditambahkan kepadarrya tujub lautan (agi) setelah (kering)nya,

"6$#r,&r"iJ iiKii6iy
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niscaya tidak akan babis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allab.
Sesungubnya A llah Mabaperkasa, Mababijahsana.',
(QS. Luqmanl3ll:27)

Dan aku telah menunjukkan di dalam kitab Adz-Dzari'ah lla
Makarimisy syariab bahwa sesungguhnya al-eur'an iru tidak akan
terlepas dari cahaya bagi orang yang melihatnya,serta ia juga tidak akan
kosong dari manfa at yangdihasilkannya, sesungguhnya d-q.rr' r.r,

v6Y:jAW8+X {r $?r&t ,3; r' 24\3
v;Y1,, GrWSUir & * \;3,Fr rt-J)t $ ti- #)K

Lahsana bulan purnarnd r*:!:!iJrff" libat darimana saja kamu

ia menujukkan kepada hedua mdtdrnu akan cabaya ydng bersinar.
Laksana matabari dan cahayanya di ufuh langit,

Ia merryelimuti se,nila negeri dari ujung barat sampai ujung timur.

Tetapi kebaikan cahaya-Nya tidak akan dipahami kecuali oleh
orang-orang yang mempunyai penglih'on yang tinggi, kebaikan
buahnya tidak akan dapat di petik kecuali oleh tangan-tangan yang
suci dan penasrarnya tidak akan didapatkan kecuali 

"t.l ;i*r-ji *^y^nl
bersih, sebagaima na y angdijelaskan oleh Allah s6j:nv;:.. Dan Dia pun
berfirman menggambarkan orang-orang yang membaca al-eur' an,

{@ drf:si$ y,; <;i @} eSi $o @ ?S tr.fs,xy-\
"DAn (ini) sesungubnya alerr'dn yang sdngat mulia, d.alam Kitab
yang terpelibara (Laub Mabfudz), tidah ada yang rnenyentubnya selain
hamba-bamba yang disucikan.' (eS. Al-\7aqi,af, fSet, 77-79)

Dia lr;;:aa:. juga berfirman menggambarkan orang_orang yang
mendengarkan al-Qur' an:

3

,6ih--r**
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55 rayt( e 5U;* C-ir'*e+S .-:1i GJt; <r.$tlS )
{@*t*a

"Katakanlah, *al-Qur'an 
adalah petunjuk dan penyembub bagi orang-

ordngyang beriman. Dan orang-ordngydng tidak beriman pada telinga
mereka ada sumbatan, dan (al-Qur'an) itu merupakan kegelapan bagi
mereka." (QS. Fushshilat la\: aa)

Aku juga telah menyebutkan bahwa sebagaimana rumah yang
ada gambar dan anjingtidak akan dimasuki oleh Malaikat pembawa
berkah, begitu juga hati yangdi dalamnyaterdapatkesombongan dan
kerakusan tidak akan dimasuki oleh ketenangan yangtinggi, karena
sesuatu yang suci adalah untuk sesuatu yang suci pula, dan sesuatu yang
baik untuk sesuatu yangbaik pula.

Aku telah tunjukkan dalam kitab risalah itu bagaim ana cara
mendapatkan perbekalan yangmengangkat pencarinya tersebut pada
derajat pengetahuan, sampai pengetah,annya 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, jugaiadapat mewujudkan
akan firman-Nya, sebagaiman a y angdi gambarkan melalui firman-Nya:

{@j* q',eSie6:;sy
"Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab."
(QS. Al-An'im [5]: 38)

Allah juga telah menjadikan kita ke dalam orang-orang yang
mencari hidayah-Nya sehingga hidayah tersebut menghantarkan kita
pada kedudukan dan kemuliaan seperti ini. Dan tidak ada manusia
yang mampu memberikan hidayah kepada manusia yang lain jika AIIah
tidak berkehendak memberikan hidayah kepadanya.

Mukadimah



Sebagaimana firman Allah lu6,i,w kepada Nabi-Nya tar*,i,k:

{ @ ,f{ u.s +'i;61; <1; u,s x{ .iyr
"Sungguh, engkau (Mubammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada
orangyang engkau kasibi, tetapi Allab memberi petunjuk kepada ordng
yang Dia kehendaki." (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 perb enda har aan la{azhny a (al -A lfudz a l -

Mufrudah) 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 carapaling dasar bagaimana supaya susu itu dapat keluar.

Mengetahui perben daharaan lafazh al-Qur' an buka n hanya
bermanfaat dalam ilmu al-Qur'an saja, tetapi ia jtgabermanfaat dalam
semua ilmu syariat, karenalafazh al-Qur'an adalah sumber dan inti
kalam arab.Lafazh al-Qur'an adalah penengah dan kemuliaannya,
lafazhal-Qur' anjugamenjadi pijakan para ulama fikih dan orang-orang
bijak dalam menentukan hukum-hukum dan hikmahnya, sebagaimana
lafazhal-Qur'an juga menjadi pijakan para ahli syair dan sasrra dalam
susunan dan baitnya.

Adapun faedah-faedah selain yangdisebutkan diatas, juga selain
lafazh-lafazh cabangdan kata jadian, maka itu laksana kulit dan biji
jika diibaratkan pada buah-buahan yangbaik, arau laksana ampas dan
jerami jika di ibaratkan pada buah padi. Aku telah beristikharah kepada
Allah J*6r'v;L dalam menyusun kitab ini dengan mufradat lafazh-lafazh
al-Qur'an sesuai dengan abjad hurufnya. Maka kami dahulukan
huruf alif,kemudian huruf. ba sesuai dengan susunan abjad huruf
aslinya bukan sesuai huruf zaidab (tambahan), kemudian kami juga
tunjukkan kesamaan antara lafazh al-Musta'ar dan lafazh al-Musytaqqat
sesuai dengan adanyakemungkinan untuk penjabaran dalam kitab ini.

Kamus Al{ur'an



Kami juga sebutkan aturan-aturan yang menunjukkan akan tercap ainya
keseragamanantaralafazhdalam buku yang kami susun ini, khususnya
dalam bab ini. Dalam perujukan apayangtertulis di dalam buku ini kami
sudah melalui berbagai ujian dalam mempercepar terwujudnya amal
baik ini, serta untuk berlomba-lomba sebagaima na yangdiperintahkan
oleh firman-Nya:

{@J-3j ;ifiJyrhc,\
"Berlombalombalah kamu untuk mendapatkan dlnpund,n ddri
Rabbmu." (QS. Al-Hadid l57l:2r)

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 menghasilkan lafazh-
Iaf.azhyang mempunyai satu arti serta bagian-bagian lainnyayang
masih samar.

Oleh karena itu kita dapat mengetahui kekhususan setiap berita
melalui lafazh-lafazh yang sepadan dengannya. Contohnya sesekali
kita sebutkan kata...ilit ftatr) terkadang menyebutkannya dengan kata
3g.1it (hati) dan dilain kali disebut dengan kalimat 'rJ^JJlt (dada.)

Hal ini seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Jq:i,w
diakhir sebuah kisah:

{ @ <-,;;i ri+ry,':Yt eLY\
"Sunggub, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(h ebesaran A llah) bagi orang-orang y dng beriman.'
(QS. An-Nahll1,6l:79)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@''i?$-)Ay
"Kepada orangydng berpikir." (QS. Yrinus ll0l:2a)

6 Mukadimah



Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

*Bagi 
ordng-ordng yang mengetahur. " (eS. At-Taubah t9l: 11)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@<,#-/Ay
* Kepada ordng-ordng ydng mengetahur. (eS. Al-An,am [6]: 9 g)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@'ui&+A\

*Bagi 
ordng-orangyang berakali" (eS. Al-Fajr tggl: 5)

Dan di ayatlaindisebutkan dengan kalimat:

{@#si-t&Pi
* Bagi ordng- ordng y dng mempuny ai penglibatan (mata bati). "
(QS. Ali'Imran [3]: 13)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@;,-iY

{@ &i4hy
*Bagi ordngyang berakal." (eS. Thaha l2e: 5a)

Dan kalimat-kalimat lainnya yang termasuk ke dalam orang-
orang yar'g membenarkan kebenaran dan membatalkan kebatilan
karena semua masih dalam satu arti. Maka kita dapat mengartikan
bahwasannya kalim at b;.=ir al-Hamdu liilah (segala p"ji urgi
Allah) dapat ditafsirkan dengan tit FAt asy.syukru titiab (b.rry"k,i.
kepada Allah), begitu juga dengan kalimat ,") ;j i sam, 

^rtiny^dengan kalimat # U.i yrng berarti tidak ada kera{uan di dalamnya.

Kamus AlQur'an



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 memberik an manf.aat terhadap apa y angtelah kami
usahakan dan menjadikannya sebagai penolong dalam menghasilkan
perbekalan sebagaim ana yang diperintahkan di dalam firman-Nya.

{@V,n:irgi'+61\;J/ty
"Baualah bekal, karena sesunguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa."
(QS. Al-B aqarah l2l: 197)

Mukadimah

a.t:€.6



Biografi
Ar-Raghib Al-Ashfahani xfle,

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 yarlgtelah beliau miliki, di antara kitab karangan

beliau adalah:

Tahqiqul Bayan fi Ta'wilil Qrrt'an, Ar-Risalah Al-Munabbihah
'ala Fawaidil Qur'an, Al-Mufradatfi 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 Ra

t)) /,

U. J , ,3.tt asal aninyaadalah + itt (p."didikan) yaitu menumbuhkan
suatu keadaan menuju kesempurnaan sedikit demi sedikit sehingga
mencapai taraf kesempurnaan. Dikatakan dalam kalimat i$.;it35'i;,
artiny a ia mendidiknya.

Dikatakan juga dalam sebuah kalimat:
,-1;V iv Ji' 6t:ri n Otd "r'3 

b k 6.;6! ,rtinya aku lebih suka
dididik oleh orang quraisy daripada dididik oleh orang hawazhin.
Kata ,1.1t adalah mashdar (kata infinitif) yang diambil dari kata
subjek (fa'il) dan kata ,l.;lt tidak diucapkan kecuali untuk Allah yang
memberikan jaminan terhadap kemaslahatan segala makhluk yangada.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ix1 u;,T$u*y
"(Negerimu) adalab negeri yang baik dan (Rabbmu) adalab Rabb Yang
Maba Pengampun." (QS. Saba' [3a]: 15).

Dan mengenai hal tersebut Allah SW:i,v:L telah berfirman:

{ @?c. f |;r}t{lK{tirti+, J {lif i y
"DAn (tidak wtajar pula baginya) menyurubmu menjadikan Malaikat
dan para Nabi-Nya sebagai Tuban." (QS. Ali 'Imran t3l: 80).

Xamus AlQur'an It
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Maksud dari kata tjU-,i dalam ayat tersebut adalah tuhan-tuh anyang
kalian anggap bahwa para nabi dan Malaikat itu adalah tuhan dan sang

pencipta yang menjadikan sebab akibat serta yang mengurus segala

para makhluk. Mengenai makn akata 3.1t yangdisandingkan dengan

kata lain maka boleh dimaksudkan Allah atau untuk yanglainnya.

Sebagaimana firman-Ny, y ang berbunyi:

{@ <4;-c'i;4y
"Rabb selnesta alam." (QS. Al-Fatihah lll:2).

Dan juga firman Allah yangberbunyi:

{@ 6-r;\ii 1(ivv5;Kiq
"Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu."
(QS. Ash-Shaaffat l37l: 126).

Dikatakan dalam sebuah kalimat oAt 3;3 rtill,!.-, artinya tuan
rumah dan pemilik kuda. Dan mengenai makn a S.llseperti ini terdapat

contoh dalam firman Allah yangberbunyi:

{ @-lJ',.L\ i;s"$lXtc 6;: 3--.,;iL-d},
"Terangkanlah keadaanku kepada tudwnu. Maka syaitan menjadikan ia
lupa meneranghan (keadaan Yusufl kepada tudnnyA."
(QS. Yrlsuf lt2l: a2).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@6r,3lYtlr
"Kembalilah kepada tuanrnu." (QS. Y[suf [12]: 50).

Dan firman Allah yangberbunyi:

12 Huruf Ra



{ @.irrr3a a;xf;'ii\a JvY
*Yusuf berkata: Aku berlindung kepada Allab, sunggub tuanku telab
memperlakukan aku dengan baik." (QS. Yusuf ll2l:23).

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah
'sungguh Allah (.'1.rD Tuhanku telah memperlakukan aku dengan
baik. Dan ada |uga yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut
adalah 'sungguh sang raja yang mendidik (mengurus)nya telah
memperlakukanku dengan baik.' Namun tafsiran y angperrama (yrng
mengartikan kata Ar-Rabb dengan tuan) lebih cocok dan lebih repar
dengan ayat.Kata'u\3')t adayang mengatakan bahwa kata itu dinisbatkan
pada kata it5.ll dari bentuk kata ,j>15 dan ia berasal dari kata # y^ng
kemudian ditetapkan seperti kata jU^Ei dan kata !lf* dan sedikit
sekali kata yang berasal dari kata ,F y^ngmungkin contohnyaadalah
kata 3L;*15 . Dikatakan pula bahwa kata gt5. tl dinisbatkanpadakata3.lt
yarLg merupakan bentuk kata mashdar (infinitif) yang berarti 'y^ng
mengurus ilmu,' seperti kata;5.i1, dikatakan juga bahwa kata fil5'Jl
dinisbatkan kepada Allah yangberarti bahwa Dia mengurus dzat Nya
dengan ilmu Nya, dan kedua makna tersebut saling berdekatan, karena
siapapun yarlgmengunrs dirinya dengan ilmu, maka sesungguhnyaia
telah mengatur ilmu, dan siapa saja yang telah mengatur ilmu maka
ia telah mengatur dirinya dengan ilmu. Ada juga yang mengatakan
bahwa kata 915. tl dinisbatkan pada kata 3.1t yang berarti Allah, kata

${'Jl seperti kata .#! (r"hr") adapun huruf nun (o) tambahan pada
kata g\5.]l itu sama dengan huruf nun (6) tambahan pada kata Sqit
atau pada kata $r::it.

'Ali';a&s berkata:

"Aku adalah rabbani (orang alim) ummat ini."

Jamak dari kata 'O\3.i adalah br*Sj .

i-1'{r ,;, 'e\3jvi
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Allah Jct:nY;L telah berfirman:

{@jG-v5.;*li&#-fry
"Mengapa orang-ordng alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak
melarang mereka." (QS. Al-Maidah [5]: 63).

{@'*"\S\3t
"Hendaklab kamu jadi orang-orang rabbani (orang alim)."
(QS. Ali'Imran l3l: 79).

Maka kata $7t sama seperti kata $\3)1, dan kata ^i'r-,ill yang

merupakan mashdar yangberarti ketuhanan digunakan untuk Allah,

sedangkan kata'aujt digunakan untuk selain Allah dan Jamak dari
kata,3. 1t adalah,iu:i.

Allah SGjxv;L telah berfirman:

{ @:l.i.li L.gi K ; Y.*,t };"' 46;y
"Manakab yang baik, tuban-tuban yang bermacam'rnd.cd.rn itu ataukab
Allab yangMaba Esa lagi Maba Perkasa." (QS. Yusuf ll2):39).

Kata .-1. ]t tidak mungkin dibuatkan jamaknya jrka ia dinisbatkan

kepada Allah, tetapi kata tersebut bisa dibuatkan jamaknya atas dasar

kep er cay aan me reka y ang men gan ggap akan kebe radaan tuh an-tuhan

(selain Allah) bukan berdasarkan padaDzat Allah-nya sendiri. Kata

,1.;Jt t;dak digunakan pada makna lain kecuali Allah, jamak dari kata

tersebut adalah 'trl d^n.i;j. ditatakan dalam sebuah syair:

rri tp; GKS )\*\'rJL * {H \o t ;i ug
Dabulu tud.n-tudn mereka adalab lubang y ang merusak, perj anj ian mereka

dan dahulu (tuan-tuan) merekd, pun adalah sekelompok penipu
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J.rg,

0 tt

dikatakan dalam syair

u4$#J
yanglainnya:

,* 6u: o)\ca\i;lt,L:13at;:
Dabulu aku adalah ordngyang telab menyerabkan tuanku kepadamu

dan sebelurnrnu dia telab mengasuhku, maka abu kebilangan sdngtuan

Kata'aull juga bermakna janji kepada orang lain, dan kata $9t
atau 't$t dikhususkan bagi salah satu pasangan suami istri yang
mendidik anak dari pasangan sebelumnya, sedangkan kata *3t;(+.rl
dinisbatkan bagi anaknya yarLgberarti hasil didikan.

Allah lq:,ia telah berfirman:

{@ ,L';74rtti|'-ry
"DAn anak-anak isterimu yang dalam pemeliharad.nnxu."

(QS. An-Nisa' [4]: 23.

Kalimat g3!;rjr *"; artinya aku melulurkan minyak samin

pada kulit yangsudah disamak, dan kalim at $J[9;b3)l4i artinya aku

mencampurkan obat dengan madu. Kalimat 3.;Sn\;, artinya kantong
air y ang dipenuhi (air.)

Seorang penyair berkata:

;-J.l 
r'^t L3i,#g'i' O-&

ladilah baginya seperti minyak samin yang dapat membalur kulit
ydng sudab disamak

Kata 3U.]ljuga bisa bermakna awan, karena ia telah menumbuhkan
(mengatur / 3.;) tanaman, dan dengan ini maka hujan bisa disebut dengan

$i yaitu yarlgmengalirkan. Kata 4t;atyangberarti awan diserupakan

dengan LAt y angberarti suntikan ftarena telah menyuntikan air huj an).
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Kalimat 'ait;lt 9311 artinya awar_ terus menerus menurunkan air
hujan, dan hakikat maknanyaberarti awan itu adalah sesuatu yang
memberikan penumbuhan, lalu (karena awan telah memberikan
penumbuhan) maka ia digambarkan dengan makna kU,{r y^ngberarti
sesuatu yarLgdijadikan tempat tinggal. Dikatakan dalam sebuah kalimat
tKqKt,i>t3,:.;i artinyaapakah si fulan tinggal di tempat seperti ini, hal

ini karena ia diserupakan dengan makna 

"u.rl 
Liyyangberarti yang

telah mendirikan tumbuhan, adapun kalimat -3., artinyaadalah sesuatu

yarLgsedikit, atau bisa juga bermakna sering.

Contohnya seperti firman AIIah Jc;i,v) yarLgberbunyi:

{ @\;btii',11.},y
" Orang- oran g y an g kafi.r itu s e r in gk a l i (nant i d ia kh irat) m en gin gin k An. "
(QS. Al-Hijr lts): 2).

C) 
, e)t artinya adalah penghasilan lebih dalam jual beli.

Kemudian ia digunakan untuk mengartikan segala bentuk buah atau

hasil dari suatu perbuatan atau pekerjaan (untung). Terkadang kata

g)lyanlberarti untung bisa dinisbatkan pada pemilik dagangan, dan

terkadang bisa juga dinisbatkan kepada dagangannya sa)a.

Contohnya seperti firman Allah JGjr,y;L y^ngberbunyi:

{@tig-46}
"Mak a tidaklab beruntung perniagaan mereka." (QS. Al-Baqarah l2l: 16)

Dan juga contoh dalam ucapan seorang penyair:

e,V;gr*it:;
Mereka menjamu pard td.rnu 0rl") mereka mendapatkan untung

berupa pujian
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tersebut adalah bahwa mereka menjamu para tamunya denganapayang
mereka dapatkan dari pujian yarlg mana itu merupakan keuntungan
terbesar, dan hal ini sebagaimana yangdiucapkan dalam syair lainnya
yarrgberbunyi:

F-.i' '+K oK *'b:is * ,s-;luelt* *tJV
Maka Dia luaskan padaku pujian dan aku lebibkan jamuanku padanya

Dan mudahkanlab dalam memuji supdya bisa mengbasilkan makan

,frfut artinya menunggu, baik menunggu suatu barang
dengan maksud untuk meninggikanharga atau menunggu

murah, atau menunggu suatu perkara hilang atav dataflg. Dikatakan
dalam sebuah kalimat l'igJ-,!;3j artinya aku menunggu untuk
mendapatkan ini. Dan kalim at l'iA; a,;.'-, tb artinya aku sedang

menunggu ini.

Allah JGj:nY;L telah berfirman:

{@<;;5,fit"ti3y
"DAn para istri yang diceraikan bendaklah menahan diri (menunggu)."
(QS. A1-B aqarah l2l: 228) .

{@'6irnG&;EW;i}
"Katakanlah: Tunggulab, maka sesunggubnya akupun termasuk orang
yang rnenunggu (pula) bersama kamu." (QS. Ath-Thur l52l: 3l).

Ada yang mengatakan bahwa makna dari kata {}t dalam syair
tersebut adalah burung, dan ada jugayangmengatakan bahwamaknanya
adalah pohon, namun menurutku makna dari kata 6!l dalam syair
tersebut adalah keuntungan, sedangkan maknadarikata 6 adalah dadu

yangbiasa digunakan untuk mengundi nasib. Maka makna dari syair

z /l
,r4)r:
VCJ
oagangan
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{ @ F, #i'*' -"qiAi,si;iJ fi,a#;.f $ }
"Katakanlab: "tidak ada yang kamu tunggu-tungil bagi kami, kecuali
salah satu dari dua kebaikan (menang d.tau mati syabid). Dan Kami
rnenunggu-nilngu bagi kamu." (QS. At-Taubahlg)z 52).

Ja) : Mengikat. Kalimat olt )L., artinya mengikat kuda disuatu

tempat untuk menjaganya (supaya tidak kabur). Dari kata r,'jll terlahir
kalimat ,;git &\j, aninya prajurit yangmenjaga di daerah perbatasan.\J- -. .4

Tempat yangbiasa digunakan untuk menjaga sesuatu disebut dengan

Xu.r. Dan kata !V')l adalah kata mashdar darikalimat &L!., atau Av::\,
da.t kata 'ryipl seperti kata i-E3ajl yang berarti menjaga.

Allah J-;;,iY;t telah berfirman:

{ @ H;* iJiL -*,<-,;;3,tA +q -,l.ry
"Ddn dari kuda-kuda yang ditambat untuk, berperang (yorg dengan
persiapan itu) kamu rnenggentdrkan musuh Allab dan musuhrnu."
(QS. Al-Anfal [8]: 60).

Allah juga telah berfirman:

{ @ ihf' \il;$ti4r;r 1Sr, A $i 6k y
*lVabai 

ord.ng-ord,ng yang beriman, bersabarlab kamu dan kuatkanlah
kesabaranmu dan tetaplab bersiap siaga." (QS. Ali 'Imran [3]: 200).

Kata'a\tJ I yang berarti berjaga-jaga mempunyai dua jenis makna;

peftama cn }.]-:if ,.i \-aZsti yaitu berjaga-jaga di daerah perbatasan

kaum muslim, dan ini seperti penjagaan jiwa terhadap badan dan

ia laksana seseorang yang ditempatkan disuatu daerah kemudian ia
diserahkan tugas untuk menjaga tempat tersebut, maka ia harus benar-

benar menjaga dan memperhatikan daerah tersebut jangan sampai

lengah dan itu sama kedudukannya dengan berjihad. Nabi Muhammad
:;6r*.^ty" telah bersabda dalam sebuah hadits yarLgberbunyi:
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(G)tXJI + s>\Al-l\Eil bV) E,
"Diantara bentuk ribatb @erjaga-jaga) adalah menunggu shalat setelah
shalat."1

Kalimat dl+l qb 6)ti aninya si fulan orang yangkuat hatinya
(tidak mudah gelisah.)

Allah Sr;,:nv.;L telah berfirman:

{@ 4:;iiicr;jY
"Dd,n Kami menegubkan bati mereka." (QS. Al-Kahfi [1S]: 1a).

Allah juga berfirman:

{@tu;rlarJfiiy
"seandainya tidak Kami teguhkan batinya." (QS. Al-Qashash [28]: 10).

{@"L)*igL;,,!ry
"Ddn untuk menguatkan batimu." (QS. Al-Anfal [8]: 11).

Ini menunjukkan seperti pada firman Allah yang berbunyi:

{ @ b! L e$Lv'\;7te,35i rii a t'{;tt iJ c ir i \
*Dialab yang telab menurunkan ketenangan kedalam hati orang-ord.ng

mukmin supayd keimanan mereka bertambah disamping keimanan
mereka (yongtelab ada)." (QS. Al-Fath [aS]: a).

Karena hati orang mukmin itu tidak seperti hatinya orang kafir,
dimana hati orang kafir itu seperti yangdifirmankan oleh Allah:

{@u:&'$vy
"DAn bati mereka kosong." (QS. Ibrahim flal: a3).

1 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor Q5l) dari hadits Abu Hurairah';e519r'
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. Dan dengan contoh seperti ini dikatakan dalam sebuah kalimat

,iVl \Y:.i>ti yrrrg artinyasi fulan adalah orang yangmenjaga hatinya
(kuat hatinya tidak mudah gelisah dan yang lainnya).

l/t

ej , kti atau 6.,p$l atau'i, 
^r^uiu.'rsemuanya 

bersumber dari satu
v kata (y^ngartinyaadalah empat)

Allah J;jx,w telah berfirman:

{@;i:K;#"y?*y
"(Jumlab mereka adalab) tiga orang dan yang keempatnya adalab
anjingnya. " (QS. Al-Kahfi lLSl: 22).

{@'&Jic5i1'&'*;5y
"Selama eftipat puluh tabun mereka akan berputar-putar kebingungdn
di bumi." (QS. Al-Maidah lsl:26).

Allah juga berfirman:

{@t"g'ry'ir
"Empat puluh malam." (QS. Al-Baqarah [2]: 51).

Allah juga berfirman:

{@A;; c;rt$iy

{@;Kiti€sio{iy
"Pard istri memperoleb sEerempdt barta yang h,amu tinggalkan."
(QS. Al-Baqarahlfl:12.

Allah juga berfirman:

"Dud tiga atau ernpat." (QS.An-Nisa' [a]: 3).
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Kalimat ,jJiji prilt,.L;. : artiny a aku menj adi orang y arLgkeempat

pada kelompok itu, kalimat'rd}\'€r,,titl artinya aku mengambil
seperempatharta mereka. Kalimat ,\Llej artinya aku jadikan tali
menjadi empat ikatan. Kata /)\ artinya adalah unta yang haus dan

demam, dan kalim 
^, +L6jf i'rtinr a dia menjadikan untanya haus,

L;y k" ^i:riy^ 
seorang yangsedang demam pada haridan kalimat iit i!., aninya seorang yang sedang demam pada hari

keempat. Kata iti,r"Jl artinya hari keempat setelah hari ahad (yaitukeempat. Kata iti,j)ll arti
hari rabu), sedangkan kata 6'3l'aninya musim keempat (musim semi)

diantaraempat musim, dari-makna ini terlahir sebuah kalimat [rX e,
artinya si fulan tinggal pada musim semi. Kemudian kata 'g: yang
berarti tinggal dimusim semi dilebihkan artinya untuk setiap kata

tinggal (menetap) dalam setiap musim dan waktu apapun, bahkan
setiap yangtinggal pun dinamakan'gt meskipun pada awalnyakata

[i dikhususkan untuk tinggal dimusim semi. Sedangkankata $J3l
berarti sesuatu y^ngdihasilkan pada musim semi, karena musim semi

adalah waktu yangcocok untuk melahirkan (tumbuh) kemudian kata

tersebut digunakan untuk mengartikan setiap anak yang dilahirkan
pada waktu muda.

OIeh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat \h{r'lt,lV 3; Eli
artinya beruntunglah orang yang dilahirkan waktu muda, dan kata

Lq;t artinyasesuatu yalgdihasilkan pada musim semi.

Kalimat E;.* artinya pertolong an yang datang pada musim
semi, kalimat #l €, batu yang dibuat persegi empat dan digunakan
untuk membawa ri,rrtrr. Sedangkan kata 5;jl adalah kayu persegi

yang biasa untuk mengangkut muatan. Dan batu yang diangkat
disebut a,.,931. ungkapan mereka yangberbunyi: qy Jb [)'\.artinya
berdiri ftangkit) lah diatas kepincanganmu,dan boleh kata;)\ diganti
dengan kUyr berdiri sehingga dikatakan ,r,;-r & ei beriirilah di
atas kepin.r.rgr.r-rr. Dan bisa juga diambil dari talim at iiLl ;t
yaigberarti mengambil sesuatu diatas kepincanganmu. fata i[llir
artinya adalah seperempat harta rampasan perang yang diambil oleh
pemimpin, arti ini diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi

Kamus Al-Qur'an 21



ifll e3i artinyaaku membangkitkan kaum, lalu kata tersebut digunakan

dalam mengartikan sebuah kepemimpinan. Hal ini sebagai gambaran

atas harta rampasan perang yaflg diambil oleh seorang pemimpin.
Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat q*'re 6liJl\'azurilri i
artinyakepemimpinan kelompok itu tidak akan tegak kecuali oleh si

fu lan. Kaa'a4.} I j uga men gandu ng arti ke ranj an g, karena p ada asalnya

keranjang itu mempunyai empat €j'i) ti"gkat dan empat kaki. Dan kata

qts[9uJt bermakna gigi yang terletak 
^ntara 

gigi seri dan gigi taring,
dikatakan demikian karena diantara keduanya terdapat empat gigi. Kata

L;.nt bermakna tikus karena lubang sarangnya rcrdapat empat pintu,
dan kata q;" r9:l artinya tanah y^rLg banyak tikusnya, sebagaimana

tanah 'tLz,brr^akna tanah yangbanyak biawaknya (diambil dari kata

,LS y ang berarti biawak).

Co -
_fS , 'til atau!;:, atau'e|.3 atato;1V., danilut.

Allah Jq:nw telah berfirman:

{@-43,6nfiii,trL\
"Ke suAtu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padong

rulltput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir."
(QS. Al-Mu'minun [23]: 50).

Abul Flasan berkata: "Kata ';r,}l artinya adalah';)i yaitrr lebih
baik, hal ini diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi U$ i)
artinya si fulan dididik sampai akhirnya menjadi lebih baik atau iii
dan tanah tinggi lagi datar yang dalam bahasa arab lainnya disebut

dengan ';';., dinamakan juga dengan 'ooy, @rtinyayangmenumbuhkan)
karena seakan tanah itu telah menumbuhkan dirinya pada suatu tempat

khusus, dari makna tersebut terlahirlah kata \5j artinyabertambah dan

tinggi.
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Allah Sr;i'i,Y;L telah berfirman:

{@ J6lix:tfiq;gi:r"Py
"Kemudian apabila telab Kami turunkan air di a.tasnyd., hiduplah bumi
itu dan suburlah." (QS.Al-Hajj 122):5).

Maksudny a tanahitu akan bertambah dan menghidupkan tumbuh-

tumbuhan.

{@U\:{,J{'1\JJ6'Y
"Maka arus itu membaua buib yangmengambang."
(QS. Ar-Ra'd173): l7).

{@a.61o.1p;6y
"Lalu Allab menyiksa mereka dengan sihsaan yang sd.ngat kerd.s."

(QS. A1-Heqqah [6e]: 10).

Kalimat 4L $i artinya meninggikan dan memuliak annya. Dan
kalimat ilt q.ryangberarti aku mendidik anak maka tumbuhlah ia, dan

ada jr,4a y angme n gat akan b ahw a kalim at,Li., asalny a di m u dh a' af'kan
(ditasydidkan), kemudian dibalikkan menjadi tahhfif (tanpa tasydid)

seperti kalimat e#3 yang bermula dari ,LIE3. Dan kata t5.]l artinya

adalah jumlah hartatambahan dari nominal aslinya, namun kata ini
dalam syariat dikhususkan untuk mengartikan penambahan harta yang

tidak sesuai dengan semestinya. Dan mengenai penambahan harta ini,

Allah SGj:{,v.;L telah berfirman:

{ @ f i'^..U|-Y" qv\fie?iyi or.ii\;6' y
"DAn sesuatu riba (tambaban) yang kamu berikan agar barta manusia

bertambah, maka tidak bertambab dalam pandangan Allah."
(QS. Ar-Rum [30]: 3e).
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Dan Allah juga memperingatkan dalam firman-Ny a yangberbunyi:

{ @ + 4i ;,* 1i;1ifrii!:-z- \
"Allab memusnahkan riba dan menyuburkan sedekab."
(QS. Al-B aqarah l2l: 27 6.

Sesungguhnya tambahan yang benar yang Allah ungkapkan
dengan kata barakah semuanya terlepas dari riba. OIeh karena itu
Allah berfirman dalam ayat yanglarn:

{ @'bi,+xi & qlia $a ari} ;6 efit" tiry
"DAn apa ydng kamu berikan berupa zakat yang kamu mak-sudkan
untuk memperoleh keridaan Allab, maka itulah ord,ng-ordng ydng
melipatgandakan (pabalanya)." (QS. Ar-Rtm [30]: 39)

Kata 6\ilri aninyadua pangkal paha. Sedangkan kata'ell artinya
kumpulan atau ribuan, dinamakan demikian untuk menggambarkan
jumlahnyayangmenanjak. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah

kalimat L\114\ J:ffi.*i^ bernafas seperti orang yangsedang naik
keatas. Adapun kata'a4jtyang berarti muncul dihadapan, itu bukanlah
dari pembahasan bab ini, karena ia menggunakan huruf hamzah (t)
pada asal katanya.

t7.

P: ' lilt asal artinya adalah memakan binatang ternak, disebutkan
pelam susunan asal katanya) 1 J.2:V\rV;;3'e|{r.

Allah Su6:nv.;L telah berfirman:

{@.r.;e-y
" Bersenang-sendng dan bermain-main. " (QS. Yusuf lL2l: 1,2).

Kata tersebut digunakan untuk mengartikan apabila seorang
manusia ingin makan banyak, sebagai bentuk penrmpamaan, dikatakan
dalam sebuah syair:
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'{'et$Trl-Y:
Dan apabila daging (perut)ku kosong maka terbesitlab keinginan

untuk makan banyak

Dikatakan '6,r, danfu, dig""akan untuk binatang, sedangkan,lhY:

untuk manusia.

gr, ,#11 artinyamenambal atau menutupi, baik dalam bentuk
fisik ataupun maknawi.

Allah Sq:nw telah berfirman:

{@14si6i;6ay
"langit dan bumi keduanya dabulunya menydtu, kemudian Kami
pisabkan d.ntdrd heduanya." (QS. Al-Anbiya' [21]: 30).

Maksudnyayaitu menyatu. Dan kata L\$11 artinya saluran yaflg
saling menyatu permukaannya. Disebutkan dalam kalimat tS g-$s.rt'6Jl

artinyasi fulan menyatu dalam hal ini, dan kalimatlK 
"1,$6.i)t3 

aninya
si fulan terpisah dalam hal ini.

,Vi , S"jl artinyaadalah keteraturan dan kekonsistenan sesuatu.

ilif.7,rf.i" dalam sebrrah kalimatqu'ir 3, k artinyaseorang lelaki
giginya tersusun rapih. Dan kata k$t artinya adalah mengeluarkan

kalimat dari mulut dengan mudah dan konsisten.

Allah SGjx,Y;L telah berfirman:

{@ry;'ot;f|t;Y
"DA.n bacalab Al-Qur'an itu dengan perlaban'laban."
(QS. Al-M uzzammTl lfil: a).

{@ *:;'*E;Y
"Dd.n kami membacanya secard tartil (teratur dan benar),"
(QS. Al-Furqan l25l: 32).
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G ) , {}t aninya menggerakkan sesuatu dan menggoncangkannya.
Dlikatakan dalam sebuah kalimat &6 *J artinyaia menggerakkannya

maka bergeraklah.

Allah Sr;,nv.$ telah berfirman:

{@$E'ii*"ril}
" Ap abi l a bu m i digo n can gk an s e dab sy at- dab sy atny a. "
(QS. A1-\faqi'ah [55]: a).

Ini sepeni firman Allah yanglain yang berbunyi:

{@ti 0;,}"{'t E$til-\
"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yorg dahsyat).'
(QS. Al-z ilzel leel: L).

Xata'a;)) I artinya adalah kacau, dan'4t;'eigK aninya pasukan

pengacau. Kaa'a:.).)ljuga bermakna air sedikit yangdiaduk sehingga

berwarna keruh.

?S , ?.}\asal maknanyaadalah kacau dan guncang, darinyaterlahir
tralimat Ht;., artinya seekor unta mengacau, atau kalimat ilf.r'a6u,

artinyaseekor unta yang langkahnya sangat pendek sehingga membuat

kekacauan karena kelemahan fterat) Iangkahnya, dan diserupakamtya
kata ))l yangberarti kekacauan dengan seperti itu karena kedetakan

bagian-bagiannya. Dan kekacauan dalam lisan juga digambarkan
demikian ketika mengucapkannya, begitu juga kekacauan dalam sebuah

syair diibaratkan demikian. Kalimat .i)i fi aninya si fulan berbuat
kacau, atau mengucapkan ucapan yangkotor, dan orang yangberbuat
demikian disebut dengan j*., atau \Y, ataui:\.

Allah $qxw telah berfirman:

"Yaitu (jenis) azab yangpedih." (QS. Saba' [3a]: 5).
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Kata i.]l disini sama seperti dengan kata'i[!l yang berarti
goncangan.

Dan Allah Jt;si ^it;A telah berfirman:

{ @ i3i G h }l}ii *i,p'u{,; <-}r..ir }
"sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk
kota ini." (QS. Al-'Ankabnt 129)z 34).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@*uAi;y
"DAn tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji.'
(QS. Al-Muddatstsir l7al: s).

Dikatakan bahwa makna kata;i)l dalam ayat tersebut bermakna
p atun g, dan ada juga y angmengatakan b ahwa kata tersebut menrpakan

kiasan untuk sebuah perbuatan dosa, maka ia dinamakan supaya untuk
dijauhi, seperti mana kata pjJt yangberarti lemak digunakan untuk
mengartikan sesuatu yang basah.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{ @ ra;aruK; bii -+ €'$:fi i^i d W
"Dan Allab menurunkan air (bujan) dari langit kepadamu untuk
menyucikan kamu dengan (bujan) itu dan mengbilangkd,n gdngguan-
gd,nggud.n syaitan." (QS.Al-Anfal [8]: 11).

Syaitan diibaratkan dengan syahwat sebagaima na y angdijelaskan

dalam babnya. Dan dikatakan bahwayangdimaksud dengan kalimat
'6tt ilt 4 dalam ayat tersebut adalah apa-apa y ang dapat mengantarkan

pada kekufuran, kebohongan dan kerusakan. Kata \q)l artinyaadalah
sejenis penutup yang di dalamnya disimpan batu dan digantungkan
disalah satu sisi tandu apabila miring, dan dinamakan dengan';;t;1t
karena penggambarannya dari pergerakan dan goyangan yaflg
dihasilkan olehnya.
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/al

, € t : , etl artinya adalah sesuatu yangkotor. Dikatakan dalam

Hu"rnlr#;i ,F, k artinyalaki-laki yingkotor, atau ,i,t;3liY,
artinya orang-orang yang kotor.

Allah Saj.i,w telah berfirman:

{@,#i#ipt\
"Perbuatan kotoryangdilakukan oleb syaitan." (QS. Al-Maidah [5]: 90)

,F)\ yarLg berarti kotor atau najis terbagi kedalam empat jenis;

(1) kotor karena tabiatnya, (2) kotor karena dilihat dari sisi nalar,
(3) kotor karena dilihat dari sisi syariat dan (a) kotor karena dilihat
dari semua sisi tersebut contohnya seperti bangkai, karena bangkai

itu secara watak, nalar dan syariat adalah sesuatu yangkotor. Contoh
dari perbuatan kotor dan najis menurut syariat adalah minum arak dan

berjudi, adajugayang mengatakan bahwa arak dan judi juga merupakan

perbuatan kotor (buruk) menurut nalar akal, dan mengenai hal ini

Allah Jaj.n\tz telah berfirman:

{@"$iutefi4ly
"Ddn dosa keduanya lebib besar daripada manfaat keduanya."
(QS. Al-Baqarah l2l: 219).

Hal ini dikarenakan segala jenis perbuatatyangmana kadar dosanya

lebih besar dibandingkan dengan kadar manfaatnya, maka logika
mengatakan harus menjauhinya, dan dijadikannya orang-orang kafir
sebagai najis dikarenakan mereka berbuat syirik (menyekutukan Allah)
yangsecara logika syirik ini merupakan perbuatan yangpaling keji.

Allah Jq:nv;L telah berfirman:

{@ 4, Jya, ii;6 -5} * }i o 6.tir1; y
"Ddn adapun ord.ng-ord.ng yang di dalam batinya ada penyakit, maka
(dengan surah itu) akan menambab kekafiran mereka yang telab Add."
(QS. At-Taubah lel: L2s).
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Dan juga firman Allah JGJ:nr";i yarg berbunyi:

{ @'o}brt <r-ii & G)( Yr'y
"Ddn Allab menimpakan kemurkaan kepada ora,ng-ordng yang tidak
rnernpergunakan akalnya." (QS. Yunus [10]: 100).

Dikatakan bahwa makna dari kata 
';.rl 

adalah busuk, dan ada

jtgayang mengatakan bahwa makna dari kata tersebut adalah adzab,

dan hal ini seperti yangdifirmankan oleh Allah Ju;iXt+; di dalam
ayat berikut:

{@#3fiili61y
"Sesungguhnya ordng-orang musyrik itu adalah najis."
(QS. At-Taubah lel: 28).

Juga seperti yang difirmankan oleh Allah J;6:nw dalam ayat
berikut:

{@-j;:fi|/.*"-Jir1
"AtAu daging babi sesungguhnya ia adalah najis."
(QS. AI-An'am [6]: 1a5).

Dan yang demikian itu dinamakan najis dilihat dari sisi syariat.
Dikatakan bahwa kata p, dan kata F.l dignakan untuk
menggambarkan suara yarLg keras. Contohnya sebuah kalimat
,-rE o*x artinya seekor unta yang mengaum keras, dan kalimat

,-br_riVL aninya suara gemuruh yangkeras. Kata,i\i2sendiri berarti
suara petir yangkeras.

FS , '7tl.1t artinya kembali kepada semula, atau dalam artian
Ifn menetapkan permulaan sebuah tempat atau perbuatan ataupun
perkataan, baik kembalinyaperkataan atau perbuatan itu dalam wujud
keseluruhan atau hanya sebagian dari bagiannya saja.
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Maka kat^iill artinya adalah 3ft yaitu kembali, dan kata g-.JJl

artinya;5\6)l yaitu kembali, sedangkan kaa'a;illyaitu talak raj'i artitya
adalah talak yang dapat kembali (-j"D lagi. Dalam kata kembali itu dapat

berani kembali kedunia setelah mati. Dikatakan dalam sebuah kalimat

$L.1\,:yt[t{3 arinya si fulan perc ya dengan kebangkitan (kembali

hidup). Adapun katai$;t khusus untuk mengartikan kembali terbang

setelah sebelumnya terputus (tidak terbang). Di antara contoh kalimat

LAt adalah firman Allah JGir,v,J yarug berbunyi:

{@ri{tJw3a{y
"sesungguhnya jika kita telah kembali ke madinab."
(QS. Al-Munafiqun [63]: 8).

{@;el {v.W6\
"Maka tatkala mereka kembali kepada bapaknya." (QS. Yusuf ll2l:63).

{@-;;, Jv;;i'e'$ty
" Dan ketik a Nabi Musa kembali kepada kaurnrya."(Qs. A1-A' rdf.l7T I50)

"Dd.n jika dikatakan kepadamu: Kembalilah, maka bendaklab kamu
kembali." (QS. An-Nur Palz 2S).

Dikatakan dalam sebuah kalimat \K & A?) *tinyaaku kembali

dari ini, dan kalim at 4ti5l ,*!.) artinya aku kembali menjawab.

Contoh U^t^ i*11 yang berarti pulang atau kembali adalah seperti

firman Allah Saj.ny$ yang berbunyi:

{ @ A i;iL Jti\t 3t-i ;'(' \
"Maka jika Allab mengembalikanmu hepada sud,tu golongan dari
mereka." (QS. At-Taubah [9]: S3).

{@i:rtcWFJi,'by
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Dan firman Allah yangberbunyi:

{@-#;;itiLy
"Kepada Allablab ternpdt kembali kalian." (QS. Al-Maidah [5]: a8)

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@#riil;tr,,Ly
"sesunggubnya kEada Rabbmu ternpat kembali." (QS. Al-'Alaq [96]: 8)

Dan firman Allah Susj.n\;J yangberbunyi:

{@"&r;lv't r

"Kemudian kepada-Nya tet;npdt kamu kembali." (QS. Al-An'am [6]: 60)

Kata'gr berasal dari kata LAt seperti firman Allah Sq:ir;yarLg
berbunyi:

{@6F3aL?Y
" Kemudian k ep ada-Ny a lah dikembalik an. " (QS. Al-Baqarah l2l: 28) .

Dan dapat juga berasal dari kata g:#l seperti firman Allah Jai:nw
yangberbunyi:

{@<,Firtt?\
" Kemudian kepada-Nya lab dikembalik an." (QS. Al-Baqarah l2l: 28).

Ayat yang berbunyi:

{ @ 
"*i iv.*,o#. i (;'-WG y

"Ddn pelibaralah dirimu dari (azab) yang terjadi pada hari yang pdda

anktu itu kamu sernud dikembalikan kepada Allab."
(QS. Al-Baqarah l2): 28t).
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Huruf ta (,>) dalam ayat tersebut ada yarlg membacanya dengan

fatbab (-) dan ada juga yangmembacanya dengan dhammah (,5).

Dan firman Allah SGj:n;.;L yargberbunyi:

"Agar mereka kembali (kepada kebenaran)." (QS. Al-A'raf [7]: 168).

Maksudnya supaya mereka kembali tidak melakukan dosa.

Dan firman Allah Jaj:nr:=. yangberbunyi:

{ @ 6;;r* 61i'{KJfr # t;ig; Y
"sungguh tidak mungkin atas (penduduk) sudtu negard yang telah Kami
binasakan bahwa mereka tidak akan kembali (kepada Kami)."
(QS. Al-Anbiya' l2tl: es).

Maksudnya adalah bahwa mereka tidak mungkin untuk kembali
dan bertaubat dari berbuat dosa, dan ini sebagai peringatan bahwa tidak
ada taubat setelah kematian.

Sebagaimana firman Allah Jq.ne dalam ayat berikut:

{@$W{:r,iu;t+\
"Dikatakan kepada mereka: "Kembalilah kamu kebelakang dan carilab
sendiri cabaya (untukmur" (QS.Al-Hadid 157): l3).

Dan firman Allah S(;j.{,y;:" yatgberbunyi:

{@3MvJ.Ay
"Apa yang akan dibaan kembali oleh utusdn-utusan itu."
(QS. An-Namll27l:35).

Dan contoh dari katait+3)lyang berarti menjawab (mengembalikan

ucapan) adalah seperti firman Allah Jctiv) yarLg berbunyi:

{@6F;&y
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{@ i'tr-,*Jt"&^qe}
"sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian ydng
lain." (QS. Saba' [34]: 31).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@ i,}:*6(}i6r*:ropy
"Kemudian berpalinglab dari rnereka lalu perbatikanlab d.pd. ydng
mereka bicarakan " (QS. An-Naml l27l:28).

Tidak ada kata lain dari 'g1l yanl berarti menjawab lagi.

Begitu juga dengan firman Allah Sa,j:nv) yang berbunyi:

{@ 'r}:"1ie.eU6'y
"Ddn aku akan rnenunggu apa ydng akan dibauta kembali oleh utusan-
utusan itu." (QS. An-Naml l27l:35).

Dan firman Allah y^ngberbunyi:

{@#$-'tP:,Y
"Ddn demi langityd.ngnTenurunkan bujan." (QS. Ath-Thariq [86]: 11)

Makna dari kata gi-.lt dalam ayat tersebut adalah hujan, dan
dinamakarnya hujan pada ayat tersebut denga" 6#l karena hujan
merupakan pengembalian dari air yangdiserap oleh udara. Begitu juga

dengan selokan ia dinamakan dengan 6..!t bisa karena sama dengan

(alasan penamaan penggunaan kata 'g.11 pada hujan), atau bisa juga

karena aliran tersebut mengembalikan air pada tempatnya.

Dikatakan dalam sebuah kalimat ?;.;, yi,Ks-;.1 artinya ucapan

itu tidak ada jawaban, dan kalimat yangberbunyi: L;;.UI&rs artinya
binatang itu mungkin untuk dijual setelah digunakan, dan kalimat

Uf, kU artiny a unta beti na y arLg mengembalikan air unta lantan
sehingga tidak menerimanya.
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Dan kalim at gi,]ylx-V;i artinyatangan itu mengeluarkan pedang

dari sarung nya, dankata ir-.;yl artinya adalah 3rsr)ir yaitu memperoleh

kembali, dan kalim^t{.1'g)Lartinyamenjual unta jantan dan membeli

unta betina, maka kalimat tersebut diibaratkan untuk memaknai kata glill
meskipun pada hakikatnyaunta itu tidak didapat. Adapun kalimat yang
berbunyi $ 53 V. 1:1 ^ninya 

si fulan ber-istirja'yaitu mengucapkan kalimat

c:nl, *LSYtlu 61 lt.t.rngguhnya kami hanya milik Allah dan akan

kembali kepada Allah). t<ata'$11 artinya adalah mengulang-ulang
suara dalam bacaan atau dalam nyanyian, atau mengulang-ulang
perkataan sampai dua kali atau lebih, dan dari kalimat tersebut
terlahirlah kalimat ori"ir a '€,fllyaitu mengulang kembali kalimat
adzan (y^ng dikumandanglian muadzin). Adapun kata'6;, adalah

bahasa kiasan untuk kotoran manusia dan binat ang, ia berasal dari
ka:.a i*11 yaitu (ampas makanan yang dikeluarkan) kembali, dan

ia bermaknafa'il (subjek) atau berasal dari kata vl.)l dan berarti ia
mengandung makna maful (objek). Dan kalimit'gr'{:L 

^rtinya
pakaian yangdigunakan kembali setelah sebelumnya dilepas. Dan dari
kata i;tiJl y^ngberarti binatang dapat digunakan katar;7 jl* jrW,
yang berarti digunakan untuk pulang pergi daiam bepergian.
Sedangkan untuk muannats (binatang betina) nya digunakan kata 'U,,
Dan terkadang disebutkan dalam sebuah kalimat yang berbunyi
';. r'lqJs artinya binatang y^rtgbisa berpeluh keringat karena mampu
ctJ. t
me n gh asilk an p e n gh asil an diluar mus im. Kalimat r;7'g-2 adalah b ah as a

kiasan yang bermakna usang dan kurus. Adapun kata'gz1l dalam
sebuah ucapan bermakna perkataan yangdikembalikan kepada orang

yang mengucapkannya, atau bisa juga perkat^an yang diulang-ulang.

1. -lJ+) , ,-il.!t artinya goncangan atau kekacauan yang keras.

Dikata[an dalam sebuah kalimat J ti ,-b:\ *;) artinya bumi dan

laut bergoncang. Kalimat 4t: t artinya laut yang bergoyang.
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Allah I'i6:na telah berfirman:

{@'{rgtr;ii-p
"(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan
pertdrnd rnenggoncd.ng alam." (QS. An-Nazi'at 179): 6)

{@ 3q';,;i*|35i;.y
*Pada hari (ketika) bumi dan gunung-gunung berguncang kerdl"
(QS. Al-M uzzammtl 17 3l: La) .

{@i6:si}:isy
"Lalu datanglab gernpd rnenimpa mereka." (QS. Al-A'raf l7l:78).

Kata .lr.;r)it artinya membuat goncangan, baik dalam bentuk
ucapan ataupun perbuatan.

Allah JG;{,q telah berfirman:

{@'r4)i4<;;ivq
"Ddn ordng-orangyd,ng rrtenyebar kabar bohong di Madinah."
(QS. Al-Ahzab [33]: 60).

Dikatakan juga bahw akata-lbf"ir aninyapenebar fitnah.

.l22,,y.11 artinyamanusia laki-laki.

Oleh karena itu Allah Jaj:nv.::. telah berfirman:

{@ g3';;;|aii,rfr:;{3y
"Dan kalau Kami jadikan rasul itu Malaikat, tentulah Kami jadikan dia
seordng laki-laki." (QS. Al-An'am [6]: 9).

Disebutkan juga kata iil.Jt untuk mengartikan seorang perempuan,
jika perempuan tersebut menyenrpai laki-laki dalam beberapa kondisi.
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Seorang penyair berkata:

4w\tugsqil
Mereka tidak mendapatkan kebormdtdn perenxpud.n.

Kaa j!, artiny a adalah laki-laki y ang mempunyai kej antanan.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{ @ S::'-3;:, }i.Si 6 u{$ Y
" D An dat angl ah dar i uj un g ko t a s e oran g I a k i - I ak i den gan berge ga s - ge gas. "
(QS. Yasin 136l:20).

Dan firman Allah yangberbunyi: 
1,

{@ 5v;)t;G:i3:L'3u;y
"Dan seseord.ng ydng beriman di antard. keluarga Fir'aun yang
menyembunyikan imannya berkata." (QS. Al-Ghafir [a0]: 28).

Maka (kata p, d^l^*ayat tersebut) lebih cocok diartikan dengan

seorang lelaki yangmemiliki kesabaran atau ketabahan.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@ fr1l;X'fr6%'bffiry
"Apakab kamu akan membunub seseorangkarena dia berkata, "Rabbku

adalab Allab." (QS.Al-Ghafir [a0]: 28).

Kalimat #1tj;.;i,i$ artinyasi fulan lebih jantandari dua orang

lelaki. Dan kata p.;1t bermakna kaki.

Allah Jr;1.,{,w telah berfirman:

{G} HtJ:r"&r!r,\#\5y
"Dd.n usaplab kepalamu dan Basublah) kedua kakimu.".
(QS. Al-Meidah [s]: 6).
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Dari kata,F.rrtatrirlah kata p3t dankata jTrryangberarti seorang

yang berjalan diatas dua kaki. Adapun kata p. artinya orang yang
menampakkan kejantanannya. Jamak dari kata &;lr adalah 'iE,,.r, dan
kaa j!.-l sama seperti kata LK',, sedangkan kata it1, sama seperti kata
3K, yaitu jamak dari kata ,sCI\.Disebutkan dalam sebuah kalimat

Jyi:,y+artLnyalaki-laki yangkuat berjalan kaki. Jamak darikaa j;,
adalah jtl.r.

Conrohrrya adalah seperti yangdifirmankan oleh Allah JGJxv;'-

yang berbunyi:

*Maka shalatlah sambil berjalan atau berkenddrddn."
(QS. Al-B aqarah l2): 239),

Begitu juga dengan kata j;, d^" ka:z'ot--'n, sama, adapun
kalimat '"YrVytinya adalah pasukan yangkuat karena susahnya.

Kata i;'yt .t-.;ut artinya adalah kaki kuda yang putih, atau bisa
juga diartikan kaki yang besar, dan kalimat i\iJt &k) artinya aku
menggantung kaki kambing. Lalu kata Sall digunakan untuk
mengartikan bagian dari belalang, dan untuk mengartikan masa

manusia. Dikatakan dalam sebuah kalimat 9$ F.; Jb Ati 6K anrnyahal
tersebut terjadi pada masa si fulan, ini seperti ungkapan yaigberbunyi
g* o?, & AttoK. Kata tersebut juga bisa dianikan untuk saluran air,
krt, trrrrggalnya adalah '{!L.r, d^n dinamakannya saluran air dengan

demikian seperti menamakannyadengan ekor. Kata iilltjuga berarti
L\15 W yaitu sejenis kacang-ka cangarL, dinamakannya tumbuhan
tersebut dengan '^l-.}t karena ia tumbuh pada tanah yang menjadi
tempat menginjakkan kaki. Kalimat iy<j' ;i-y aninya ucaparl. yang
spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kalimat i:ii r:.r)?1 ,tr)\
artinya kuda itu berlari menuju sekumpulan musuhnya, dan kalimat

b.lt k; artinya laki-laki itu turun dari binatang tunggangannnya.
Dan kalim ar j)\ eW arinyaia turun ke dalam sumur, ini diserupakan
dengan turun dari binatang tunggangan. Dan kalimat j\i3ll j*.; artinya
matahari itu telah terhalang dari dinding, seakan ia telah turun.

{@?Kj 5*{s\
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Kalimat lP fi artinya rambutnya turun mengurai, seolah ia turun
k. t.-prt f..f.i. Adapun kam Pl I artinya kuali, dan kalim at ,rJ;)i
,l;it artinya aku menyerahkan anak kepada ibunya untuk disusui,

seakan dengan hal tersebut ia telah menjadikan anaknya seperti kaki.

e1_S artinya.adalah melempar batu, dan kata '7..11aniWa melempar

b.r,g-"r, batu. Dikatakan dalam sebuah kalimat i*r'*'€ri^dilempari
dengan batu maka ia pun menjadi objek lemparan batu.

Allah JGj:nv.;L telah berfirman:

{@ <*';Ar5KA5.6,i'{Y
"sunggub jika kamu tidak (mau) berbenti bai Nub, niscaya benar-benar

kamu akan termasuk, ord.ng- orang y ang dirai am. "
(QS. Asy-Syu'ara' 126): lt6).

Maksudnya adalah niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang

terbunuh dengan carayarLgpaling keji yaitu dirajam atau dilempari batu.

Allah juga telah berfirman:

{@'ac;i56str5y
"Kalaulab tidak karena kelud.rgarnu tentulab kamitelah merajam kd.rntl"
(QS. Hud [11]: e1).

{.@5,:+l_KSb#.,1€;Ly
"Sesungguhnya jika mereka dapat mengetabuitempatmu, niscaya mereka

akan melemPar karnu dengan bd.tu." (QS. Al-Kahfi [18]: 20).

Lalu kata j.ltdigunakan untuk mengartikan prasangka, tuduhan,

cacian dan pengusiran.

Contohnya seperti firman Allah JGi:ivJ yang berbunyi:
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{@:#twy
*Sebagai terkaan terhadap perkara yang gbaib." (QS; Al-Kahfi 118):22).

Seorang penyair berkata:

i.;te"+!WiYs
Tidaklah perkatd.d.n itu melainkan sebuab perkiraan atau tuduban

Dan firman Allah Jr;;iy) yangberbunyi:

{@Wa.-.*Sa;;;*Y
"Pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk anktu
yang lama." (QS. Maryam l19l: a6).

Makna dari kata ,rg;.:lladalah niscaya aku akan berkata kepadamu

dengan perkataan yangkamu tidak sukai. Kalimat 'f?3\ 6,l artinya
syaitan yarLgterusir dari kebaikan dan dari tempat tertinggi (surga).

Allah lq:nv;L telah berfirman:

{@ 4\*.Aiit'\:,;;;6y
"Maka berlindunglab kepada Allah dari syaitan yang terkutuk (yong

telah diusir dari Surga)." (QS. An-Nahl [16]: 93).

Dan Allah Su6xv"" juga telah berfirman:

{@4etvw66Y
"Keluarlab dari Surga, karena sesunggubnya kamu telab diusir."
(QS. Al-Hijr [1s]: 3a).

Dan Allah juga berfirman mengenai,iiAt atau bintang-bintang :

{@"t-#4u'HY
"Ddn Kami jadikannya Bintang-bintang itu) sebagai alat-alat pelempar

syaitan." (QS. AI-Mulk 167): 5.
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Kata i.ilt atau'a*)t juga berarti batu-batu kuburan, kemudian
kata tersebut digambarkan terhadap kuburan. Jamak darikata'a*)t
adalah iq a^"p.j. rrti* 

^t ;3t &:;;, s artinya aku telah meletakkan
batu diatas kuburan. Didalam sebuah hadits disebutkan:

K,sffi;'i11
'Janganlah kalian meletakkan batu diatas kuburanku."

Kata'e5t) I artinya cacian yarLgsangat keras, dan itu seperti kata

iiit"alt yang berarti tuduhan berzina. Adapun kata i\:$Jl artinya
penterjemah, ia berasal darikata 11,r.

Q1 artinya adalah sisi. [grp; ,tA\, ])tq, artinya sisi sumur dan

tr"fit dan selain keduanya. Jamak darikatat;, adalah \;r1.

Allah JWxw telah berfirman:

{@'+;r;{bii$\5y
" Ddn Malaikat-Malaikat berada dipenj uru-penj uru langit. "
(QS. Al-Haqqah l6el: 17).

Dan kata LY.]l artinya adalah prasangka yarg memungkinkan
tercapainya keb ahag iaan $tarapan) .

Dan firman Allah Sv;nv;L y^ngberbunyi:

{@rr;1;}:;tfie\
"Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allab.'
(QS. Nuh lTtl: t3).

Ada yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah 'mengapa

kamu tidak takut kepada Allah.'

Lalu ia bersenandung:
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,YV;j*O@s' {. \65a}?$st iuftl
Apabila seekor lebab ?nenyengd.tnya ia tidak takut akan sengatd.nnyd

karena dirumabnya ia sudah menugaskd.n seord.ng telnan
yang akan rnengurusnya

Yang demikian itu, dikarenakan antara harapan dan takut saling

berdekatan.

Allah JGj:n\rJ telah berfirman:

{@ Z;.;'tc Ai'bri;i5y
"sedang kamu mengharap dari Allab apd ydng tidak rnereka harapkan."
(QS. An-Nisa' [4]: 104).

{@ $ti'{a*oi}t:'Y
"Ddn ada (pula) ord.ng-ord.ng lain yang ditanggubkan sampai ada
keputusan Allab." (QS. At-Taubah [9]: 106).

Kalimat aSWt 4.31 ardnya adalah seekor unta betina itu
penghasilannya merendah, dan hakikat maknanya adalah bahwa
pemilik unta itu sangat berharap akan penghasilan dari unta tersebut.

Kata 6r7)"il artinya adalahwarna merah yangmana warna tersebut
dapat memberikan kegembiraan atas sebuah harapan.

atr,
t.,t} 1 : +;'Jl artinya adalah luasnya sebuah tempat. Dari makna

oJ'J
tersebit lahirlah sebuah kalimat )1,-*;J,l'a;;, aninya keluasan masjid,

atau jlill c.L!, aninya daerah itu meluas, lalu kata tersebut digunakan

untuk mengartikan sebuah kebesaran mulut sebagaimanaia |uga
digunakan untuk mengartikan akan kelapangan dada. Dan disebutkan

dalam kalimat ,1i,lr|+X, (perut yangluas atau besar) sebagaimana kata

,liriJt digunakan untuk mengartikan sebuah kesempitan.
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Allah SGJ:i,v.;t telah berfirman:

{ @ g,\,r}frI ;*'3ti tit-Y

"Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi

itu luas." (QS. At-Taubah [9]: 118).

Dan bagi orang yarLgmempunyai banyak pelayan maka disebutlah

istilah rtust'i-.,..r$il , aI".rngi.rprr, *.r.k, yangberbunyi: i'r*,:Uy
ini artinya bahwa terdapat temPat yangluas bagi anda.

Allah J6:r:{,Y) telah berfirman:

{ @K w$ frirE@ )(!,gv trtaw*y
*Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka karena sesungubrtya

mereka akan masuk neraka (kata pemimpin-pemimpin mereka). (Para

pengikut mereka mmjauab), "sebenarnya karnulah_yang (ebib panta)
'tUop 

menerima ucd.pd.n selamat datang." (QS. Shad [38]: 59-60).

H , j$)t artinyaadalah arak.

Allah 8q:6w telah berfirman:

{@r}x#atrtY
"Mereka diberi minum dari kbamar murni yang di lak (tempatrya).'

(QS. Al-Muthaffifin [83]: 2s).

Maksudnya mereka diberi minum arak.

,Vi , p;lt artinyaadalah apayangdisimpan atau diletakkan diatas
v - -intairrtrk menunggang. Kemudian kata tersebut terkadang digunakan

untuk mengartikan unta betina, dan terkadang digunakan untuk

mengartikan sesuatu yangdiduduki di atasnya di dalam rumah. Jamak

dari Lata tersebut adalah Jr, .
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Allah Sajxv$ telah berfirman:

{ @ Af, 4'#t,\}4 )'dil.J65 Y
"Ddn dia (Yusufl berkata kepada pelayan'pelayannya, "Masukkanlab

barang-barang (penukar) mereka ke dalam karung-karungn1a. "
(QS. Yusuf l12l:62).

Kata iL3 I artiny a peri alanan.

Allah Jr,'xY;:. telah berfirman:

{@+f,ii;1-ri^tr Y
"Bepergian pada musim dingin dan musim pand.s." (QS. Quraisy 1106):2

Kalimat A\ e$l artinya adalah aku meletakkan barang-

barang br*r* di atas unta. Kalimat Hl F3i artinya adalah unta

itu menggemuk, seakan-akan di atas unta itu terdapat barang-barang

bawaan karena kegemukaflrtya.Kalimat '&kr rrt nya aku menurunkan

barang-barang dari tempatnya. Kata 'aVtlt artinyaadalah unta-unta y^ng

bisa digunakan untuk bepergian. Kalimat 'oiLY, artinya ia menolongnya

untuk bepergian, dan kata plil berarti pakaian atau selimut untuk

bepergian.

'ei; , t1t-artinyarahim. ipt ft artinyarahim PeremPuan, dan

k*iiilr, i ; {Vt artiny aperempuan yan g men geluhkan rahim ty a, dan

dari makna tersebut kara'A3\ dapat diartikan kerabat, dikarenakan

kerabat semuanya keluar dari rahim yarLg satu, maka disebutl^h e
danfi.

Allah Sui;nw telah berfirman:

{@s;;vy
"Dan lebib sayang(kEodo ibu bapaknya)." (QS. Al-Kahfi [18]: 81)
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Kata'eilt artiny a. kelembuta n y 
^ngdap 

at be rarti keb aikan kep ada

orang yangdikasihinya. Terkadang kata 'a*1t dapat digunakan untuk

mengartikan kelembutannya semata, Dan terkadang dapat digunakan

untuk mengartikan kebaikanrly^ saia, contohnya sePerti kalimat

.iyi drr '12 a.rtinya Allah berbuat baik kepada si fulan. Jika kata'a;1t

disandingkan atau dijadikan sifat Allah, maka iatiadamakna lain selain

bermakna kebaikan semata, bukan kelembutan. Dan mengenai hal ini

telah diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa 'ai1t ataukebaikan dari

Allah merupakan sebuah kenikmatan dan karunia, sedangkan kata'ai1t

yarLgberasal dari manusia maka ia bermakna kelembutan.

Mengenai hal ini, Nabi Muhammad 
^a*xf* 

telah bersabda

mengingatkan akan Rabbnya, yaitu:

iLb +u:"t e;fr,,'-3\ +tiS ,fln5i,ai SG 71 ;):l:s'iiv
(&4;Ys U;'))A-;) 4i-7) As

"Bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan Ar-Rahim, Allah
berkata kepadanya: "Akulah Ar-Rahman, dan engkau adalah

Ar-Rahim, Aku jadikan namamu dari nama-Ku, maka siapa sajayang

menyambungmu maka Aku pun akan menyambungnya,dansiapa saia

yangmemutusmu, maka Aku pun akan memutusnya."2

Ini semua memberikan petunjuk atas aPa yarLg sudah dijelaskan

sebelumnya bahwa kata Ar-Rahmah mengandung dua makna; kasih

sayang atau kelembutan dan kebaikan. Dan Allah meletakkan kelembutan

pada watak-watak manusia, dan menjadikan kebaikan pada-Nya.

Sebagaimana kata 'Vll berasal dari ka:a'ai1t, maka maknanya yarLg

ada pada manusia'adalah makna yangada melekat pada (sifaQ Allah,

sehingga kedua kata tersebut mempunyai keserasian. Ka.'a f]l dengan

2 Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan nomor (5988) dari hadits Abu Hurairah ailg
denganla{adzhaditssebagaiterikut,-t ,-,,,i -- .,i -- ,. ,i., ir=< .:.\, . !:, -, - ztr;.r

(({.,r2r @ ,t's "a;3 d4; iit jt a; ,;f}t ,f, 4i?L: F>-}r !)))
"sesungguhnya kata Ar-rahim cabang dari kata Ar-Rahman, lalu Allah berkata; 'siapa saja yang

,rr"rry.iib,rrr[mu, maka Aku akan mJnyambungnya, dan siapa saja yang memutusmu maka Aku
akan memutusnya pula."
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kata',*3\ sama seperti fteterkaitan) kata iu,5 dengan kata ir$ (teman
akrab). Dan kata filt mutlak hanya bisa digunakan untuk Allah S6j,iv;L
mengingat bahwa makna kata tersebut hanya berhak untuk-Nya,
karena Dialah yang maha luas akan Rahmah (kasih sayang)-Nya.
Sedangkan ka:.a'vz.1l bisa digunakan unruk selain Allah, dan Dialah
yarLglebih banyak akan kemaha lembutan-Nya.

Allah Saj:{,vi. telah berfirman:

{@1i'i;b-friiLy
"Sesunggubnya Allah maba pengdrnpun lagi maba penyayang."
(QS. Al-B aqarah l2l: 182)

Dan Allah Sr;;:;,ut juga telah berfirman mengenai sifat Nabi
Muhammad -p*t;fw di dalam ayat berikut:

-_f-. ; tG *d"ir "6 I -t;) e:q 31Jy

{@ry-3'z<z$5\r41;
"Sunggub, telab datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri,
berat terdsd olebnya penderitaan ydng kamu alami, (dia) sangat
menginginkan (keimd.ndn dan keselamatan) bagimu, penyantun dan

Peny dyang terhadap orang-orang yang beriman. "
(QS. At-Taubah [9]: 128)

Dikatakan bahwa Allah J6j'nw adalah f]tyaitupengasih di dunia,
dan Dia 'g-liyaitu perLyayang di akhirat kelak, Hal ini dikarenakan
kebaikan Allah di dunia bersifat umum, ia berlaku bagi kaum muslim
dan kaum kafir, sementara di akhirat kebaikan-Nya berlaku khusus
hanya bagi orang-orang yangberiman saja.

Mengenai hal ini Allah S6j'iv) telah berfirman:

{ @3;\r}v#.Ata i 6' K,+s 6G,iy
"DAn Rabmat-Ku meliputi segala sesuAtu, maka akan Aku tetapkan
rabmat-Ku untuk orang-ordngyang bertahteA." (QS. A1-A'rlf 17\ t56).
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Ini sebagai peringatan bahwa rahmat-Nya di dunia bersifat umum

dan berlaku bagi kaum mukmin dan kaum kafir, sementara di akhirat

rahmat-Nya bersifat khusus hanyabagi kaum mukmin saja'

\L', : i;14t artinyalembut atau lunak, diambil dari ungkapan mereka
J1.

y aig b e rb u nyi jir',*i artinya s e suatu y ar,Lg le mb ut.

Allah S6t'nv;z telah berfirman:

{ @ i6 &-iti3 -'fi"}'di\X t*a\
" Kemudian Kami t undukk an kep adany a angin y ang berb embus dengan

baik menurut perintab-Nya ke mana saja yang dikehendaki'Nya."

(QS. Shad [38]: 36).

Dari kata tersebut terlahirlah kalimat ';A +)f artinya aku

lembutkan penghalang. Dan dari kalimat ilt iEi! digunakan dalam

kalimat gvb LY)\ aninya menjinakkan singa.

Dan ucapan Abi Dzuaib:

2 .o< o2Lt;?t,l:
Ia lembut dan mengurai (terPisab)

Maksudny a adalah lembut sePerti lembutnya angin. Dikatakan

',V, r;,1artinyakuda yangjauh larinya, dankalimat '^!+i i artinya

aku telah melepasnya dengan lembut.

d/

)i t 'iSt artinya memalingkan sesuatu baik dzat atau keadaarlnya.

D-ikatakan dalam sebuah kalimat 'i\i, artinya aku menolaknya.

Allah SGj:n\;,;:. telah berfirman:

{@ AFi,Arf'd?'i$Y
"Dd.n siksa-Nya tiddk dapat ditolak dari kaum yangberdosa"'
(QS. Al-An'am 16l: M7).
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Dan di arLtaracontoh penolakan dalam bentuk dzat adalah firman
Allah S'"l;i'Y) y ang berbunyi:

{@r?qv6\}i15y
"sekiranya mereka dikembalikan kedunia tentulah mereka kembali

kepada dpa yd,ng mereka telab dilarang mengerjakannya."

(QS. Al-An'am [6]: 28).

{@"H\:€JK:,*Y
"Kemudinn Kami berikan kepada mu giliran " (QS. Al-Isra' ll7): 6).

Dan Allah juga telah berfirman:

-$o4:$y

{@"{;1A{;?ifrY
"Mereka mengembalikan kamu kebelakang (kEodo kekafiran). "
(QS. Ali'Imran [3]: 1a9).

{@#6iY
"Baualah kuda-kuda itu kembali kepadakz." (QS. Shad [38]: 33).

Dan Allah berfirman:

{
"Maka Kanti kembalikan Musa kepada ibunya."
(QS. Al-Qashash [28]: 13).

{@;s:'1;';}w-Y
*Kiranya Kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak, mendustakan."

(QS. Al-An'im 16l:27).

Dan di antaracontoh kata 3!t yarlgberarti memalingkan keadaan

adalah firman Allah Sajx,y) yangberbunyi:
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Dan firman Allah yangberbunyi:

{@ :r$4i5\'hi;}-->L1!
"Da.n jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak, ada

yang dapat menolak karunia-Nya." (QS. Y[nus [10]: 107).

Maksudny a adalahtidak ada yangdapat mencegah dan menghalangi

karunia Nyr, dan mengenai makn^!1t d^l^ artian seperti itu adalah

firman Allah yang berbunyi:

{@;,i;;f 4G\
"Azab yang tidak, dapat ditolak." (QS. Hud [1t):76.

Dan di antara makna kata ':1t yang berarti memalingkan
(mengembalikan) kepada Allah adalah contohnya dalam ayat berikut:

{@ qtiw.Gb;J$lLl';4,y
"Dd.n jika sekiranya aku dikentbalikan kepada Rabbku, pasti aku akan

mendapat ternpdt kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebttn itLt."

(QS. Al-Kahfi [18]: 35).

{ @ t1iill*$fi }' JYl"'v i\
"Kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allab) ydng rnengetabui

yang gbaib dan yang nya.ta." (QS. At-Taubah [9]: 9a).

{ @,fji iint ;lfr JLr};'i Y
"Kemudian mereka (hambaAllab) dikembalikan kepada Allah penguasa

mereka yang sebend.rnya." (QS. Al-An'am 16lz 62).

Kata 3]t dalam ayat tersebut artinya sama seperti 6-.!l Xaitu
dikembalikan,

{@6FirlL?y
" Kemudian kep ada-Ny alab mereka akan dikembal ikdn. "
(QS. AI-B aqarah l2l: 28.
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Di antara mereka adayang berkata mengenai makna kata 3!t
yaitu terdapat dua pendapat; salah satunya adalah kata $tl berarti
mengembalikan mereka kepada apa yang telah diisyaratkan dalam

firman-Ny a y ang berbunyi:

"Darinya (tanab) itulab Kami menciptakan kamu dan kepadanyalab
Kami akan mengembalikan kamu." (QS. Thaha [20]: 55).

Dan pendapat kedua adalah k.t, g3j artinya mengembalikan
mereka kedalam kehiduparL yang diisyaratkan dalam firman Allah
S6J:nY;:^ y ang b e rbunyi :

{@.ti1"':C&/\r'Y
" Dan dari sanalah Kami akan mengeluarkan kamu pada waktuy anglain. "
(QS. Thaha [20]: ss).

Pendapat ini melihat pada dua keadaanyang keduanya masuk

dalam keumuma n lafadzny a.

Dan firman Allah S\;n:i,Y;:" yafigberbunyi:

{@ 4&e;i1.fiWy
"Lalu mereka menutupkdn tangd.nnya ke mulutnya (karena kebencian)."
(QS. Ibrahim [14]: e).

Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah 'mereka mengigitrrya
dengan penuh amarah.'Dan ada ltgayang mengatakan bahwa makna

ayat tersebut adalah 'mereka memberi isyarat untuk diam,'dan mereka

mengisyaratkan hal itu dengan tangan pada mulutny^. Ada juga yang
mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah 'mereka nTenutup mulut-
mulut para nabi itu dmgan td,ngd.n mereka dan mereka mernbuat para nabi

itu terdiam.'Adapun penggunaankata3lt dalam ayat tersebut sebagai

pengingat bahwa mereka melakukan hal tersebut berulang-ulang.

Kamus Al-Qur'an 49



Allah SW:n\;;) telah berfirman:

{ @ SK "g-\, +1'u {-'}:; iy
"Agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafi.ran setelah

kamu beriman." (QS.Al-Baqarah [2]: 109).

Maksudnya adalah bahwa orang-orang kafir itu menginginkan kamu

kembali kepada keadaan kafir kembali setelah kamu meninggalkannya.

Dan mengenai hal ini firman Allah gci:n\t) yangberbunyi:

"#fs i li ;tsi'\;,3';,5i G$ j \ #' oy\fir; ri\ arQ y

{@'u-$
"Hai orang-ord.ng ydng beriman jika kamu mengikuti sebagian dari
orang-ordng yang diberi kitab nisca.ya mereka akan mengembalikan

kamu menjadi orangh,afir sesudah kamu beriman."
(QS. Ali 'Imran [3]: 100)

Kata ili;j,)il dan kata ililt aninyaadalah kembali kejalan sebelumnya,

tetapi kata i$t digunakan khusus untuk mengartikan murtad (keluar

dari agama Islam), sedangkan kata 3r:s;,)lr bisa digunakan untuk
mengartikan kekafiran dan yanglainnya.

Allah SGj:nv;L telah berfirman:

"sesunggubnyaorans-ordnsyans-S:I:"-r:f:(3t)
(QS. Muhammad l47lz 25),

Dan Allah juga telah berfirman:

{ @'o, C'lek; n ti't'1 tiig- Y
*Wahai orang-ord.ngyang beriman! Barang siapa di antara kamu ydng

murtad (keluar) dari agamanya." (QS. Al-Maidah [5]: 5a).
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Maksud dari kedua ayat tersebut bermakna kembali dari islam

menuju kekafiran. Begitu juga dengan firman Allah Jus;n'v4 yang
berbunyi:

{ @ i.g: ;',!-i' * ) e'&3'r3i 6'Y
"Barangsiapayd.ngrnurtad diantara kamu dari agamanya lalu dia mati

dalam keadaan kafi.r." (QS. Al-Baqarah l2l: 2t7) .

Dan Allah k*juga telah berfirman:

"iil)fr 
&iY+.'u,rj.{tty,Uf:i<:"$i'yP,

{@ (-;{D(\;ci\:n:6y

"Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka sernttla."

(QS. Al-kahfi [18]: 6a).

{@:,
" sesunggubnyd. orang-orang y d.ng kembali ke belak ang (kepada kekafi.ran)

sesudab petunjuk itu jelas bagi merek ." (QS. Muhammad$7):25).

Dan Allah Scjxv;L telah berfirman:

{@ t+i;re'":}3y

"DAn (apakab) kita akan kembali ke belakang." (QS. Al-An'am 16l:71).

Dan juga firman Allah Jr;1,nY;) yangberbunyi:

{@6',ttrVwl;y
"Ddn janganlab kamu lari kebelakang (karena takut kepada musub)."

(QS. Al-Meidah ls): 2t).

Maksudnya adalah jika kamu telah yakin dan mengetahui akan

kebaikan sebuah perkara maka janganlah kamu kembali lari kebelakang.
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Dan firman Allah k* yangberbunyi:

{ @ 6"*'3a - r*;5 i!; ijl Mi :e ovsY
"Maka ketikatelah tibapembawakabar gembira itu, maka diusapkannya
(baju itu) ke anjabnya (Ya'qub),lalu dia dapat melihat kembali."
(QS. Ynsuf ltzl:96).

Maksudnya ia kembali bisa melihat lagi. dan dikatakan dalam

sebuah kalimat g)c J) \K O-1LL\.135 aninya aku serahkan perkara

hukum ini kepada si fulan.

Allah Jr,'i,Y;L telah berfirman:

{ @ ;'iir|.1Lilfii 3L" ;t trtY
"Ddn kalau mereka menyerabkannya kepada Rasul dan ulil dn7ri."
(QS. An-Nisa' [4]: 83).

Dan Allah juga berfirman:

{ @ ;isG 6tJLt;#,:;' e i';:vug }
"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuAtu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnabnya)."
(QS. An-Nisa' [4]: 59).

Dikatakan dalam sebuah kalimat yiS ei'r\ artinya adalah

ia mengembalikan ucapannya.

Dan disebutkan juga di dalam sebuah hadits yatgberbunyi:

@\i\fr,rV*Jlp
"Penjual dan pembeli saling mengembalikan."

M aksudny a adalah m asin g-masin g men gemb alikan ap a y angtel ah

diambilnya. Dan kalimat .t)ll3j maksudnya adalah seekor unta hendak

kembali ke dalam air. Kalimat iStiit 91;r\ aninya meminta kembali, dan

kalimat {efr;11 artiny a men ge mb alikan p erb ekal a nny a.
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Oi_5, jilr arinya mengikuti, dan \#'* 9i1t oi.)-r , i3'rt arti-1 's,,oz;ijt i3, artinya yangJ-> 2J 4

mengikuti atau menempel pada perempuan adalah pantatrlya. Kata

J3 j)l artinyaadalah saling mengikuti. Kata.3;Sl artinyayang terakhir,
sedangkan kata ot-r)l artinya y^rlgterdepan yaitu yarLg diikuti oleh

orang lain.

Allah J',6:{,\4;:. telah berfirman:

,, vvAv.,

{ @ <4,;'1<$3 611\Fi; 6 H 4r;J6,Y
"Lalu diperkenankan-Nya bagimu, "sungub, Aku akan mendatangkan
bala bantuan kepadarnu dengan seribu Malaikat ydng datang berturut-
turut." (QS.Al-Anfal [S]: 9).

Abu'Ubaidah berkata:"kata (*tJ artinya adalah datang terakhir,
lalu dijadikanlah ka:a i;rdan kata j1i satu makna, kemudian ia
menyenandungkan sebuah syair:

sjsrus3ilglttiy
Apabila bintang-bintang itu mengikuti bintang tujub.

Sebagian yarLg lain berkata; "makna ayat tersebut adalah diikuti
oleh para Malaikat lainnya, maka dengan makna demikian bala

bantuan yang didatangkan adalah dua ribu Malaikat." Dan ada juga

yang mengatakan bahwa makna kata (a22rt pada ayat tersebut yaitu
(bala bantuan ) pasukan yang maju ke depan sehingga menimbulkan
ketakutan dalam hati-hati musuh. Dibacanya g11tJyang berarti
tiap-tiap orang diikut sertakan satu Malaikat, dan kata 6';r, artinya

@rilalu di idghamkanlah huruf ta (c,)nya kedalam huruf dal (r) lalu
harakatnya dibuang dan dimasukkan ke dalam huruf dal (r).

Allah Jaj:i\t) telah berfirman di dalam surat Ali'Imran:

t-a
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,tF
41"

{@'w#)<43i$4c
" (Ingatlab), ketika engk au (Mubammad) mengatahan kepada ordng-orang

beriman, "Apakab tidak cukup bagimu babua Allab membantu kamu

dengan tiga ribu Malaikat ydng diturunkan (dari langit)?" "Ya" (cukup).

Jika kamu bersabar dan bertakwa h,etika mereka datd.ng rnertyerang

kamu dengan tiba'tiba, niscaya Allab menolongmu dengan lima ribu
Malaikat ydng ?nemakai tanda." (QS. Ali 'Imran l3l: Qa-ns).

Kalimat o:.l$lartinya aku membawanya dengan memboncengk arnya

diatas kuda, dan kata .it$t artinya binatang boncengan. Kalimat
p'n:$i|'"rt3 ;s:., os3'.l't o;V i ii ts aninya binat an g ini t idak men arik

boncengan kemudian datang satu orang maka diboncengkanlah ia oleh

y anglain. Kalimrt rl-J:i t .-l r.;i anin y a y angmen gikuti M al aikat.

l)-l : i$t artinya adalah menutuP keretakan dengan batu.

Allah Sv6:i,v;7 telah berfirman:

{@r;;"tr;:$fiy
"Agar aku membuatkan dinding d'ntdrd kamu dan mereka."
(QS. Al-Kahfi [18]: es).

Kata i$l artinya p:'Al yaitu dinding yangmenutupi. Dikatakan
j uga b ahwa makn an y a adalah i:riit y ang me nutup i.

Seorang penyair berkata:

F?jl b L\Alj3\n Ji
Apakab para pujangga itu pergi dari dindingryd.

Kalimat ,?l *L,*:')i artinya ia diselimuti demam, dan kalimat

c1) lW artinya awan yang menyelimuti.
YJ J
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i..
l)1 , L\)t antnyayangmengikuti orang lain untuk menjadi pembantu

baginya.

Allah S6,jr,v.$ telah berfirman:

{@ai';.\ir41L3y
"Maka utuslab dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan

(perkataan)k ." (QS. Al-Qashash [28]: 3a).

ll;r\ry artinya aku telah menolongnya. Dan kata d;ill asal

maknanya adalah sama seperti itu, tetapi pada masa belakangan kata

itu lebih dikenal dengan arti sesuatu yang tercela. Dikatakan dalam

sebuah kalimat ',E$tl;-, artinyasesuatu itu sangat tercela. Kata g;$ljuga

bermakna binasi adapun kata g;3Jijt artinya menghadapi kehancuran'

Allah Jq:i,Y.;L telah berfirman:

{@r:;\:'\.$L;d:t1iy
"DAn bdrtd.nyd. tidak bermanfaat baginya apabila i"d teldh binasa."

(QS. Al-Laille2l:77).

Allah juga berfirman:

{@ e;}bu;Ci;y
"(Dan orang-ord.ngydng) mengikuti haua nafsunya yang rnenyebabkan

kamu jadi binasa." (QS. Thaha [20]: 16).

Allah juga berfirman:

{@ q.;.}e6ot;i'Cq

" Dem i A llab, sesunggubny a kamu benar'benar bamp ir mencelak'akanklt. "
(QS. Ash-Sheffat 137): 56).

Adapun kata l35Jt artinya adalah batu yang dipecahkan untuk

memecahkan batu.
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j:ir, Jslldan Jr$r artinyaadalah yangdibenci karena kejelekannya
(kehinaannya).

Allah $S:{,a telah berfirman:

{@;:Ju1i{f;}ig,y
"Ddn diantara kamu ada yang dikembalikan kepada urnur yangpaling
lemab (pikun)." (QS. An-Nahl [16]: 70).

Allah Jr;1;\a juga berfirman:

{@ c:Uic,(,t3t$ JOtiy
"Orang-ordng yang bina dina diantara karni yang lekas percaya saja."
(QS. Hnd 111):27).

Allah Saj:iw juga berfirman:

{ @ t}ii'ir ;#s 6i UAr}6'y
"Mereka berkata: *Apakab kami akan beriman kepadamu, padabal yang
mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?"
(QS. As-Syu'ara' 126l: ll7).

t<ata 6j$iadalah jamak dari kata J1f.

til5, 3,]l terkadang ia digunakan untuk mengartikan pemberian,

baik berupa pemberian duniawi ataupun ukhrawi, dan terkadang
kata i'+t juga digunakan untuk mengartikan bagian, dan terkadang
kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan sesuatu yangmasuk
kedalam mulut untuk dimakan. Dikatakan dalam sebuah kalimat

#t o3t lur*rr;if sang raja memberikan rezekikepada para tentara.

* U:) aku diberi rezeki ilmu.

Atirt lt;l,j:nlj-telah berfirman:

{ @ ..liii {'A 1-S }7 b#<rt w\fu1, Y
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"Ddn belanjakanlab sebagian dari apayangtelah Kami berikan kepadamu

sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara klrnu."
(QS. Al-Munafiqrn [63]: 10).

Maksudnya adalah apa y^ng telah Allah berikan berupa harta,

kedudukan dan ilmu.

Begitu juga firman AIIah J6i:n\* yangberbunyi:

{0'ofi-"fr{;'O;y
"Ddn menafkabkan sebagian rezeki yang Kami anugerabkan kepada

mereka." (QS. Al-Baqarah [2]: 3).

{@ff;;Y*5v\}LY
" Makanlah diantara rezek i y ang baik- baik y ang Kami berik an k ep adarnu. "
(QS. A1-B aqarah l2l: 17 2).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@6r+("8"8:rt*e5y
"KArnu rnenggdnti rezeki (yorg Allab berikan) dengan mendustahan

Allah." (QS. Al-\7aqi'ah [56]: 82).

Maksudny a adalah kamu men gganti bagian kenikmatan dari Allah

dengan kedustaan.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@#;r:Iliqy
" Ddn dilangit rezekimu." (QS. Adz-Dzariyar l5l): 22).

Dikatakan bahwa makna rezekidalam ayat tersebut adalah hujan

yangmemberikan kehidupan kepada segala bentuk binatang.

Dikatakan juga bahwa maknanya sama seperti firman-Nyayang
berbunyi:
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{@rtubafi\
"Ddn menurunkan dari langit air bujan," (QS. Al-Mu'minun [23]: 18).

Dikatakan bahwa maksud ayat ini adalah sebagai peringatan

bahwa bagian rezeki itu telah ditentukan kadarnya, dan firman-Nya

yangberbunyi:

{@4y:t4|frY
"Maka hendaklab ia membawa makanan itu untttkmu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 1e).

Makna kata 6ilt dalam ayat tersebut adalah makanan untuk
dimakan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ ;q+6jj-@ 3;:AG &ulitg Y
"Dan pobon kurma yang tinggi'tinggi yang rnerltpunyai mayang ydng

bersusun-susu.n, untuk menjadi rezeki bagi hamba-bamba (Kami)."
(QS. Qhef [s0]: 10-11).

Dikatakan bahwa makna kata iirt dalam ayat tersebut adalah

makanan, dan mungkin juga ia bermakna lebih umum dari itu yaitu

makanan dan pakaian. Dan semua itu merupakan sesuatu yang

dikeluarkan oleh bumi, karena Allah telah mengikat kata.3irt dengan

kata'air hujan yangditurunkan dari langit.'Dan Allah juga berfirman

mengenai kata d?t yangberarti pemberian ukhrawi dalam ayat-Nya

y^ngberbunyi:
G

{ @ 6fi g,s'^', {(A S. E;; ;t,.go6i ;$i'"nci i5 y
"Janganlah kamu mengira bahua ordng'ord'ngyang gugur dijalan Allab
itu mati, bahkan mereka itu hidup disisi Tubanrtya dengan mendapat

rezeki." (QS. Ali 'Imran [3]: 169).
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Maksudny a adalah Allah memberikan b anyak kenikmatan akhirat

kepada mereka.

Begitu juga dengan firman-Ny, yangberbunyi:

{@(r,;;i$we:r"iL,y
*Bagi mereka rezekinya di Surga itu tiap-tiap pagi dan petang."

(QS. Maryamllgl:62).

Dan firman-Nya yarlg berbunyi:

{ @';iii-i, \ff;i i 6i'LLy

"sesungguhnya Allah Dialah Maba pemberi rezeki yd.ng rnernpunyai

kehuatan." (QS. Adz-Dzariyat [51]: 58).

Kata jffl dalam ayat tersebut mengandung arti lebih umum, dan

kaa ,\l)\ yarlg berarti yang maha memberi dapat digunakan untuk
sang penciptarezeki, sang pemberi rezeki danyangmaha memberikan.

Dan semua itu disebabkan karena Allah ssr:ny). Dan juga dapat

digunakan untuk manusia yangmenjadi sebab sampainya rezeki.

Adapun kat a$f33tt,tidakdigunakan kecuali hanya untuk Allah sc;xyt.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@i*tix"FJ;+zWK6$y
"DAn Kami telab menjadikan untukmu dibumi kEerluan-keperluan

bidup dan (kami menciptakan pula) makbluk'rnakbluk yang kamu

sekali-kali bukan pemberi rezehi kepadanya." (QS. Al-Hijr [15]: 20).

Maksudnya adalah bahwa kamu bukanlah penyebab sampainya

rezeki dan kamu juga tidak mempunyai celah untuk memberi rezeki.

Dan firman-Nya yangberbunyi:
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6sr,*t{;6 n\(t ,fufr{ (. ;i\ si nbxzjy
{@tr#i;

"Dd.n mereka menyembab selain Allab sesud.tu yang tidak dapat

memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi dan

tidak berkuasa (s e dikit j uap un). " (Q S. An-N ahl 116l: 7 3) .

Maksudnya adalah bahwa mereka bukanlah penyebab datangnya

rezekidalam kondisi bagaimanapun. Dikatakan dalam sebuah kalimat
'"+l Oj)\- artiny a p ar a terLtara itu m e n gamb i I re ze kinya m as in g- mas in g,

dan kata 'i;31t art nya rezekiyangdiberi sekaligus.

4z

,l) , ;;)t +#l yaitu para penggali. Dikatakan bahwa maknanya

adalah lembah.

Seorang penyair berkata:

"'5l!-K 
,;"1\ e\)-'F:

Mereka dengan lembab dan para penggalinya itu
ibarat tangd,n dengan mulut

Asal makna ,!'1|adalah bekas y^ng ada pada sesuatu. Dikatakan

dalam sebuah kalimat f b*r lA" artinya aku mendengar sisa

(desas-desus) kabar. Dan kalim at or;3 A*.*t ,!;; aninya ucapan itu
membekas dalam jiwaku. ,? :y*-, i,;tt artinya ada sisa-sisa demam.

Adapun kalimat ,*t,.j" artinyamayit itu dikubur, lalu kata tersebut

maknanya menjadi bekas atau pengaruh.

7.,
H;: Ketetapan atau kokoh, kalimat ,gr,:t i2i artinya ketetapan

lX"i[". Kalimat;+rJl i.l,g aninya saluran tit it,, mengering, tidak ada

airnya.Kalimat *-!*t d €t ^niny^(air 
itu) -.rrg.rirrg di bawah tanah.

Adapun kata or;lt Abtflt ^ninyaorangyartgilmunya 
dalam dan tidak

tergoyahkan oleh tyirbhrt, dan or;r A-ot Alyaitu orang-orang yang

+i3\i
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ilmunya dalam sebagaimanayarLgdisifati dalam firman Allah SG;nr;L

yang berbunyi:

{ @ 66; f ? -A;;,fi\r}:,t:- t.Jiy
"Orang-orang yang percdyd (beriman) kepada Allab dan rasul-Nyo,
kemudian mereka tidak ragu-ragu." (QS. Al-Hujurat [49]: 15).

Begitu juga dengan firman Allah y^ngberbunyi:

{ @fit Dvtt}-:ll# Y
" Tetapi ord.ng- orang y ang mendalam ilmuny a diantara rnere kA. "
(QS. An-Nisa' [4]: 152).

,Vi: Asal artinyaadalah pengutusan dengan penuh kasih sayang.

ilit#u, idr,,, ,.brrrh t rii*i, '.u"r'^tu 
^itiny^seekor 

unta yang
mudah berjalan. Dan kata bV $;artinyaseekor unta yang diutus
dengan mudah. Dari kata tersebut terlahirlah kalimat .i,#Jr J;11
artinya seorang rasul yangdiutus. Dari kata J;l1l terkadang bisa

digunakan untuk mengartikan kelemah lembutan atau ketenangan,

contohnya kalimat berikut W: iP artinyaaku menyuruhnya dengan

lemah lembut. Dan terkadangkata J;11 juga digunakan untuk
mengartikan pengutusan, darinya diambil kata Jill yang berarti
seorang utusan. Dan kata J;lljuga terkadang digunakan untuk
mengartikan sebuah ucapan yarLg dibawa, contohnya seperti ucapan

seorang penyair:

l;,#uf ;gf {f
Bukankab Abu Hafs telab ntenyampaikan ucd,pdn yang dibawa

Dan terkadang kata Jfi;tjuga digunakan untuk mengartikan orang

yangmembawa pesan dan risalah. Kata J;11 dapat dikatakan untuk
satu orang atau banyak.
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Allah l(Jj:i,v;L telah berfirman:

{@}p-,fi e-u;ueiq31)Y
" sunggub telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kaurnrnu sendiri. "
(QS. At-Taubah l9): 128).

{@ar6i{;3}tav-J6\
"sesungguhnya aku adalab iltusan dari Rabb selurub d.llm."
(QS. Az-Zukhruf V\: a6).

Seorang penyair berkata:

p\,r\q'.j;JLi,);1\'it:,i3j
Utuslab opu, aon sebaik-baik utusan adalab yangpaling banyak

p enget ah uanny d, tentdn g k ab ar

Jamak dari kata J;1\ adalah j::, , d^n kalimat titt bt terkadang

diartikan para Malaikat Allah, dan terkadang diartikan dengan para

nabi Al1ah. Di antara k^ta ir!;; y^ngmengandung arti Malaikat Allah

adalah firman Allah S*t:nw yangberbunyi:

{@rflfi3i,xY-.rl
"sesunggubnya Al-Qur'an itu adalab benar'benar ualryu (Allab ydng

diturunkan kepada ) Rasul ydng mulia." (QS. Al-Haqqah [69]: a0).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@fu1(b.iql:;tv.\
"sesunggubnya kami adalah utusan'utusan Rabbmu, sekali-kali mereka

tidak akan dapat menggangu kamu." (QS.Hud [11]: 81).

Dan firman Allah:

{@ b,;-,-*\Y}65 o:v65y
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"DAn ketika pd.rd. utusan Kami (para Malaikat) itu datang kepada Luth,
dia merasa curiga." (QS. Hndl1.llz 77).

{ @ a:r4\ ;$ili:; a:qlr,;y
"Ddn ketika utusdn-utusd.n kami (Malaikat'Malaikat) telab datang

kepada lbrah[m dengan membaua kabar gembira."
(QS. AI- Ankabut l29lz 3t).

Allah juga berfirman:

{@rf ."{;}r;y
"Demi Malaikat-Malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan."
(QS. Al-Mursalat l77l: t).

{@,r;J<Gxuitfiy
" sebenarnya (Kami mmdengar) dan il.tusd.n'utusan (Malaikat-Malaikat)
Kami selalu rnencatdt di sisi mereka." (QS. Az-Zukhruf [43]: 80).

Adapun kata J;11 yang berarti para Nabi Allah adalah firman
Allah $q:iv) y ang berbunyi:

{@3,1;$13r,r;y
"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul."
(QS. Ali 'Imran [3]: 1aa).

q@4; uqqiu'{3;}iw-Y
*Wahai Rasul, sarnpaikanlab apa yang telah diturunkan (Al-Qur'an)
kepadamu dari Rabbrnu." (QS. Al-Meidah l5l: 67).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@3, i:'r#Jt"*;5L3zY
"Dd.n tidaklab Kami rnengutus para Rasul kecuali untuk mernberikan
kabar gembira dan peringatan " (QS. Al-An'em [6]: a8).
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Kata ;])j..)t dalam ayat tersebut bisa mengandung makna para

utusan dari Malaikat dan manusia.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{ @ "K$ :tks 43i;,3 #;i (v y
*W'ahai para Rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan

kerjakanlab kebajikaz." (QS. Al-Mu'minun 123): 57.

Ada yang mengatakan bahwa makna kata J71l dalam ayat tersebut

adalah utusan Allah dan shahabatnya, dan mereka dinamai dengan

rasul (utusan) karena mereka selalu bersama Rasul, hal ini sama dengan

penamaan mereka ,i3r'\t dan anak-anaknya dinamai dengan 4li:Jl.
frt, J[j)l dapat digunakan untuk manusia, dan dapat juga untuk
sesuatu yang dicintai ataupun yarLg dibenci, dan hal itu terkadang

bisa dalam bentuk penundukan, seperti kalimat ry3\ Ju3y y^"g
berarti mengirim angin, atau seperti kalimat *:l i$t-yang berarti

mengirimkan hujan.

Contohnya adalah seperti firman Allah Jr;;,,i'Y;L yangberbunyi:

{@6s$n*iaitr'vy
"Kami curabkan hujan yang lebat untuk rnerekd."
(QS. Al-An'am [6]: 6).

Dan terkadang kata iL:1)r juga digunakan dalam bentuk pengutusan

atas sebuah pilihan, contohnya seperti firman Allah J6;:iv;:- y^ng

berbunyi:

{@'ztr"WViiy
" Ddn diutusny a kepadamu Malaik at-Malaikat penj aga. "
(QS. Al-An'am [6]: 61).

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@ t*;{iiatiit'{-rlY
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"Kemudian Fir'aun mengirimkan orangke kota-kota (untuk mengumpul'
kan bala tentaranya)." (QS. Asy-Syu'are' 126):53).

Dan terkadang kata Ju;,:ir 1"g, digunakan dalam bentuk
pengosongan dan meninggalkan larangan.

Contohnya sepefti firman Allah Sr;;:i,y;L yangberbunyi:

{@$|f;5'r*{JiJ;;tr3i67i-6'fi\y
Tidakkab kamu lihat babrsasannya Kami telab mengirim syaitan-

syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk rnengbasut mereka berbuat
maksiat dengan sunggub-sungguh." (QS.Maryam [19]: 83).

Lawan kata Ju;;lt adalah 3w;jr yangberarti menahan.

Allah Ju6nw telah berfirman:

{ @ :rg bi U;X :!,,x.v5:t4i,A,3 fi # o t,qxi *e y
*Apa saja yang Allab anugerabkan kepada manusia berupa rahmat,
maka tidak ada seorangtun yang dapat menabannya, dan apa saja yang
ditahan oleh Allab maka tidak seorangpun ydng sdnggup melepaskannyd

sesudah itu." (QS. Fathir l35l:2).

Kata J:"lt yang disandingkan dengan kata $,:Jr dan kata ;at
bermakna kemudahan dalam berjalan. Contohnya seperti kalimat

'iu6f 9;6 artinya mereka datang berturut-turut. Dan kata J:"1t juga

bermakna susu yang keluar terus menenrs.

\..rJ : (tetap). Disebutkan dalam sebuah kalimat Ldtu, artinya
,.ril,r', itu tetap. |flu,)i artinya sesuatu itu ditetapkan oleh yang
Iainnya.

Allah Jv6n\;.;L telah berfirman:

{@7rt 'friq
"Ddn periuk yang tetdp (berada diatas tungku)." (QS. Saba [34]: 13).
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{@+i'qi,Y
" G unung-gunung y ang tingr. " (QS. Al-Mursal at 17 7l: 27) .

Maksudny a adalah gunung-gunung y 
^ng 

tetaP.

Dan A1lah juga berfirman:

" D d,n gunung- gunung dipancangkan-Ny a dengan tegub. "
(QS. An-N dzi' at l79l: 32).

Dan itu merupakan isyarat kepada contoh yarLgdifirmankan oleh

Allah SV,j:n\;,;) y ang berbunyi :

{@((jrq;y
"Ddn gununggunung sebagai pasdk." (QS. An-Naba' l78f:7).

Seorang penyair berkata:

\rs3i o7il rit JvnS
Dan tidak ada gunung jika tidak ditetapkan pasaknya

Kalimat Wv&t;-.1lr e,7ji dan awan-awan itu dijalankan sesuai

tempatnya, ini sepeni kalimat W AAi.

Allah Jg':i,vi:. telah berfirman:

{@V;65i'r}kpt\
"Naiklah kamu kedalamnya dengan menyebut nd.nld. Allah diwaktu
berlayar dan berlabuhryo." (QS. Hnd [11]: a1).

Kata\iffdan l.6E i diambil dari kata ,L-il dan,fi)i.Dan kata

,*!l digunakan dalam mashdar, kata tempat, waktu dan objek, dan

dibaca Wr3\i;;

{@(iJlq6y
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Dan firman-Nya yatgberbunyi:

{ @'i;; it: iriti,iir{4y
"(Orang-orang kafir) bertd.n)d. kepadamu (Mubammad) tentang bari
kebangkitan, kapankah terjadinyai" (QS. An-Nazi'at l79l: a2).

Maksudnya adalah kapankah ketetapan hari kiamat itu? kalimat

i$t U 'L,;, artinya aku tetapkan perdamaian diantara mereka.

t7t
.l-iJ , iilr artinyapetunjuk, ia merupakan kebalikan dari 5:tyaitu
kesesatan, dan ia digunakan dalam hidayah.

Allah SGj:nY;L telah berfirman:

{@5,1xi.WY
"Agar mereka selalu berada dalam kebenarar. " (QS. Al-Baqarah [2]: 1 86)

Allah juga telah berfirman:

{@Frcl3tisiiy
"sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."

(QS. A1-B aqar ah l2): 2s 6) .

{@6.',;'#Ft;;P}
"Kemudian jika rnenurut pendapatmu mereka telab cerdas (pandai
memelihara barta)." (QS. An-Nisa' [a]: 6).

Dan Allah lq:i,y$ juga telah berfirman:

{@if e'iiiesfit6^{'Y
"DAn sesunggubnya telab Kami anugerabkan kepada lbrabim hidayab
kebenaran sebelum (Musa dan Harun)." (QS.Al-Anbiye' [21]: 51).
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Antara dua kata t;J\ pada dua ayat terakhir terdapat perbedaan

yang sangat jauh, dimana 'tiJt pertama mengandung makna dewasa

sementara kata 
"-a)l 

pada ayat Ibrahim tidak demikian.

Allah S(i,j:nw telah berfirman:

{ @ \1.,J,3 abE,*v ;t ii"-#t& }
"Bolebkab aku mengikutimu supdyd. kamu mengajarkan kepadaku ilmu
yang benar diantara ilmu-ilmu yang telab diajarkan kepadamu?"

(QS. Al-Kahfi [18]: 66.

Allah juga berfirman:

{@166;"'J.;\y
*Kepada ydng lebib dehat kebenarannyd." (QS. Al-Kahfi [18]: 2a).

Sebagian dari mereka berkata: "Kat a 't-t')t lebih khusus
penggunaarLnyadaripadakata Jlt , karena kata i.:$tdigunakan untuk
perkara duniawi dan ukhrawi, sementarakata 

"*)\hanya 
digunakan

untuk perkara ukhrawi. Adapun kata.r;$l dan kata ipll keduanya

digunakan untuk perkara duniawi dan ukhrawi."

Allah JGI:{,\;;L telah berfirman:

{@ 5'+-lii'1i3q
"Mereka itulab ord.ng-ortmgyang mengikuti jalan lurus."
(QS. Al-Hujurat $9): 7).

{@ #P,.<,;r1%Y
"Padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlab (perintah) yang benar."
(QS. Hnd llll: e7).
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€: : Rapat atau bedesakan. Allah Jaj:nw telah berfirman:

{@,}}iL6.,+4Ky
"seakan-akan mereka seperti sudtu bangunan ydng tersusun kokoh."
(QS. Ash-Shaff [61]: a).

Maksudny a adalah ditetapkan seperti ban gunan y ang berdesakan

rapi tersusun. Dikatakan dalam sebuah kalimat i!"LT: artinya aku
mendesaknya, juga disebutkan dalam kalimat ),21t e-WV artinya
mereka berdesak-desakan dalam shaf shalat. Kalimat ipt ,-*S artinya
perempuan mengencangkan cadarnya,kata tersebut lebih kuat daripada

kaa ueklll yang berarti menempelkan.

.V1 : 3:oll artinyapersiapan untuk pengawasan. Dikatakan dalam

sebuah kalimat 
^36) 

artinya ia mempersiapkan untuknya.

Allah k* telah berfirman:

{@'JiuL;;';i1'L"c\i6$y
"SertA rr7enunggu hedatangan orang-ordngyang telab memerangi Allah
dan rasul Nya sejak dabulu." (QS. At-Taubah [9]: 107).

Dan juga firman AIIah yangberbunyi:

{@rr;U"rriYY
"sesunggubnya Rabbmu benar-bend.r rnengdwasi." (QS. Al-Fajr [89]: 1a).

Ini sebagai peringatan bahwa tidak ada tempat untuk berlari dan

kembali. Kata't"io)l digunakan bagi 3'.?9t yaitu dalam bentuk tunggal,

sedangkan bentuk jamaknya adalah 6-y$l, adapun kata"tbil bisa

digunakan untuk kata tunggal dan kata jamak.
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Dan firman Allah y^ngberbunyi:

{ @r1*, -r{ "e' n$6. A.dr;;-y
"Dia mengadakan penjaga-penjaga (Malaikat) di depan dan di
belakangnyo. " (QS. Al-Jinn 17 2l: 27).

Kata'$)\ dalam ayat te rsebut men gandun g semua arti y angsudah

disebutkan sebelumnya.

Adapun kata'*i\ artiny a tempat untuk menunggu.

Allah SGj:i,Y;) telah berfirman:

{@ ,-;;'iLiil'v:x6y
"Kepunglah mereka ditempat pengintaian " (QS. At-Taubah [9]: 5).

Kata 3r";)r sama artinya seperti '-G?lhanya saja kata 3L4.tt1

dikhususkan untuk mengartikan temPat menunggu (mengintai).

Allah S&j:itr.::. telah berfirman:

{@':r2;?;i=:'Y\
"sesungubnya neraka jabannam itu (padanya) ada tempat pengintai."
(QS. An-N aba' 178): 2L).

Ini sebagai peringatan bahwa diatasnya terdapat hukuman bagi

manusia. Dan mengenai hal ini firman Allah JGi.i'v.;L yangberbunyi:

{@"c,rv$tfu4ly
"Dd.n tidak ada seorangpun di antard. kamu yangtidah mendatangirrya

(Neraka). " (QS. Maryam 119):7t).

*i: Menyusui. Dikatakan dalam sebuah kalimat i./.;:J:\ C artinya

tn"{ y^"g jilrhirkan (bayi)sedang menyusu, lalu dari-akar kata

tersebut digunakan untuk mengartikan kata lain dari 'SY^"Zberarti
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kehinaan, rendah atau kuran g ajar dengan kata 'g,ut, meskipun pada

mulanya kata tersebut digunakan bagi orangiang memerah susu

kambing pada waktu malam supaya tidak terdengar perahannya, dan

ketika kata tersebut sudah menjadi terbiasa, maka (untuk mengartikan

ketidaksopanan dan kurangajar) dikatakan 3*'€t artinyE- si fulan

kurang ajar, sama dengan kala iS.Gigi depan minusia juga disebut

dengan 6t:;+t')t karena gigi tersebut telah membantu bayi dalam

menyedot susu.

Allah SGj:nvJ telah berfirman:

{ @ 
e*t:$\'"i:- 

J iyl ;I: u$.9 fi; "u"iflu) La:;b y
"Pdrd. ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tabun

penub, yaitu bagi yang ingin nxerryernpumakan penyusuan."

(QS. Al-Baqarah l2l: 233).

{@';u#'#3,6K;;ii;f }
"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka

berikanlab kepada mereka upabnya." (QS. At- Thalaq [65]: 6).

Dikatakan dalam sebuah kalimat *6)t ;y qt|;i6dl artinya si

fulan saudara sepersusuaflnya si fulan.

Dan Nabi Muhammad'x.'*'aiv telah bersabda:

((,ydt iyiyyc^b1\biA)
"Diharamkan bagi saudara sePersusuan sama dengan aPa y^ng
diharamkan bagi saudara senasab."

Allah J$:nw telah berfirman:

{@ fifY;,;.ii ii^*Y
*Ddn jika kamu menginginkan anakmu disusukan oleb orang lain."
(QS. A1-B aqarahl2): 233).
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e) : Ridha, dikatakan rr";: by'* 6: g; $J .Keridhaan
sEorang hamba terhadap Allah adalah hendaklah ia tidak membenci

atas apa yang telah menjadi ketetapan-Nyr, sedangkan keridhaan
Allah terhadap hamba-Nya adalah Allah menyaksikan mereka taat
atas perintah dan larangan-Nya.

Allah ga;x,r;ltelah berfirman :

{@LVi'r"reffi',;ry
*Allab ridba terbadap mereka dan mereka ridba kepada Allah."
(QS. Al-Meidah [s]: 11e).

Allah laj:,nvt juga telah berfirman:

{@ <4435ic{i'i1"AY
*Allab telab ridha kepada ord.ng-ordngydng beriman."
(QS. Al-Fath [+8]: 18).

Allah juga berfirman:

.{@,ir'i;-$ &e*;;y
"Ddn telab Aku ridbai Islam sebagai dgarnarnu." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Allah SGjx,Y;L telah berfirman:

{@r;Yi oqilirtTr\ilJy
"Apakab kamu ridha dengan kebidupan di duniasebagai ganti kebidupan
ahbirat?" (QS. At-Taubah [9]: 38).

Allah Sr;inv;L telah berfirman:

{@ ;a-frt&, e,Lfr;;y
"Mereka menyenangkan batimu dengan mulutnya, sedang hatinya
menolak." (QS.At-Taubah [9]: 8).

Huruf Ra72



Allah kf telah berfirman:

{ @ ?i12- ffir,-rn6i;;i cA.{j }
"Ddn mereka tidak rnerd.sd. sedih, dan mereka rela dengan apa yangtelah
engkau berikan kepada mereka sernud,-nya." (QS. AI-Ahzeb [33]: 51).

Kata $tp1\ artinya yar,g banyak ridhanya. Oleh karena Dzat
yangpaling banyak ridhanya adalah Allah, maka ka:.a $tfi1\ di dalam

Al-Qur'an hanya diperuntukkan bagi Allah.

Allah k* telah berfiman:

{@rxio*t;6Jt4s
"DAn mereka mengada-adakan rahbaniyab, padabal kami tidak
mewajibkanrrya kepada mereka, tetapi (mereka sendiri yang mengada-

adakannya) untuk, mencari keridhaan Allab." (QS. Al-Hadid l57l:27).

Allah JGj{,w telah berfirman:

F

{@ 9*i"tl-"is#Hly
" Rabb menggembirakan mereka dengan memberikan rah mat, keridb aan. "
(QS. At-Taubah l9): 2t).

Dan firman Allah Ju;: Xr;;yarlgberbunyi:

{@"+;i! ,Slii::irtY-\
"Apabila telab terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara ydng
rnd'ruf, " (QS. Al-Baqarah l2l 232).

M aksudny a adalah masin g-masin g menamp akkan kerel aan.

{@"c*;;r'iffilfr.y
*Mereka mencari karunia dan keridbaan dari Allab."
(QS. Al-Fathl48):2e).

Dan Allah juga berfirman:
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{@# S-yJY+J1;?r,1;Y
"Da.n tidak yang basab tidak juga yang kering sernuarryd. tertulis didalam

kitab mubin (yang jelas)." (QS.Al-An'am [6]: 59).

Kata,t]\juga dikhususkan untuk mengartikan buah kurma yang

matang.

Allah l(s|:nv.:L telah berfirman:

{ @ t+e,t'$; f* i'3i ry,'Ar-;}5\
"Dd.n goyanglah pangkal pohon kurma itu kearabmu niscaya pohon itu
akan mengugurk an buab k urmd. y dng masak k ep adamu. "
(QS. Maryamltgl:25).

Kalimat J;Jit *s:i artinya kurma telah matang, ini sama dengan

k^t^-ritrtrr l;i. Dan kalimat i";)l&!,Vrartinya aku memberi makan

k"da denganLakrrran yatgmatang. Dan kalimat ,j";St,;bi artinya

maka kuda itu memak annya. Kalimat U, klti.Ej digunakan apabila

seseorang berkata dengan ucaPan yang benar-benar salah atau benar,

ini dise rup akan den gan kalima t,-{}1,!V, y angbe rarti makanan kuda,

dan kata ,i+3\ digunakan untuk menggambarkan kematangan.

//l

JS2 , ,btt artirLya pemutusan ketakut^n yang menda.lam.

Oikrrikrn V3Q;'ti:, (sayasangat takut kepadanya). Kata 'riatrl

artinya'itltyaitu kelompok-kelompok.

Allah Saj:nw telah berfirman:

0 to-
l-..b) : LtSt artinya basah, ia kebalikan dari

Allah SV,j:i,Y.;L telah berfirman:

&qlr yaitu kering.

"Dan Dia memasukkan rasa takut kedalam bati rnerek'a."

(QS. AI-Ahzab l33l: 26).

f4

{@Aib.;i,,ts$-'Y
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Allah juga berfiman:

{ @ lsi \,5{<tit rfi a,tiA" \
"Akan Kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir."
(QS. Ali 'Imran [3]: 151).

{@ \1sfi:2;;$5y
"Ddn tentulab (bati) hamu akan dipenuhi oleb katakutan terbadap

mereka." (QS. AI-Kahfi [18]: 18).

Dan contoh dalam menggambarkan kata r))l dengan arti
pendalam an ataupemenuhan adalah ,?Al,Lb artinyaaku memenuhi

telaga, dan kalim at,.jr, fu artinya saluran airyangmemenuhi (danau).

Sedangkan contoh dalam menggambarkan kata,-LJ I dengan arti
pemutus-an adalah i\A\,3.;c, artinya aku memutus punuk unta, atau

kalimat 'q*'rnu--rt;'aninya saluran air yang terputus. Jamak dari kata
'^i*: adalah *)V$|

.f91 : 'tL]l artinya adalah suara awan. Diriwayatkan bahwa'-tLlt
adalih Malaikat yang menjalankan awan. Dikatakan dalam sebuah

kalimat ;.3'$ L\Al g"4 artinya langit mengeluarkan suara dan

berkilat. Kata j''"L|i dan kata jjli keduanya digunakan untuk
mengkiyaskan sebuah ancaman. Disebutkan dalam sebuah kalimat
i4yei,-Xl; artinya si pembual itu dalam ancaman. Kag +*) I artinya

penakut. Dikatakan dalam sebuah kalimat '4V c,5s-)\ artinya irisan

itu telah menakutinya.

,i5 , (l'ltasal makn anya adalahmenjaga binatang, baik dengan

memberinya makanan untuk keberlangsungan hidupnya, atau dengan

melindunginya dari para musuh. Dikatakan dalam sebuah kalimat
'r&, artiny, ,ku t.lrh menjaganya, dar_ kalimat '^I$i artinya aku

menggembalakannya. Kata $,)t aninya binatang gembalaan, sedangkan

kata $il artinyatempat untuk menggembala.
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Allah SGJ.aY) telah berfirman:

{@&t"iV;6'KY
"Makanlah dan gembalakanlab binatang'binatangrnu. "
(QS. Thahal20l: sa).

{@wi'ci('6:ey
*Ia memancarkan daripadanya lnatd. airnya dan (menumbuhkan)

tumbuh -t umbub anny a. " (QS. An-Nezi' a t 17 9l: 3 l) .

{@,ru "lcis\" DAn y ang rnenumbuh kan rurnp ut -rurnputd,n. " (QS. AI-A'la lS7): a) .

Kalz- $,]tjuga digunakan untuk mengartikan penja gaan danpolitik.

Allah JG|:{,Y.:) telah berfirman:

{@k -6, |Lt;i;G,Y
"Ddn mereka tidak menjaganya dengan penjagaan yang baik."
(QS. Al-H adrd lsTl: 27).

Setiap pemimpin, baik pemimpin terhadap dirinya sendiri ataupun

terhadap orang lain, maka ia dinamakan dengan Lt3.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits y ang berbunyi:

((*):F&'*#oUr'#n
"setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai
peft an ggung j awaban terhadap ap a y artg dipimpinnya. " 3

Dikatakan dalam sebuah syair yangberbunyi:

r Muttafaq'Alaih: hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan nomor (893), Muslim dengan

nomor (2011829) dari hadits Ibnu 'Umar $i5\?j .
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,tCIKe$-'ir e€-;;l13
Tidak ada rakyat sud.tu kaum ydng sEerti pemimpinnya

Jamak dari kata ;;$l adal ah iV, dan i?r. Kalimat 6\;;lr ;eg
yangberarti penjagaan manusia, apabila disandingkan terhadap suatu

perkara maka ia bermakna pengawasan atau penelitian terhadap
perkara tersebut bagaiman a ia berjalan dan apa y ang akan dihasilkan
olehnya. Contohnya adalah seperti kalimat i$l *\ artinya aku
meneliti perbintangan.

Allah i)Gj:iv) telah berfirman:

{@ (fi\iJii;Lai\}}3*y
"Janganlab kamu katakan (kepada Muhammad) 'ra'ina' (perbatikanlab
kami) tetapi hatakanlab'undzurna,' (ibatlab kami)."
(QS. A1-B aqarah l2): t}a).

Kalimat,#'&5 
^rtiny 

a akuj adikan telin ga ini menden gar terhadap

ucapan. Dikitakan A*" 6rrt aninva perhatikanlah pendengaranmu

padaku. Dikatakan juga lK ,y 6\ artinya perhatikanlah atas hal ini,
hakikat kalimatnya adalah *\A$ 9)\ yang berarti perhatikan dan

pelajarilah ia.

f:: Sangat bodoh.

Allah Saj.nw telah berfirman:

{@t*5\};{Jy
" J an gan I ah rn en gu c ap kan'ra' in a' (p e rb at i k an I ah).'
(QS. Al-Baqarah l2): r)a).

{@Y;\aLve;;os\Vu;;Y
"(Mereka mengatakan) RA'ina dengan rnernutdr-rnutar lidahnya dan
mencela d.gdrna." (QS. An-Nisa' l\: a6).
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Ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang YaHndi
yarLg mengucapkan kata \ilj y^ng berarti perhatikanlah kami,
kepada Rasulullah l4rt"^tp namun mereka mengucapkannya dengan

mendengungkan sehingga maksud ucapan mereka adalah 'rrf, y^ng
berarti kebodohan yang sangat. Kata ini berasal dari ungkapan orang

arab yangberbunyi b.lt ;y: artinya laki-laki itu sangat bodoh, dan

kalimat L\b', {\}L 
^rt-iny 

a p...-p.rrn s angat bodoh. Dinamak arrny a

arti kata tersebut dengan demikian karena adanya kecondongan
sebagai bentuk penyerupaan dengan kata ;*')lyangberani bukit yang
menonjol.

Seorang peny air berkata:

\i4 J-LVL')\|H\,*Ky * {l;t;1t3 
)F'a1:L G\i-;

Kalau bukan karena puterd 'Utbah yaitu 'Amru dan juga
karena barapan padanya

Tentu negeri Basbrah yang berupa bebukitan yang menonjol
tidak akan menjadi ternpd.t tinggalku

Dinamakannya kota Bashrah dengan L\b')ldengan menggambarkan

ke pelosokannya mungkin sebagai penyerupaan denga n'"uL)l ii;Jt
yarLgberarti perempuan bodoh. Atau mungkin karena kota tersebut

seringkali berubah-rubah cuacanya.

(-.9 1 : ,+lt. Asal maknanya adalah kelapangan dalam sesuatu.
ctJ'r

Dik*tikrn dalam sebuah kalimat I'u,llt,=tt artinyasesuatu itu meluas.

Dan contoh kalimat lainnya adalah,l*1r- ,$; aninyatelagayang luas.

o-Al #:,1d3 artinya si fulan mulutnya besar, atau seperti contoh
kalimat 

"At,l*; 
,i'j aninya kuda itu banyak musuhnya. Kata e?')l

^t^u 6;1\:lllt artinyaadalah t55)l O';.J.I"Jltyaitu keinginan yang luas.

Allah $q:na telah berfirman:
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{@:c;(?'6}6y
"DAn mereka berdoa kepada Kami dengan harapan dd.n cen d,s."

(QS. Al-Anbiya' 121): 90).

Jika disebutkan kalimat * Q-: atau 1X mengandung makna
harapan dan semangat (usaha yangsungguh-sungguh ),

Allah JGJ:nY;t telah berfirman:

{@ 6irt$\J$Ly
"Sesunggubnya kami adalab orang-ordngydng berharap kepada Allab."
(QS. At-Taubah [9]: se).

Jika dikatakan'oib r-ii, maka ia mengandung arti ketidaksukaan
atas sesuatu dan kezuhudan di dalamnya.

Contohnya seperti firman Allah Saj:i,w yargberbunyi:

{@.t4\;#AU$y
"Bencikah enghau kepada tuhan-tubanku?" (QS. Maryamllgl: 46).

Kata'tgll artinya pemberian yang banyak, baik pemberian itu
berupa sesuatu yangdisukai, maka ia berasal dari akar kata'tL'ltyang
berarti keinginan, atau karena sesuatu itu memang banyak, maka ia
berasal dari asal arti kata 'a:L'St yangberarti kelapangan.

Seorang penyair berkata:

g;{-3l6-,y,rt?!t,#
Dia memberi pemberinn ydng banyak kepada yang dikebendakinya dan

Dia juga berkebendak untuk mencegah pemberian tersebut

{@ ;+i.Lii&-*;n'y
"Ddn barang siapa yang benci kepada agama lbrabim."
(QS. Al-Baqarah [2]: 130).
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at /
J-a artinyakelapangan hidup. Dan kata '4t artinya baik dan luas.

Allah Su6iv,) telah berfirman:

{@r'c,wfiy
" Ddn m akanlab makanan'makananny a y dng ban y ak lagi baik'. "
(QS. A1-B aqarahlzl: 3s)

{@ ek,fg^-'65rqi5Y
"Rezekinya datang kepadanya melimpab ruab dari segendp tempat."

(QS. An-N ahl 116): tt2).

Kalimat ifltG:i artinyakaum itu mendapatkan kelapangan hidup.

Dan kalim ^i 
itoaV .f,']rl artinya dia menjadikan binatang ternaknya

dalam kelapangan hidup. Kalimat perrama diambil dari bab +'^+i 3a+
sedangkan-kalimat k.Jm diambil dari bab l;.i t SL:: dan kata i\61it

artinyaadalah susu yang bercampur, dinamakan demikian karena susu

tersebut menunjukkan akan kelapangan hidup.

'ei: iElr arrinyaadalah debu y^rLghalus. Kalimat \5', Ei| A iA
\iri1^si fulan tersungkur ke tanah 'i*'e)\ artinyaia disungkurkan

oleh orang lain. l{ata'rb'}\juga digunakan untuk menggambarkan

kemarahan, seperti yangdikatakan dalam sebuah syair:

ui,;i
Apabila mereka marab dan tidak, merelabannya

aku tiiak meminta akan cacian ndmun menambabhannya

Lawan kata dari ';'11^d^l^h tt j)il yaitu kerelaan. Dan di antara

contoh yang menuniukkan bahwa kata'J'}l mengandu-ng arti

kemarahan adalah seperti yangdisebutkan dalam kalimat "tiilt iri
artinya AIIah murka kepadanya. Dan kalimat 'r;i-\s arttnya salah

satu dari kedua orang berusaha untuk marah kepada yatLg lainnya.

:Hs6ir *i{s * w)\p-j"lr atq,-;;rttY
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Kemudian kata 'rl')l digunakan untuk mengartikan (tempat untuk
berlari dari)penikaian.

Allah S(4:iY;:. telah berfirman:

{@ t€69,6'iii-^4y
"Niscaya mereka mendapati dimuka bumi ini tempat hijrah yang luas

dan rezeki yang banyak. " (QS. An-Nisa' [a]: 100).

Maksudnya adalah niscaya mereka akan mendapatkan tempat
untuk berlari apabila pada temp^trLyaitu terdapat kemungkaran yang
membuatnya murka. Ini seperti ucapan dalam sebuah kalimat yang
berbunyi $Le;i:StK :yqil Jtqai. artinyaaku marah pada si fulan
karena hal begini.

05 , 4t #: artinyaadalah pohon yangbanyak rantingnya.
Kalimat '*EJl e, artinya burung itu mengepakkan sayapnya. Dikatakan
dalam sebuah kalimat 

^t$3-\E)1,31 
aninya burung mengepakkan sayap

untuk mencari anaknya. Lalu kata iltdigunakan untuk mengartikan
orang yangmencari-c ari atau mengunjungi, oleh karena itu dikatakan
dalam sebuah kalimat otjlljr g>til Y artinyasi fulan tidak adayang
menemaninya dan mencarinya.

Dikatakan dalam sebuah syair:

34313i:riuk y
Siapa saja yang mencari kami maka cukupkanlab

Kata e;) I artinya adalah daun-daun y^ngbeterbangan.

Adapun firman Allah Sr;4:nw yang berbunyi:

{@""-;;&Y
* Pada bantal-bantal y ang bij au." (QS. Ar-Rahma n 155): 7 6).
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Diartikannya oi'Sl dengan bantal-bantal karena seruPa dengan

sebuah raman. Dikatakan bahwa kataOS]ladalah ujung kemah namun

ia bukan tali kemah dan bukan juga pasaknya. Dan disebutkan dari

Hasan bahwa ,t 3')l merupakan tempat pipi.

g9l : ;.r3Jl ,L;, artinya adalah 'o!fi yairu aku menghancurkannya.

t<ata.iUlt ian 6Uiit artinyaadalah jerami atau benda-benda sejenisnya

yaflgpecah dan hancur.

AIIah Ja;nw telah berfirman:

{@ (s;6b.kr'irJt;5y

"Apakab bila kami telab menjadi tulangbelulangdan benda-bendaydng

hancur." (QS. Al-Isra' lLTl: a9).

Kata tersebut digunakan untuk mengartikan tali yang te{Putus-Puttrs.

1t-
e^9J : ,tl]l adalah ucapan fiorok atau merangsang) yangtidak layak

disebitkan karena apabila disebutkan ia akan mengajak untuk berjimak

atau hal-halyangmenjurus ke dalamnya. Lalu kata tersebut dikiaskan

untuk mengaftikan sebuah persetubuhan.

Allah gaj:n\cL telah berfirman:

{@|Klo tsy{tirqi^7'Hgy
"Dihalalkan bagi kamu pada malam bari bulan puasa bercampur dengan

istri-istrimz. " (QS. Al-Baqarahlzl: t87).

Ini sebagai peringatan akan kebolehan memanggil mereka (istri-

istri) dan mengajaknya untuk mengobrol pada malam bulan Puasa.

Dan disebutkannya kata i! pada ayat tersebut mengandung arti
menggaulinya.

Dan firman Allah yangberbunyi:

82 Huruf Ra



{@=;*;a'x\
*Maka tidak boleb rofox dan berbuatfasik." (QS. Al-Baqarahl2l: 197).

Maksud darr ayat tersebut bisa berarti larangan untuk berjimak,

dan bisa juga ia berarti larangan untuk berbicara yang merangsang

karena itu dapat menjerumuskan pada perbuatan jimak, dan pendapat

pertama yanglebih benar. Hal ini sebagaimanayangdiriwayatkan oleh

Ibnu 'Abbas u\a.qs bahwasannyaia menyenandungkan sebuah syair

disaat thawaf y arLg berbunyi :

u^J c,'t$\ 6'"-L3 iL * lj,*r,^ \a. 3=1^^ir ci6
Mereka berjalan bersama kami sambil membisikkan, jika burung'
burung itu benar membuatmu marab dengan sentuban yang balus

Dikatakan &i, artinya berkata jorok, dan cl)i artinya menjadi

orang yangselalu berkata jorok. Kedua kata tersebut saling berkaitan,

oleh karena itu salah satu diantara dua kata tersebut terkadang digunakan

pada temp at yang lainnya.

'"3'r' $1r artinyapertolongan dan pemberian. Kata i-l1t adalah

-.tdr., sedangkan kata',u*;t adalah makanan yangdiberikan, oleh

karena itu ia ditafsirkan dengan tempat minum. Kalimat 'i',,jt aninya
aku telah memberik annya.

Allah Jtsj:,n\* telah berfirman:

{@ 3}'fi'fr)\&Y
"(Laknat) itu seburuk-buruk pemberian yang diberikdn."
(QS. Hud [11]: ee).

Kalimat 'iii3i artinya aku menjadikan baginyapemberian yang
diberikan sedikit demi sedikit . Katai'ijsama artinyadengmkatai.lSji, ini
seperti katai\.i; dan kataiE i,f sama-sama satu arti yaitu memberinya minum.
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Kalimat |Jj st;, artinya si fulan telah diberikan, maka ia adalah';-;.

y^ngberarti orang yangdiberikan sesuatu. Ini digunakan bagi orang

yang diberikan kekuasaan. Kata 'rtl)l artinya unta yang banyak

menghasilkan susu, dan ia meniadi \t3, yang berarti pemberi yarLg

banyak. Dikatakan 'g1fll adalah jenis unta dan kambing yang tidak

habis susunya baik pada musim hujan atauPun musim kemarau.

Adapun yangdikatakan dalam sebuah syair yangberbunyi:

,r*zit +i JriVtW * *4Y:s 3H\,:xEs
Kamu memberi makan poro prnd.rd.uk irak beserta d.ua sungainya

yaitu eufrat dan dajlah

Maka kamu pun mengunjunginya dengan memotongkan lengan baju

Kata 94Y, dalam syair diatas bermakna dua sungai eufrat dan

dajlah. Kata\r'i\i arrinyasaling menolong, dari kata tersebut lahirlah

kata i36]l yarTg berarti pertolongan bagi para iamaah haji, dimana

orang-orang quraisy selalu keluar pada musim haji untuk memberikan

b antuan b agi p ar a j amaah haii y ang miskin.

F:: irl terkadang digunakan pada bentuk fisik yarlg diletakkan

[rmudian dian gkat dari temp atrry a tersebut.

Contohnya seperti firman AIIah Sa;i\a yangberbunyi:

{@.;,Eri'#}G5;Y
"DAn Kami angkatkan gunungthursina di atasmu."
(QS. AI-B aqarahlzl: 63).

Allah SGJ'i,v:L juga berfirman:

{ @,;;; y ;i,a. :;;'t\ ;r,silx\
*Allahlab ydng Tneninggikan langit tanpd tiang (sebagaimana) yang

kamu libat." (QS. Ar-Ra'dll3l:2).
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Dan terkadang kata gll juga digunakan dalam pembangunan,

maka ia bermakna meninggikan bangunan tersebut.

Contohnya adalah seperti firman Allah Sq:na yangberbunyi:

{ @'>ili e126i )+7YC:Ys\
"Ddn (ingatlah) hetika lbrabim meninggikan pondasi Baitullah."
(QS. Al-B aqarahl2l: r27).

Terkadang kata glt dig""akan dalam dzikir, maka ia bermakna

menyanjung atau memuji.

Contohnya seperti firman Allah S(;i:nY;L yangberbunyi:

{@'it>ag,'y
"DAn Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu bagimu."
(QS. Al-Insyirah 19fl: a)

Kata liiljuga terkadang digunakan dalam sebuah kedudukan,

maka ia bermakna memuliakannya.

Contohnya seperti firman Allah Su6i'Y;L yangberbunyi:

{@)f'16c;,6c{;\
"Ddn Kami telah meningikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa deraj at." (QS. Az-Z,a,khnfi la3l: 32).

{@'rGJ#;eiy
"Kami tingikan derajat orangyang Kami kebendaki."
(QS. Al-An'am [6]: 83).

{@eAi:ei'\ig5y
-(Dialah)yang Maba Tingi derajat Nya yang rnelrTpunyd.i 'Arsy."
(QS. Ghafir [a0]: 15).
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Dan firman Allah S6i:nv;:. yang berbunyi:

{@;ifi"*:sY
"Tetapi (yong sebenarnya) Allah telab mengangkat Isa kEada Nyo."
(QS. An-Nisa' [4]: 158.

Bisa jadi makna ayat tersebut adalah mengangkat tubuh nabi 'Isa

ke atas langit, dan bisa juga maksud mengangkat didalam ayat tersebut

adalah memuliakannya.

Allah J(ij.nw telah berfirman:

{@i1Y,?aLy
"(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan

yang lain)." (QS. Al-\7aqi'ah [56]: 3).

Dan firman-Nya y^ngberbunyi:

{@;;4#iJ{'\
"Ddn langit bagaimana ia ditinggikan?" (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 18).

Dalam ayat tersebut mengisyaratkan dua makna; pertama ia

bermakna meninggikan langit dari tempatnya. Dan kedua ia bermakna

meninggikan langit karena kemuliaan dan keutamaarLrtyadalam sebuah

kedudukan.

Dan firman Allah S(*i:nv;L yangberbunyi:

{@'*;'r;'Y
"Dd.n kasur-kasur yang tebal lagi empuk." (QS. Al-\flaqi'ah [56]: 3a).

Maksudnya adalah kasur-kasur yang mulia, begitu juga dengan

firman-Ny a y ang berbunyi:

{@;ffii";"@i$raY
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"Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, ditinggikan lagi disucikan."
(QS. 'Abasa [80]: 13-14).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@'C3 611it$,#,ty
"Di masj id-masjid y ang telab diperintahkan untuk dimuliakan. "
(QS. An-Nnr l24l:36).

Makna kata gJll pada ayat tersebut adalah dimuliakan.

Dan ini seperti contoh dalam ayat berikut:

{ @ *ii ra;ai H eg{ttr}.fr1Y
"sesunggu.hnya Allab bermaksud hendak, menghilangkan dosa dari kamu
anhai ablul bait." (QS. Al-Ahzeb p3l: 33).

Dikatakan dalam sebuah kalimat ,y A-'EJ\ (ip artinya seekor

unta itu cepat jalannya. Dan kalimat'o3i,3, artinyaaku mengangkatnya.

Kalimat ,{)\ L}; aninya perialananyang cepat. Kalimat g)L F 3* '€t

artinya si fulan menyebarkan kabar yang disembunyikannya. Kata
'aeS1t artinya adalah sesuatu yangdiangkat (digendong) diatas pantat

perempuan, ia sama dengan i;tyangberarti sesuatu y^ngdibonceng.

,35 , ka.a t7"1t yang berarti tipis sama dengan kata i31.lt yarLg

belarti lembut. Tetapi kata i33Jt digunakan untuk menggambarkan

perhatian terhadap sisi-sisinya, sedangkan kata i3]t digunakan untuk
menggambarkan akan ke dalamannya. Ketika kata'i"1t digunakan

dalam menggambarkan suatu fisik atau badan, maka kebalikannya
adalah kata'o3\1-Z)l yang berarti tebal. Contohnya seperti kalimat

Ls;3. j artinya kain yang tipis, maka kebalikannya adalah W 3. j
artrrrya kain yang tebal. Dan ketika kata iS;lt dig.rnakan untuk
menggambarkan suatu jiwa atau diri, maka lawan katanya adalah

kata';'r;Lt yang berarti kasar, atau kata i;At yarLg berarti keras.
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Contohnya seperti yang dikatakan dalam sebuah kalimat

#\ Aj.1)3 artinya si fulan hatinya lembut, maka kebalikannyaadalah

.rf:lf gir6 6d3 artinya si fulan hatinya kasar. Kata $)l artinya adalah

benda yangdigunakan untuk menulis didalam atau diatasnya,iasePefti

kertas.

Allah J(sj.nv;L telah berfirman:

{@i,'sie[
*Pada lembaran yd.ngterbu,€a. " (QS. Ath-Thur 152):3).

Dikatakan bahwa kura-kura jantan disebut dengan $r. t<^t^ $"1t

juga berani kepemilikan budak, sedangkan kata #)l artinya adalah

budak atau hamb a sahaya.Jamak dari kata #)l adalah ltlri. Kalimat

U>t3.1if ,-;lyartinya si fulan menjadikan si fulan sebagai budak.

Ka:a $9]\ artinya adalah cucuran air. Kalimat Jti$t 3$; artinya

kucuran air minum. Kata aSG')t artinya adalah warna yatgjernih.
Sedangkan kata'a3'Sl artinya adalah setiap tanah y^ng disampingnya

ada air. Hal ini dinamakan demikian karena ia bisa tercucurkan oleh

air y angada dis ampin gnya y ?ngsamp ai kep adanya. Un gkap an mereka

y^ngberbunyi ,$j e* frl aninya melembutkan ucaPan.

+:: Kata 'e:s)lnamasalah satu anggotatubuh yangsudah diketahui,

yaitu-leher. Kemudian kata tersebut digunakan untuk menBgambarkan

seluruh tubuh. Kata a3]tjuga dalam kebiasaannya digunakan sebagai

nama kepemilikan, sebagaimana kara ,illt dan kata j'i.Ejt digunakan

untuk menggambarkan sesuatu yang.ditunggangi. Oleh karena itu
disebutkan dalam sebuah kalimat U\t tS Uj.lid artinya si fulan

mengikat kepala hewan tunggan gannya.Atau sePefti kalimat W a;!i"
artinya si fulan mengikat punggung hewan tunggangannya.

Allah Jwi Ut;;:. telah berfirman:

{ @ }ci ?i5 );i\aa69,ii; f'Y
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"Ddn barangsiapa membunub seorangmukmin karena salah ftendaklab)
ia memerdekakan seord,ng barnba sahaya yang beriman."
(QS. An-Nisa' [4]: 92).

Allah juga berfirman:

{@=Viq,y
" Dd.n (memerdekakan) bamba sahaya." (QS. Al-Baqarah l2l: 177),

Maksudnya adalah para budak yang berusaha memerdekan dirinya
dengan membayar kepada majikannya diantara mereka, dan mereka

termasuk o ran g-o ra ng y 
^ng 

dibe rikan zakat kep adany a. Kalimat'als,
aninyaaku mengenai leherny a, dankata'o1t artinya engkau menj agaflya.

Kata ,#-')\ artinya yang menjaga atau memperhatikan, hal ini
dinamakan demikian bisa jadi karena ,.*31memperhatikan leher orang

yangdiperhatikannya, atau bisa juga karena ia mengangkat lehernya.

Allah Sq:nw telah berfirman:

{@ 6;"H;iY\-#'r'p
"DAn tunggulab! Sesunggubnya aku bersamamu adalab ord.ng ydng
rnenunggu." (QS. Hud [11]: 93).

Allah juga berfirman:

{ @'^:rS;1yn*e#il Y
"Mereka tidak memeliharab (hubungan) kerabat terhadap ord.ng-orang

mukmin dan tidak, (pula) mengindahkan perjanjian."
(QS. At-Taubah [9]: 10).

{@ir a;tJvY
"Melainkan ada didekatnya Malaikat pengd.w)ds ydng selalu badir."
(QS. Qhef [s0]: 18).

Dan AIIah berfirman:
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Kata '$)l artinya adalah tempat yangtinggi untuk digunakan

oleh +i:t\ yaitu pengawas untuk mengawasi atau memperhatikan.

Dikatakan juga bahwa kata ,i;;, adalah para peniaga pemain judi yang

minum di atas geretan. Sedangkan kata C} artinya adalah keluar

dengan memperhatikan kondisi sekitarnya.

Contohnya seperti firman Allah JGi:n\;;) yangberbunyi:

{@3;wecy
"Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut dan menunSSu-

nunggu." (QS. Al-Qashash [28]: 21).

Kata -i'j') I artinya adalah perempuan yang menunggu kematian

anaknya karena kebanyakan jumlah anak yang dimilikinya. Sedangkan

kata 3. jll apabila disandingkan dengan kata i5Utt (unta) berarti unta

tersebut sedang menunggu giliran untuk minum. Kalimat jtitt# ti>ti d#ii
artinya adalah aku memberikan keleluasaan kepada si fulan untuk
mengatur rumah ini, dinamakan demikian karena seakan si fulan

tersebut sedang menunggu kematianku, dan dikatakan bahwa

pemberian fteleluasaan) tersebut disebut dengan #}t ,tr., c;At .

-t9 y : Kata i\iJl artinya adalah tidur sebentar.
-Dikrtrk, n b\'* t:'j','i;:.Jamak dari kata 36!l adalah #1t.

Allah J\4:i*stelah berfirman:

{@Z;:"a\
"Padahal mereka tidur." (QS. Al-Kahfi [18]: 18).

Mereka (ashabul kahfi) digambarkan dengan 
"j)t 

tidur yang

sedikit padahal tidur mereka lama (309 tahun), karena keyakinan orang

yangmenganggap mereka telah meninggal (bukan tertidur) sehingga

digunakanlah kata $!t tidur sebentar.

Allah JGir,vJ juga telah berfirman:
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q@r;;e6[:r6r;Y
"Adubai celakalah kami, siapakab yd.ng mernbangkitkan kami dari
teTnpdt tidur kami (kubur)?" (QS. Yesin 136):52).

Kalimat ;$:r i)1 ardnya or^ng yang lalim cePat matinya,

dinamakan demikian seakan ia menolak atas kematiannya.

1.9 f , .J')l artinya adalah percampuranyangkental. Dikatakan iuga
brh-*, makna kata tersebut adalah pengharakatan (penulisan) kitab.

Dan firman Allah JwS Xr* yarLgberbunyi:

{Ur};55Y
"(Ialah) kitab yang bertulls. " (QS. Al-Muthaffifin [83]: 9).

Ayattersebut mengandung makna dua kemungkinan. Dan kalimat

,Uitg_ i;SX artinya si fulan mengukir diatas air. Kalimat tersebut

digunakan sebagai penrmpamaan akan Penguasaan si fulan terhadap

suatu perkara. Sedangkan kalimat 'r+-')t +\r-b\ dikatakan bahwa

itu merupakan nama tempat, dan adaiugayang berkata bahwa ia

dinisbatkan kepada batu yang terukir nama mereka di atasnya. Kalimat

Jtril \i:3; digunakan untuk menggambarkan bekas kedua lengan
-keledai. 

Kalimat {,}?\ }$l aninya adalah tanah y^rLgada bekas atau

sisa-sisa tumbuh-tumbuhan. Dinamakan demikian sebagai penyenrPaan

dengan sisa atau penulisan dalam sebuah kitab. Kaa Tl4)l artinya

adalah anak panah yang diarahkan kesuatu temPat di kota.

a. t t
(t';.' i.fuf q$,i-,L4; artinya aku naik tingkatan dan menaiki
; anak tangga. Kata :#Sljuga sama dengan kata'L;;r.

Allah Saj'i,w telah berfirman:

{@#'tic:6j-&Y
*Maka hendaklah merek a menaiki td.ng8(t'-ta.ng8rt. (kelangit) "
(QS. Shad [38]: 10).
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Dikatakan bahwa maknanya adalah A4Y 8L 6:Lyaitu sebuah

bahasa kiasan yangberarti'uruslah perkara mu sendiri terlebih dahulu
dengan melakukan hal-hal yang mampu kamu kerjakan,' atau dapat
juga bermakna naiklah diatas kelemahanmu. Kalimat 4: berasal dari
kaa ^$)t. Dikatakan dalam sebuah kalimat A-3: 6 dan &a;t i.3,
kalimat pertama berbentuk mashdar (infinitif), dan kalimat kedua

berbentuk isim (kata benda).

Allah J;;,nv) telah berfirman:

{@ q) ii5v
"Kami tidak akan mentpercdyd.i kenaikanmu itu." (QS. Al-Isra' ll7):93)

Maksudnya adalah W).
Dan firman Allah Sr;;i,w yang berbunyi:

{@er}'r';}
"Ddn dikatakan (kepadanya): *Siapakah yang dapat rnenyelnbuhkan."
(QS. Al-Q iy amah 17 s): 27) .

Maksudnya adalah siapakah yangdapat menyembuhkannya, dan

ini sebagai peringatan bahwa tidak adayangdapat menyembuhkan dan

menjaganya. Ini juga sebagai isyarat seperti contoh yang diucapkan

oleh seorang penyair:

dfi 
.i # S,4i * w)\iui; ;^1 i,$t tiy,

Jika kematian sudab rnenancdpkan kukunya
maka kamu akan dapati babwa jimdt itu tidak ah,an berguna

Ibnu' Abbas berkata: "Maknan y a adalah siap akah yang mengan gkat

ruhnya, apakah Malaikat rahmat atau Malatkat adzab? Kata tljlt
artinya adalah tulang yar,g berada diatas dada (kerongkongan.) y^ng

digunakan untuk bernafas.
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{@'ouai*t:"$\
"sekali-kali tidak, apabila rofot (seseorang) telab (menduak) sampai k'e

kerongkongdn. " (QS. Al-Qiyamah l7 5): 26).

6i , $l[tasal makn anya adalah kondisi manusia berada diatas
czJ.r-

p""g!""g binatang. Dan terkadang kata tersebut juga digunakan

untuk mengartikan naik bahtera. Sedangkan kata.if$l secara kebiasan

dikhususkan untuk mengartikan orang yangmenunggangi seekor unta.

Jamak dari kata (Stltadalah ,!, d^n.iqfj dr" l.i:.Adapun kata 3Kll
dikhususkan untuk mengartik an alat tunggangan atauPun kendaraan.

Allah Jvl,j.nv,!. telah berfirman :

{@ 
4{4, 6,Hi'}^15 JGt6 :W y

"Ddn (Dia telah menciptakan) kuda, bigbal dan keledai, agar kamu

rnenunggd.nginya." (QS. An-Nahl [16]: 8).

{@ citrrgLu.,li,t, }
"Maka apabila mereka naik kapal." (QS. Al-'Ankabntl2gy 65).

{@,A'Jfrg}Gy
"sedang kafi)ah itu berada dibawab kamu." (QS. AI-Anfal [S]: a2).

{@?Kr 5*q:;\
"Maka sbalatlab sambil berjalan atau berkendard.An."

(QS. Al-Baqarah l2): 239).

Kalimat Ht *3:i artinya tiba saatnya untuk menunggangi

anak kuda. Dan kata ,lIA khusus untuk mengartikan orang

yangmenunggangi kuda orang lain, juga untuk orang yang lemah

menunggarrg ,rr,, ,idak pandai menunggang. Sedangkan kata '-!tjll
tun g gan ga n y ang ditun ggan gi satu s ama lainny a.
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Allah lq:nw telah berfirman:

{ @ c,+\il \1; & * Lrr.,""g;try
"Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tdnarndn yang
mengbijau, Kami keluarkan dari tanaman yd.ng menghijau itu biji-biji
yang banya,€. " (QS. Al-An'am 16): 99).

Kata afll sudah dikenal artinya, yaitu lutut. Danl<.alima1'oi,.S',

ar'tLnyaaku mengenai lututnya. Ini sama dengan kalimat ii3'6 dan kalimat

U?r. Dan kalimat'alS, juga mengandung makna aku mengenainya

dengan lututku seperti ucapan naq dan 'a31,b yang artinya aku
mengenainya dengan rangandan mataku. Kata ,f'tliugaadalah kiasan

untuk alat kemaluan perempuan, sebagaimana kelamin perempuan
juga bisa dikiaskan dengan ka:,a'a$Al (tunggangan) dan kata i''a t

(tempat duduk) karena kelamin perempuan sering diduduki (digauli).

i3; , b3t3',txt K, artinyaair dan angin itu diam. Begitu juga bisa

kaliilat &-J K, arttnya bahtera itu berdiam.

Allah Srji:nv;) telah berfirman:

cF KI;'JvE; Cj,{3.6. oL@" rtfr(# e tfi *.r aJ\
{@iJG )(8$'?S-$'2lY*

"Ddn di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah kapal-kapal (yang

berlayar) di laut seperti gunung-gunung. Jika Dia mengbendaki, Dia
akan mengbentikan angin, sehingga jadilab (kapal-kapal) itu terhenti
di permukaan laut. Sunggub, pada yang demikian itu terdapat tanda'
tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang selalu bersabar dan banyak
bersy ukur." (QS. Asy-Syura fa2l: 32-33).

penuh.

Kalimat \i'r'* digunakan untuk menggambarkan bejana yarLg

$1t aninya adalah suara yaflgtersembunyi atau samar.f5,
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Allah Ju;:Xt;; telah berfirman:

{@ VrA'#;,#aA,B,5Y
"Adakah kamu melibat seord.ng)un dari merekd atau kamu dengar suara

mereka yang sd.Tnar-sd.n1ar?" (QS. Maryam [19]: 98).

Kalimat tK ,5$, artinyaadalah aku menguburnya secara sembunyi-

sembunyi. Dari makna kalimat tersebut lahirlah sebuah kata j5ltyang
berarti sesuatu yaflgtertimbun, baik tertimbun itu dilakukan oleh

manusia seperti harta karun, atau tertimbun karena kehendak Allah
seperti barang tambang, maka kata)Klt mengandung dua makna tadi.

Dan hadits nabi Muhamm ad'nntaig yangberbunyi:
o

11;31 )K1\*))
"Dan dalam harta timbunan terdapat seperlima (khusmus). "0

Kata jK)\ dalam hadits di atas mengandung dua makna sekaligus.

OIeh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat ,e', f', artinya ia

mengubur anak panahnya. Dan kalimat )+\F; artinyaadalah markaz

(tempat persembunyian) dimana mereka menimbun anak panahnya.

, 6', , ;'tl artinyaadalah membalikkan sesuatu pada awalnya

H" #"g.tUiit r' permulaa nnyapada akhi rlya. Dikatakan dalam

sebuah kalimat '*:$l artinya aku membalikkannya.

Allah SWr,Y;) telah berfirman:

{@"Krr4,iKi'rti5y
"Padabal Allab membalikan mereka kepada kekafi.ran disebabkan usaba

rnereha sendiri." (QS. An-Nisa' [a]: 88).

Maksud ayat tersebut yaitu Allah mengembalikan mereka pada

kekufurannya.

n Muttafaq 'Alaih: hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor (1499) dan Muslim
dengan nbmor (1710) dari hadits Abu Hurairah iriirF. .;
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, 6', , ,-;3)l artinyaadalah memukul dengan kaki. Ketik akata r{lt
tri"irUTrt rn pada orang yangberkendara atau bertunggangan, maka

itu merupakan sebuah permusuhan terhadap binatang tunggangannya.

Contohnya seperti kalimat ;tt a^iSt artinya aku memukul seekor

kuda. Dan ketika kata tersebut dinisbatkan kepada orang yangberjalan

kaki, maka ia bermakna menghantamkan kaki ke tanah.

Contohnya seperti firman Allah l6i:i'a" yang berbunyi:

{@+";r;Y
"Hantamkanlab kahirnu." (QS. Shad [38]: a2).

Dan firman Allah J6i:nr.;:- yangberbunyi:

{@ *'i;jtudLr$b$i\y
"Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada nikmat
yangtelah kamu rasakan." (QS.Al-Anbiya' 127)z l3).

Ini merupakan larangan melarikan diri.

S; , '?;j\ artinyaadalah membengkok (tidak lurus.) terkadang

lral-g""rI an pada gerakan-gerakan khusus dalam shalat sebagaimana

yangkita ketahui, dan terkadang ia digunakan untuk menuniukkan

kerendahan diri dan ketundukan, baik dalam bentuk ibadah atauPun

yanglainnya.

Contohnya seperti firman Allah J6,i'nv;) yartgberbunyi:

{@ffi'Gciwr"6iirl+Jr--Y
" W'ab ai ord.ng- ordng y ang beriman ! R ukuklab dan suj udlab. "
(QS. AI-Hajjl22l:77).

96 Huruf Ra



{@6S,nie$b\
" Ddn rukukah bersama orang-ord.ng yang rukuk. "
(QS. A1-B aqarah l2): 43.

{@ri:tii?;t;';#5Y
"Ddn ordng-ord.ngydng itikaf, rukuk, dan yang suiud."
(QS. Al-Baqarah l2l: r25.

{@ <))}ai<);'?:tiy
" Orang- oran I y an g ruk uk, o ran g- or d.n g y an g s uj u d. "
(QS. At-Taubah l9): Lt2.

Seorang penyair berkata:

'rlr, &\k 3k ,iri ,e &; d\ i,li\'rgi';AV-/ - -- -

A k u mengabarkan berit a-beritd orang' ordng y ang sudah berlalu
Aku merangkak seakan setiap kali aku berdiri, aku seperti rukuk.

5;: Dikatakan dalam sebuah kalimat ?l;,ia artinyaadalah awan

| ^.:g 
b e rtumpuk-tumpuk. Kata iK )\ aniny a adalah y arLg ditumpuk

diatas satu dan y^nglainnya.

Allah SGj:nYJ telah berfirman:

{@vs^1474
"Kemudian menjadikannya bertindih'tindib." (QS. An-N[r 12fl: a3).

Kata iK)t juga digunakan untuk menggambarkan kerikil dan

pasukan tentara. Dan kalimat or,-rF)\'u, artinya adalah ialan yang

bertumpuk, atau jalan tersebut terdapat bekas-bekas yang menumpuk.
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., 2-
,')-! : r, .IJl ,tj>', artinyabagiansamping sesuatu yang menjadikannya
IJ J -\' L,' J
E-erdiam. Lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan kekuatan.

Allah SGj:i,Y$ telah berfirman:

{ @ * +i $ JW; 5:-t}"6,4:; lY
"seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau
aku dapat berlindung kepada heluarga yang kuat (tentu aku lakukan)."
(QS. Hud [11]: s0).

Dan kalimat o>ti jl.A; artinyaaku menguatkan kepada si fulan.

Ia berasal dari kata P)ldengan memfathahkan huruf kaf (3).Namun
yangbenar mestinya dikatakan ,e; ift dan P;6',.

AIIah Saj:nv.1 telah berfirman:

{@H1 ;.$ri;r;<5ri }
"Ddn janganlab kamu cenderung kepada ordng-ord.ng yang zbalim."
(QS. Hnd [11]: 113).

Kalimat L$la*iku artinyaseekor unta yang mempunyai tetek

susu yang menguatkannya. Kata P')lartinya adalah bak untuk
mencuci pakaian atau untuk r.r.rr.r.i yanglainnya. .rli\;jl $K31artinya
sisi-sisi ibadah yang menjadi pondasi ibadah tersebut dimana apabila

pondasi itu tidak ada maka batallah ibadahnya.

?) , ill artinya adalah memperbaiki sesuatu yang sudah usang.

Din kata ilJt khusus untuk mengartikan tulang yangrapuh.

Allah SGj:nY;L telah berfirman:

{@ 3<5e;€ia6y
" siapakah y dng dapat mengbid,up kan tulang- belulang y ang te lah b ancur
lulub?" (QS. Yasin 136l:78).
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Dan Allah juga telah berfirman:

{@ JI?:*LJY$" 6 r,i' n':ic Y
"Angin itu tidak membiarkd.n sdtu pun ydng dilaluinya melainkan
diij adikanny a seperti serbuk." (QS. Adz-D zariyat 15 tlt 42) .

Kata i)t khusus untuk mengartikan tali yang rusak, sedangkan

kata';]\ artinya adalah pecahan kayu dan jerami. Kalimat J*t e.*:
arrinyaaku mengawasi kryo rumah. Ini sama dengan ucaPanmu yarLg

berbunyi ,tii:,s artinya aku mengawasi atau memperhatikan. Dan

ucapan mereka y^ngberbunyi *.il\.ii531 artinya sudah diketahui,

yaitu bayarlahkepadanya dengan.iumlahnya, dan kata ir.;j)l artinya

adalah diam. Kalimat U\Er,Llr| artinya tulang itu di lembutkan
sehingga apabila ditiup dari dalamnya tidak terdengar suara dengung.

Kalimat lflt;r; artinya adalah kaum itu menggerakkan mulutnya

untuk berbicara namun tidak berteriak. Sedangkan kata [tl)t artinya

sudah dikenal, yaitu buah delima.

e): 
Allah $6j:nv& telah berfirman:

{@&rr;"&ii.i,cB
"Yang mudab didapat dengan ta.ngd.n dan tombakrnu."
(QS. Al-Maidah [s]: ea).

Kalimat 16, artinya ia terkena tombak. Kalimat Ltill',.jji5 artinya

aku terkena pukulan seekor binatang, hal ini diserupakan dengan

yang sebelumnya, dan kalimat yAl AtAl artinya adalah bintang.

Dinamakan demikian karenapada bagian ujungnya seruPa dengan

bentuk anak panah. Dikatakan dalam sebuah kalimat WV:$jtc.,fi
artinyaseekor unta itu tidak boleh disembelih, karena untanya bagus.

Dan kalim 
^t @', ,;gt 9':Ll dig,rnakan ketika binatang mengamuk

dengan tanduknya kepada penggembala karena tidak mau digembalakan.
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Jlj: Dikataka n ita)i1"';rS"v:.

Allah Jc;:i,v$ telah berfirman:

{@A\*Yffir(4
"seperti abu yang ditiup angin dengan keras." (QS. Ibrnhim [1a]: 18).

Kalimat '-#\ ++t artinya api itu menjadi abu. Dan kata lult
digunakan untuk menggambarkan kehancuran, sebagaimana kata

tersebut juga digunakan untuk menggambarkan keputus asaan.

Kalimat i\a\ i3 artinya adalah air itu berubah warnanya seperti

abu. Kata jJj-"ii artinyaadalah warna kelabu. Dikatakan juga bahwa

nyamuk disebut dengan 3:;. Sedangkan kata t-)ujJl arrinya adalahtahun

yarLg gersang.

t: , ';')l artinya adalah isyarat dengan mulut, atau suara yang
samar, atau isyarat dengan mengerdipkan bulu alis. Lalu kata

tersebut digunakan untuk menggambarkan setiap kata isyarat, seperti

isyarat kedipan mata. Sebagaimana kata'.j41 |uga digunakan untuk
menggambarkan pengaduan.

Allah J(ijr,w telah berfirman:

{ @ fi; I yri(^e 3+1\'}H{t 6(t-t;J tt }
"Tandanya bagimu kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia
selama tiga bari kecuali dengan isyarat." (QS. AIi 'Imran [3]: a1).

Dan kalim at'ivrt Y1 artrnya ia belum mengeluarkan kata isyarat.

Dan kalim a{r;tlr'rg 
^ii"ya 

adalah pasukan simbolis. Tidak terdengar

dariny a suara karena j umlahny a y arLg b anyak.

, 'r?l-1 
, Rr-rdhan berasal dari kata, p,Nlyan?,berarti teriknya sinar

H^r.^t*i.D i k at aan d al a m s e b u ah k^li"^ i'^:.u31 
^niny ̂ t 

e rb a k a r t e ri k
matahari. Kalimat'^-r:,$:i artiny at anah y angterb akar te rik matahari.
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Kalimat iilJ\ ,,*+', artrnya kambing itu digembalakan ditempat

yangterik, sampai melukai hatinya. ;r11'tt ;i1;1,1),i artit ya si fulan

mengikuti kijang di ladang yartgterik.

Cl: : kata $)\ yang berarti melempar, digunakan untuk sebuah

benZa, seperti melempar anak panah, atau melempar batu.

Contohnya seperti firman Allah Sai:nv;) y^ngberbunyi:

{@Vai
"Ddn bukan kamu yang melenTpd.r ketika kamu melempar, tetapi Allab
lab yangmelempar." (QS. Al-Anfal [8]: 17).

Kata $]\juga digunakan dalam ucapan sebagai kiasan atas cacian

atau tuduhanberzina.

Contohnya seperti firman Allah J(i6:nvi yangberbunyi :

{@&tis6.ri5Y
" Ddn ord.ng- orang y dng rnenudub istriny a Berzina). "
(QS. An-Nnr l24l: 6).

Dan firman-Nya:

'{@eAi',;i\
"Orang-orangyang menudub wanita-wanita yang baik perbuat zina)."
(QS. An-Nnr l24lz 4).

Kalimat *V ,Y '0'1y,3 6i ini adalah bahasa kiasan untuk
menggambarkan penambahan. Dan kalimat ii€? artinyaia
melempar ke tujuannya.

I1'[!-; , 'ej.l atau ,1ill artinya adalah takut disertai dengan kehati-

hatian dan keguncangan.
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{@"i5;frb'\iy
"sesungguhnya dalam bati mereka, kamu (Muslimin) lebih ditakuti."
(QS. Al-Hasyr [5e]: 13).

Allah juga berfirman:

{@l=-$i|v.a;y
"(Dan dekapkanlab kedua tanganmu) ke dadamu bila ketakutdn."
(QS; Al-Qashash l28l: 32).

Ada juga yangmembacanya jtl 6 aninya L?\ iy yaitu dari
ketakutan. Muqatil berkata: "Aku keluar rumah untuk mencari tafsir
kata,*ill lalu aku bertemu dengan seorang gadis Arab sementara aku

sedang makan, gadis tersebut berkata; \Wahai hamba Allah (Muqatil,)

berilah aku sedekah. Maka akupun penuhi tanganku untuk bersedekah

kepadanya. Kemudian perempuan arab tersebut berkar^ ,ii e-W
artinyaletakkan disini dalam kerah bajuku." Namun pendapat peftama

yanglebih benar dalam menafsirkan makna dari kata ,.ji11.

Allah J(6:{,a telah berfirman:

"(Mereka berdoa kepada Kami dengan ) harap dd.n cernds."

(QS. Al-Anbiya' l2tl: 90.

Allah juga berfirman:

Allah JW:i,\;;) telah berfirman:

{@"+;6y

{@ i|ilL-*,<r6}y
"Llntuk berperang (yong dengan persiapan itu) kamu menggetarkan
musub Allah." (QS. AI-Anfal [8]: 60).

Dan firman Allah Saj:nr.,i yang berbunyi:
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{@"i;;;:i;Y
"Ddn menjadikan orangbanyak itu takut." (QS. Al-A'raf l7): 116).

Maksudnya adalah membuat orang-orang itu meniadi takut.

"dan takutlab kepada-Ku saja.'
(QS. Al-Baqarah ll: a0).

Maksudnya adalah takutlah kepada-Ku. Kata *jlt artinyaadalah
'.t!^;Al yaitu beribadah dengan rasa takut.

Sedangkan kata *\i;11 artinya adalah berlebih-lebihan dalam

beribadah. Ia diambil dari kata'a.j,)t yarLgberlebih-lebihan.

Allah 5crxr;ztelah berfirman :

{@ cF;:,fi:|yr;y
"Ddn mereka mengada-adakan rabbaniyaE." (QS. Al-Hadid l57l:27).

Kata $\iill bisa digunakan dalam bentuk tunggal ataupun jamak.

Dan bagi y^ngmenjadikan kata .jqill sebagai kata tunggal (mufrad)

maka kata jamaknya adalah cry\.6; dan kata i1U; t.Uit layakjadi kata

jamaknya. Kata +\5j)l artinyaadalah ,y)Ly yaitu membuat unta

kha*atir, dimaknai demikian karena air-Uit Jari kalim at,L;)i darinya
juga diambil kalimat ;jr iy,:;11 yaitu takut dari unta. Seorang

perempuan arab berkata o,f) ;y *,L#) artinya ketakutan yang

berlebihan lebih baik daripada kecinta nyangberlebihan.

$ : 8i!r artiny a adalahbilangan dibawah sepuluh, ada i,.tga y ang

mengitakan bahwa kata till artinya bilangan sampai empat puluh.

Allah Saj.iv$ telah berfirman:

{@ b*;fiG)iy
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{@5,L;r.+'LzY
"sembilan orang laki-laki ya.ng lnernbuat kerusakd.n."

(QS. An-Namll27l:48).

Allah juga berfirman:

{@:ac;i6fi;':15'Y
"Kalau tidaklab karena keluargamu, tentuldb kami telab merajam

kamu." (QS. Hud U1l: 91).

{@-;r*Jrfu.y
"W'abai kaumku, apakab keluargaku." (QS. Hud U ll:92).

KataLVS,)\ artinyaadalah lubang tempat diam binatang tupai, yang

demikian juga bisa dikatakan denganntr";;r.

Dikatakan dalam sebuah syair:

'*L &tbrc$r+i
Aku jadikan kamu sebagai kulit samak.yangdialirk'an

Ada juga yang mengatakan bahwa makna kata .E.ilt adalah kulit
yarLgdipakai wanita yangsedang haid dan dikatakan iugaartinya kain

atau lap yangmembuat perempuan haid tidak nyaman. Ada juga yarlg

mengatakan bahwa itu lebih hina dari kata .E.ilt .

,$ , |$tia25 aninya adalah ia ditutup dengan paksa.

Dikatakan e:i S',i;)a, artinva aku menutupi nya. Kata ini sama

seperti kata ni-l1f : *ii:, dan juga sama seperti kata'o3!;;)t 3'e4 .

Allah Sr;inv$ telah berfirman:

"Mereka ditutupi dengan kebinaan." (QS. Yunus ll0l:27).
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Dan Allah juga berfirman:

{@ri#'.,lrfuy
"Aku akan membebaninya mendaki pendaki.an yang memayabkan."
(QS. Al-Muddatstsir lTal: U).

Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat ;j"llr e)i artinya
adalah aku mengakhirkan shalat sampai tertutup oleh waktu shalat
yang lain.

OIJ , dprl artinya adalah sesuatu yangdijadikan jaminan hutang,
sEdangkan kata iUlt artinya sama seperti $)1, hanya saja kata jUlt
dikhususkan untuk mengartikan suatu benda jaminan dalam keadaan

terdesak. Asal kedua kata tersebut adalah mashdar. Dikatakan dalam
sebuah kalimat i$l eX) artinya aku menggadaikan barang)aminan,
dan ini sama artinya dengan kalimat ir',,r-r. Dikatakan bahwa jamak

dari kata oLll adalah (r-S,gfr,3\;r. Ada juga yangmembaca kalimat
as*$uj d."gan bacaan '** Uf

Dikatakan juga bahwa firman Allah Saj:i,w yangberbunyi:

{@At*r*,;k\
"Tiap-tiap diri bertanggung jautab dtd,s dpa yang telah diperbuatnya."
(QS. Al-Muddatsir 17 fl: 38).

Kata'a:g, dalam ayar rersebut bentuk katanya adalah fui dr"
bermakna j96 yaitu bahwa tiap diri tetap akan bertanggung jawab atas

apa yang telah diperbuatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kata
'a:r{, d^l^ ayat tersebut berm^k"^ j;l;; yaitu objek. Maka arrinya
adalah bahwa setiap diri akan diberikan tanggung jawab (balasan) atas

apa yang telah diperbuatnya. Ketika kata +i1l digambarkan sebagai

bentuk penahanan (pergadaian,) maka kata tersebut digunakan untuk
mengartikan setiap penahanan sesuatu.
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Allah Ja;nv;7 telah berfiman:

{@,rr#q\
"Bertanggung jauab d.tas dpd' yang telab diperbuatnya."
(QS. A1-Muddatstsir 17 al: 38).

Kalimat tld3 &5; arr.inya aku menahan si fulan. Dan kalimat

l'"b, 3 6, artiny a aku me n ah an b e rs a m any 
^. 

Kalj m at,L;i1:)1. aninya aku

mengambil gadaiannya. Kalim^t yi:st gir5)lada yang mengatakan

bahwa makna kalimat tersebut adalah aku meninggikan harga

gadaiannya. Hakikat makna kalimat tersebut adalah ia membayar

uang muka suatu barang, dan engkau menjadikan barang itu tergadai

sampai sempurna har ga y ang dibayarkan.

go ,
_lf-l : Allah S\eirn\* telah berfirman:

{@"6H*\y
"Dd.n biarkanlab laut tetap terbelab." (QS. Ad-Dukhenl44l:24).

Maksudnya adalah biarkanlah laut itu diam. Dikatakan juga

bahwa makna tersebut biarkanlah laut itu terbentang meniadi jalan,

dan makna itulah y^ng benar. Dari kata j,tll lahirlah kata L\i)\ yang

berarti hamparan padang pasir. Dikatakan juga bahwa setiaP hamparan

tempat y^rlgterkumpul air di dalamnya disebuti; , maka dari makna

tersebut dikatakanlah dalam sebuah kalimat * A-'er)3, t (tidak ada

perserikatan dalam sesuatu yarLgtetap). orang Arab apabila melihat

seekor unta yang pincang akan mengatakan kepadany^ ,yV (* f)
artinyaia berjalan santai di atas dua punuknya.

0o.
4i: Dikatakan dalam sebuah kalimat tS 4rrdan lil 4!s1^n nY^
.o1

,ko f,irrgukan oleh hal ini. Kata ,l)\ yang berarti ragu definisinya

adalah kamu mengumpamakan atau mengkhayalkan terjadinya sesuatu

kemudian terj adilah apa yang kamu khayalkan atau umPamakan.
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Allah laj:nw telah berfirman:

{@ fi;;se}KoL;6fi{Vy
"V'ahai manusin, jika hamu dalam keraguan tentdng kebangkitan (dari
kubur)." (QS. Al-Hajj 122): s).

{@r+&viq?ay
"Dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami walryukan hepada
h amba Kami (Muh ammad). " (QS. Al-Baqarah l2): 23) .

Ayat ini sebagai peringatan bahwa di dalamnya tidak ada keraguan.

Dan firman Allah Jv;nw yang berbunyi:

{@"AQ\
*Kecelakaan menimpanyd." (QS. Ath-Thur [52]: 30).

Kata ..;!l pada ayat tersebut dinamai dengan kecelakaan, bukan
karena mereka ragu dengan kecelakaan itu, akan tetapi mereka ragu
kapan kecelakaan itu akan terjadi. Dan manusia selam^nya akan
ragu terhadap kapan waktu celaka akan tiba kepadanya, bukan pada
kecelakaa nny a tersebut.

Mengenai hal ini, seorang penyair berkata:

t;t*v3t'";4tAb 
"4;i; 

* 
&rW.iif tAj.s;rxl

Manusia telah mengetahui babwa mereka tidak akan kekal
Dan kalau saja mereha mengetahui kadar perbuatan

yang telab dikerjakannya

Dan dikatakan juga dalam syair yangsemisalnya:

'€#wisqirui
Mereka mendapatkan keselamAtAn, dan mereka ragu

t erb adap ke c e I akaanny a

-].
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{@:-111;",6,{Y
" Dalam keraguan y ang menggelisah kan terbadap A l-Qur' an. "
(QS. Hud [11]: 110).

Allah Sq:{,v,J telah berfirman:

"Melangar batas lagi ragu-ragz." (QS. Qhaf [50]: 25).

Kata {tij,Jt rr*, kedudukanrlyadengan kata t5jr yarLgberarti

keragu-raguan.

A1lah Sq:nY;L telah berfirman:

{@5iq{:c€i;y
"AtAn (karena) mereka rdgu-ragu ataukab (karena) takut."
(QS. An-Nur [24]: 50).

{@x:t'gi;Y
"Ddn nTenunggu (kehancuran kami) dan kamu rAgu.-ragu."
(QS. Al-Hadldls7): M).

Orang yangberiman tidak akan ragu-ragu.

Sebagaimana Allah Sq:nw telah berfirman:

{ @'su'rs :*;ti,}'i ;ir lW ;Y
"(Dan supaya) orang-ord,ng yang diberi Al-Kitab dan ordng-orang

mukmin itu tidak rd,gu-ragu." (QS. Al-Muddatstsir lTal:31).

Dan Allah juga telah berfirman:

{@l;6;f{y
"Kemudian mereka tidak rd.gu-rd,gu." (QS. Al-Hujurat [a9]: 15).

{@ylFy
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Dikatakan dalam sebuah kalimat ,rrr|r.i" jt Air;v i; artinya
tinggalkanlah apa yar^g meragukanmu, menuju apa y^ng tidak
membuatmu ragu. Kalimat .SJl+,artinya adalah zamar- telah
berlalu. Dianikan demikian dikarenak an zamanitu selalu memberikan
kecemasan akan tipu daya.KataLlt adalah bentuk isim dari kata,..$1.

Allah Su6xw telah berfirman:

{@+ic'i'-'.Yi.\
"Senantiasa menjadi pangkal keraguan." (QS. At-Taubah [9]: 110).

Maksudnya adalah bahwa bangunan-bangunan itu selalu
menunjukkan akan keraguan dan ketidak yakinan mereka.

0 o.
? SS: kata Lsl\ dankata 1sll asal maknanya sama. Lalu kemudian
Yata L:lldijadikan nama jiwa (ruh).

Seorang penyair berkata ketika menggambarkan Neraka:

Yrfr'a*\ij riJ;;b &4i * vis,utW:\^ i:33
Aku katakan kepadanyd, tinggikanlab ia kepadamu, dan hidupkanlab

ia dengan jiuamu, lalu jadikanlab itu sebagai kehidupan kernbali

Dinamakannya afll denZan jiwa, hal ini dikarenakan jiwa
merupakan bagian dari ruh, sama halnya dengan penamaan irlttd.rgrrt
,j;ll, atau sama seperti dengan penamaan manusia dengan hewan,
kata i:')\ juga dijadikan nama bagi bagian-bagian yarlg mendapatkan
kehidupan, pergerakan, pendapatan manfaat dan penolakan madharat.

Dan ini seperti yang disebutkan di dalam firman Allah S6;'iv;:.
yang berbunyi:

{ @ 
"; 
J u'e}i,y Ai * 6i;\":^i y

"DAn mereka bertdnyd kepadamu tentd.ng rub, katakanlah; "Rub itu
termasuk, urusAn Rabbku." (QS. Al-Isra [12]: 85).
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{@"#v}1ffiuy
"DAn Aku telah mmiupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)'Ku."
(QS. Al-Htjr l15l: 2e.

Dan penisbatan kata i31l kepada-Nya itu merupakan bentuk
kepemilikan dan pengkhususan dan sebagai pemuliaan dan pengagungan

terhadap-Nya.

Ini sepeni firman-Ny a yarugberbunyi:

{@64;y
"Dd.n sucikanlah rumab-Ku." (QS. AI-Hajj l22l:26.)

{@G:6.\
"'Vahai bamba Kz. " (QS. Al-'Ankabntl2glt 56).

Para Malaikat-Malaikat yang mulia juga dinamakan dengan l:31\.

Seperti yangdisebutkan dalam firman Allah yangberbunyi:

{@"6'Ki;tt;Ai?i;;1p
*Pada bari ketika rub (jibriA dan para Malaikat berdiri bershaf'shaf,'
(QS. An-Naba' [78]: 38).

{@ c'1i:'^4icrrAy
"Malaikat-Malaikat dan Jibril naik (mengbadap)" (QS. Al-Ma'ariit7il: a)

{@ti$4l;\
"Dia dibaua turun oleb ar-Ruh Al-Amin |ibril)."
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: t93.

Pada ayat tersebut Malaikat Jibril dinamakan dengan Ar-Ruh
Al-Amin, sebagaimanaJibril juga dinamakan dengan Ar-Ruh Al-Qudus

seperti yangdisebutkan dalam firman Allah yangberbunyi:
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{@ o.iie'{;Sy
*Katakanlab: Rubul Qududtibril)." (QS. An-Nahl [16]: 102).

{@t flie+|rt;y
"Sertd. Kami perkuat dia dengan Rubul Qudus (Jibril)."
(QS. Al-Baqarah l2): 57 .

Nabi 'IsaFilVir2, juga dinamakan dengan L:11.
Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Saj:i,v$ yang berbunyi:

{@ i;2:sy
"DAn (dengan tiupan) ruh dari Nyo.'(QS. An-Nisa' [4]: 171).

Dinamakan demikian karena Nabi 'Isa mampu (dengan izin Allah)
untuk menghidupkan orang mati.

Al-Qur'an juga dinamakan dengan Ar-Ruh.

Seperti yang disebutkan dalam firman Allah $q:nv.:)yangberbunyi:

{@U L(i,1trWidt{gy
"DAn demikianlah Kami walryukan kepadamu ualryu Al-Qur'an."
(QS. Asy-Syura la2lz s2).

Dinamakannya Al-Qur' an dengan Ar-Ruh, dikarenakan AI-Qur' an

merupakan sebab akan kehidupan akhirat yang tergambar dalam
firman Allah Sq:nv$ yangberbunyi:

{ @ lgei 11,;9i,r:t\ (,bY
"Ddn sesunggubnya akhirat itulab yang sebend.rnyd kebidupan."
(QS. Al-'Ankabut l29l: 6a).

t<ata a:! artiny a adalah bernafas. C o ntohnya sepeti dalam sebuah

kalimat .injt lt l aninya manusia itu sedang bernafas.
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Dan firman Allah y^ngberbunyi:

{@iq;6}y
"Maka Dia memperoleb ketenteraman dan rezeki."
(QS. Al-\faqi'ah [s6]: 89).

Kata 3U'1t artinya adalah sesuatu yang wangi, ada jrtgayang
men gartik 

^nny 
a den gan r ezeki. Ke mudi an kata $u] I j u ga di gun akan

untuk mengartikan biji-biji an yang dimakan.

Contohnya seperti dalam firman Allah JVS {t* yangberbunyi:

{@i'qlGr;,:\ig\ty
"Ddn biji-bijian yang berkulit dan bunga yang harum baunya."
(QS. Ar-Rahman [55]: 12).

Dikatakan, apabila orang arab ditanya, mau kemana engkau? Ia

akan menjawab $ aL;,-,jll aninya aku mencari rezeki Allah, Dan

asal maknanya seperti yang sudah kami sebutkan di atas. Diriwayatkan

itt OV::y {,'}t artinyaanak merupakan rezekipemberian dari Allah.

Ini seperti yangdisebutkan dalam sebuah syair yangberbunyi:

+rIp_ G9\b * ;')\e116\i
Alangkab nikmat nya rezeki seordng anak,

seperti rezeki bunga tulip disebuah negeri

Dinamakan demikian karena anak merupakan rezeki pemberian

dari Allah J(iixy$. Adapun kata gll maka artinya sudah sangat

diketahui, yaitu angin ata.u yang disebut juga dengan udara yang
bergerak. Secara umum, penggunaan kalimat 61t Jqyyang disebutkan

oleh Allah Saj:nw dalam beberapa ayat dengan bentuk kata tunggal,

maka ia bermakna pengiriman siksaan, sedangkan kalimat €V3\ JqL
dengan bentuk kata jamak, maka ia bermakna rahmat.Diantaracontoh
penggunaan kata !}t dalam bentuk kata tunggalyangberarti siksa atau

adzab adalah firman Allah yangberbunyi:
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{@f.;,6r*Mrl}
"Sesungubnya Kami telah mengbembuskan kepada mereka angin yang
sangdt kencang." (QS. Al-Qamar l5\: l9).

{@6r&s1:6y
*Maka Kami meniupkan angin ydng rtrndt gemuruh kepada
(QS. Al-Ahzab l33lz e).

t gemuruh kepada rnerekd."

{@lrWe'.*\
"Seperti angin ydng mengandung haua yang sdngdt dingin."
(QS. Ali'Imran l3l: tt7).

{@A\e'::,:.;tY
"(Yang ditiup) angin dengan keras." (QS. Ibrahim [1a]: 18).

Adapun contoh katai!)l dalam bentuk jamak yarugmengandung
makna rahmat adalah seperti yangdisebutkan dalam ayat-ayatberikut:

{@ ei€SiKf'Y
"Ddn Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbub-
tumbuban)." (QS. Al-Hijr 115): 22).

{@*#'{;iUi3;\
"(Bahansannya Dia) mengirimkan angin sebagai pembauta berita
gembira." (QS.Ar-Rum [30]: a6).

{@b't)i;;Y
*(Dialah yang) meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira."
(QS. A1-A'raf l7l:57).

Adapun firman Allah Saj:{,v;t yangberbunyi:
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{@rr*e;'UY
*(Dialab Allab) yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan

d.a)d.n." (QS. Ar-Rum [30]: a8).

Maka menurut tafsiran yangjelas adalah ia bermakna rahmat, dan

kata foll nya dibaca dalam bentuk jamak, dan ini tafsiran y^nglebih
benar. Terkadang kata 6ll iuga dianikan kemenangan, seperti yang
disebutkan dalam firman Allah Ja,j:i'w yang berbunyi:

{@?ar;iY
"(Yang menyebabkan kamu) menjadi hilang kekuatanmu."
(QS. Al-Anfal [8]: a6).

Dan disebutkan dalam sebuah kalimat ,\Xl aii ini artinya adalah

air telah berubah baunya, dan biasanya itu dikhususkan untuk
mengartikan bahwa air itu telah berubah baunya menjadi busuk.

Kalimat Lt;;gt Q-t artinya ia terkena bau air selokan. Kata Vt:\
artinya mereka memasuki waktu istirahat. Kalimat tij {*:t artinya
minyak pengharum.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

"Ia tidak akan mencium bau surga."

c; ln

Kata'a=1il artinya adalah tempat terhembusnya angin, sedangkan

Kata oltll artinya adalah berjalannya udara (b.").

Kalimat 4.if.tt.1j.' lYraninyasi fulan (pulang) kepada keluarganya

dengan segera. Maksudnya ia pergi mendatangi keluarganya dengan

cepat seperti cepatnya hembusan angin, atau dapat dimaksudkan
dari makna tersebut adalah bahwa dengan kepulangannya kepada

keluarganya memberikan nafas (udara) y^ng menggembirakan.

kaa'ai;1ll artinyaadalah alat untuk mendapatkan angin (kipas angin).
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Kata Ltll berasal dari kata isll, dikatakan dalam sebuah kalimat

etfu AW e..;l)i #tl art.inya adalah keriakan hal itu dengan mudah

Jrr, t*rng. Kata ,rttAt apabila digunakan dalam sebuah perbuatan

atau pekerjaan, maka ia bermaksud, sekali melakukan ini dan sekali

melakukan itu, lalu kata i!;}t dig"nakan untuk mengartikan waktu

kembalinya orang-orang disaat tengah hari. Dari pemaknaan tersebut

lahirlah sebuah kalimat Ull\3ji 
^rtinya 

kami mengembalikan atau

memulangkan unta kami. Dan kalimat'oX; -l*tl yartg berarti aku

kembalikan kepadanya apa yarLg menjadi haknya, pemaknaan ini
diambil dari kalimat Jr)r *!rl yangberarti aku mengembalikan atau

memulangkan unta. KataiQl artinyaadalah kandang unta, sedangkan

kalimat ;At L3y artinya pohon itu membelah. Dari kata 72')l
kemudian ia digunakan untuk menggambarkan sebuah kelapangan.

Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat Lvr'et;; artinya

adalah mangkuk y^ngbesar.

Dan contoh lainnya adalah firman AUah Ju;SXt;;yang berbunyi:

{@ it7;u;;S'ty
"Janganlah berputus asa dari rahmat Allah." (QS. Yusuf ll2l:87).

Maksudnya adalah janganlah putus asa dari kelapangan dan rahmat

Nyr, dan itu merupakan bagian dari maknaL)!t.

0o.
) q t : iilt aftinya adalah ragu-ragu dalam mencari sesuatu dengan

t.'ir7t lembut. Dikatakan dalam sebuah kata i\3j!i ':Y2 darikata tersebut

diambil kata 4$l yaitu orang yarlg mencari padang rumput. Dan

disebutkan dalam sebuah kalimat ,>i(Jt * g.!y'if aftinyaunta itu
masih ragu dalam mencari padang rumput. Sedangkan kata i3t yang

mengandung ani kelemah lembutannya adalah contoh sePerti dalam

sebuah kalimat \31:$3itlW rl.&)r +Sr; artinya unta itu berjalan

dengan sangat lembut sekafi, da,rinya diambil sebuah kata i:rll yartg

berarti pensil alis. Kata '5)l arinya pelan-pelan. Darinya diambil kata

Lj y ang berarti pelan-pelan.
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Contohnya seperti dalam istilah kalimat ,ii; frl L;) antnya biarkan
rambut itu tenang. Kata ti5;lr yangberarti keinginan, diambil dari
kata iriiY, yang berarti berusaha untuk mencari sesuatu. Kata i5!)jl
asal maknanya adalah kekuatan syahwat, kebutuhan dan harapan.
Kata ti6jljuga dijadikan (dianikan) sebagai nama kecenderungan diri
terhadap sesuatu disenai dengan keputusan bahwa dia harus melakukan
sesuatu atau tidak untuk mendapatkannya. Kemudian kata isSrfitjuga
terkadang digunakan dalam permulaan (akan) maka ia bermakna
kecenderungan diri terhadap sesuatu, dan terkadang kata tersebut
juga digunakan diakhir (telah) maka ia bermakna telah dikerjakan
atau tidak dikerjakan. Jika kata isljl disandingkan atau dinisbatkan
kepada Allah, maka ia bermakna telah, bukan akan. Karena Allah Maha
Tinggi untuk dianikan akan berkehendak. Dan jika disebutka" firrS5(
maka artinya Allah telah menetapkan kehendak-Nya terhadap suatu

perkara, ia bukan bermakna Allah akan berkehendak.

Contohnya seperti firman Allah lv;nw yangberbunyi:

{@16fr"$5r.}$6o;y
Jika Dia telah menetapkan kebendak, bencana dtdsrnu, atau telab
menetapkan kehendak rabmat untuk, dirimu." (QS. Al-Ahzeb p3): L7).

Dan terkadang kata ii5,fir juga bermaksud atau bermakna perintah.
Contohnya seperti dalam sebuah kalimat K Ai i,-ri artinya aku
memerintahkanmu untuk ini.

Contohnya seperti dalam firman Allah J6;;i,v) yangberbunyi:

{ @ ;zi i?, L. ;13 Ai Hi 1r;y
*Allab mengbendaki kemudaban bagimu dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Dan terkadang kata isSjrjuga bermakna maksud.

C o nt ohnya sepeft i firman Allah g\ej:n\;.l y ang be rbunyi :
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{@.rj*re#aL;p
"(Orang-orang yang ) tidak ingin berbuat kerusakan. "
(QS. Al-Qashash [28]: 83).

Maksudnya adalah yaitu orang-orang yang tidak bermaksud
dan tidak mencari kerusakan. Kata iS6;jr juga terkadang digunakan

berdasarkan pada kekuatan penundukan alamiah, dan terkadang
berdasark anpadakekuatan sebuah pilihan. Oleh karena itu, kata tS5;lr

juga digunakan terhadap benda mati dan binatang.

Contohnya seperti firman Allahur;sl y arrg berbunyi:

{@",'ta1l}"6r+\
"Dinding ruruab yang bampir robob." (QS. Al-Kahfi 11.81:77).

Dikatakan juga dalam sebuah kalimat tifll +i fuj artinya kuda

itu men gin ginkan j e rami. Kata i:4\!l artiny a adalah menyo ndo n gkan

atau mengundang orang lain supaya berkeinginan, sehingga hal ini
menambah sesuatu yangtidak diinginkan. Kalimat lK JL \5X3,ttlj
artinya aku menggoda si fulan.

Allah $u6:{,e telah berfirman:

{@ |**r*:;iY
"Istri Al-Aziz rnenggoda dan rnerdyu pelayannya untuk menundukkan
dirinya." (QS. Yrsuf [12]: 30).

M aksudnya adalah mem alin gkan p e n gl ihatanny a.

Dan mengenai makna ini Allah Sai:nr;) telah berfirman:

117

{@,#e,;:'iay
"Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)."

(QS. Yusuf 112):26).

Dan Allah juga telah berfirman:
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{@-+r:i;'iii3y
"Ddn sunggub, aku telab menggoda untuk menundukkan dirinya."
(QS. Yusuf l12l:32).

{@151&!;i,7y
"Karni akan membujuk ayahnya." (QS.Y[suf ll2]:6L).

o

"fr\ 
i Jtlt artinyasudah sangat diketahui, yaitu kepala. Jamak dari

Eataj,lgt adalah,ir33.

Allah Jq:n\& telah berfirman:

{@ \1;5,i,:aii:-;by
"Ddn kepalaku telab ditumbuhi uban " (QS. Maryam l19l: a).

{@1,;\}v{5y
"Dan jangan kamu mencukur kEalamu." (QS. Al-Baqarahl2l:196).

Kata ;\'1t i"g bisa digunakan untuk menggambarkan atau
mengartikan seorang pemimpin, sedangkan kata ;'U-'lr artiny aadalah

kepala yangbesar. Kalimat il;;Vif:" artinya kambing itu menghitam
kepalanya. Dan kalimat q.At j"V-, artinya adalahpergelangan pedang.

Co

,JiSj : 'flt$trii*r artinya sudah dikenal, yaitu bulu burung.
SroErkrdang kati ui;'rjuga bisa dikhususkan untuk mengartikan
sayapty^. Dan oleh karena bulu binatang sama kedudukannya dengan

pakaian bagi seorang manusia, maka kata A juga dapat diartikan
sebagai pakaian.

Allah Saj:nw telah berfirman:

{@ 6i!iJ'q:;6;y
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"(Dan pakaian) untuk perbiasan tetd.pi pakaian talewa."
(QS. Al-A'raf l7)t26).

Dikatakan dalam sebuah kalimat W.t 11;t}ii artinya ia

memberikan unta kepadanya beserta pakaian dan peralaterLrLya.

Kalimat 'P\ q artinya aku memberikan bulu pada busur panah.

Lalu dari makna tersebut, kata ,!.i, digunakan untuk mengartikan

sebuah perbaikan terhadap sesuatu. Oleh karena itu disebutkan dalam

sebuah kalimat ,;lttjg \:$ d^i, artinyaaku memperbaiki si fulan hingga

akhirnya ia menjadi baik.

Seorang penyair berkata:

,sfrns"biu)-Q\F * *f.iruiu )v,y;
Perbaikilab kondisiku selama engkau berbuat baik kepadaku

harena sebaik-baik tuan adalah yang memperbaiki orang lain bukan

banya baik untuk sendiri

Kalimat 'rV ju,l,)) arttnya bulu panah yang menakutkan atau

menciutkan. Dimaknii d.mikian diambil dari gambaran bulu yang

lembut atau lemah.

I o-
, b q I , ,b\11 artinya adalah tempat tergenangnya air dan sayuran.
l) JJ t) JJ

Allah SGj'iv:L telah berfirman:

{@ <,i*i:4i'c\
"Di dalam tarnd.n (surga) bergembira." (QS. Ar-R[m [30]: 15)

bila dilihat dari makna airnya,dikatakan ,#l1l &Y)i artinyatanah

1 e mb ah, dan rplj)l y angb e rmakn a b anyak air ny a. Kata'asu3l artiny a

banyak menggunakan nafas supaya lentur dan cerdas.Darinyadiambil

kalimat iitilt,S "'l-, artinyaaku melenturkan binatang. Ungkapan mereka

yangberbunyi '*Val ;.iEJrdliE lK U;\artinyakerjakan ini selama

nafas masih dapat digunakan untuk berolahraga, maksudnya selama

nafas masih ada, dan kata tersebut diambil dari ka:m &:1t dan L5;lr.
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Dan firman Allah Jr;;i,w yang berbunyi:

{@6i#.id;'e\
"Didalam taTrran (S*So) bergembira." (QS. Ar-Rrlm [30]: 15)

Sebuah ibarat kata 4i{t }u-, maksudnya untuk menggambarkan
keindahan dan kenikmatan Surga.

Dan firman Allah SG,j:ny;L yangberbunyi:

{@\tgi+t4;,4y
"Di dalam tarnan-tdrnan Surga." (QS. Asy-Syura $2]:22).

Ini maksudnya untuk menunjukkan gambaran y^ng nampak
apa yang disediakan bagi mereka sebagai balasan atas perbuatannya.
Dikatakan juga bahwa makna ayat tersebut sebagai petunjuk atas apa

yang telah diberikan keahlian bagi mereka berupa ilmu dan akhlak
sehingga menjadikan hati mereka lebih baik.

9o.
ft:: ilt artinya adalah tempat y?ngtinggi yangdapat terlihat dari

Fre jautr. Kata tung galnya adalah'a6.

Allah SGj:nv,;L telah berfirman:

{@ "^;t:'e',9'"F'Y
"Apakab kamu mendirikan pada tiap-tiap tanab tinggi bangunan untuk
bermain-mdin." (QS. As-Syu'arl' 126): 128).

Maksudnya adalah pada tiap-tiap tempat yang tinggi, Dan kata

L*;y'dikatakan bahwa ia bermakna ketinggian sumur dari timbunan
tanah yangtinggi disekitarnya. Sedangkan kata $r; artinya adalah

se gala sesuatu y arlgpermulaannya dimul ai dari y atgtamp ak. D ari kata
tersebut digunakan untuk mengartikan penambahan dan peninggian.
Contohnya seperti kalimat .i\;.1J l'$ artinyaawan itu semakin meninggi.

120 Huruf Ra



q ot
Ul , Trtt arrinya adalah hati atau jiwa.

Didalam hadits disebutkan:

K,$ O. c^i3,./*ijl A',|1\Sl
"sesungguhnya ruh Al-Qudus (]ibril) meniupkan dalam jiwaku."s

Kata g1\ artinya adalah orang y^ng hatinya takut.

Allah S$r,v;t telah berfirman:

{@{;rpe,v61w,Y
*Maka tatkala rasa tahut bilang dari lbrahim." (QS. Hud [1L]:7a).

Dikatakan dalam sebuah kalimat 'eL'::S ilL) artinya aku
menakutinya. Dan kalimat [:J3'g2S artinya si fulan ketakutan, ata:u

kalimat LV,k\s artinyaseekor.rrl y*rrg ketakutan. Kata LS:it artinya
yangsemakin baik dengan kebaikannya, seakan ia takut.

Sebagaima na y angdikatakan dalam sebuah syair y ang berbunyi:

i'iz;A\0;r,:15 :i,4;
Dalam batinya ada rasa takut berternu denganmu

o

? 'r', , ?3')l aninyaadalah kecondongan dengan cara licik. Dikatakan

It6; kri-in rt ,:iilJr lt, artinya seekor serigala cenderung licik. Jalan
yangtidak lurus lrg;-Lir. disebut dengan"fu\ b--#, krr.rn jalan itu
seakan menipu. Kalimat gN Jl lJJ"lt artin-ya siiulan condong ke si

fulan karena ada sesuatu yang diinginkanrrya, dan ini disebut dengan

kecondon gan yang menipu atau licik.

5 Hadits Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Al-Hilyab nomor (10/27) dari
hadits Abu Um amah lqtrg;, dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya Shahihul

Jarni'nomor Q085)
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{@ -^$st-u\
"Maka dia pergi dengan di.am-diam menemui keluarganya."
(QS. Adz-D zariy at 15 Ll: 26.

Allah Jr;i,nva telah berfirman:

"Lalu dibadapinya berbala-berbala itu sambil memukulinya dengan
tangan kanannya (dengan kuat)." (QS. Ash-Shaffat p7):93).

Maksudnya adalah ia condong, dan hakikat maknanya adalah

mencari untuk memukul dengan cara menipu. Maka kalimatnya
disandarkan dengan menggunakan kata 

"li 
, maksudnya yaitu menguasai

mereka.

c2
OY: , '.iilt artinyaadalah rahmat (belas kasih).

Allah J'c6r,v.) telah berfirman:

{@4'u-:*[QI"6$Y
"DAn janganlab belas kasiban kepada keduanya mencegab kamu untuk,
(menjalankan) agama Allab." (QS. An-Nur l24l:2.

9o.9
p): Bangsa Romawi'

Allah JGj.nv;L berfirman :

{@ i}|;&@iB
"Alif lam lim. Telab dikalabkan bangsa Romaani."
(QS. Ar-Rnm [30]: 1-2).

Terkadang kata i-#t digrrrakan untuk mengartikan generasi

tertentu, dan terkadang digunakan untuk mengartikan semua bangsa

Romawi, seperti kata p.i3t yangberarti bangsa asing.

{@qi\w#aY
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9o.
LP; , 'a$l artinya adalah menguasai sesuatu.

Allah Saj'i,w telah berfirman:

{@,:rS l;otlt
"Babkan d,Pa yd.ng mereka kerjakan itu telab menutupi ltati mereka."

(QS. Al-Muthaffifin [83]: 1a).

Maksudnya adalah usaha mereka itu seperti penyakit yang

menguasai hati mereka, sehingga membuat mereka buta tidak dapat

mengetahui kebaikan.

Seorang penyair berkata:

&,r;.61 obli!
Apabila kantuk menguasai mereka.

9

G5: Kata ini sebagaimana yangdisebut dalam ungkapan mereka

k.t[, bentuk mashdarnya'$j3. Namun seorang penyair terkadang

membalikkan posisi hurufnya. Ia berkata:

*:\ ?A\ t\tti;,:;tli n * iys'* e;Y.s W 3s

Setia.p kekasih melibatku dan ia berkata

karenamu hari ini atau esok menjadi penting

Lalu huruf.hamzahnya dibuang (ketika meniadif il mudbari*'d),

maka disebut 1sj atau cj atau ,9j;.

Allah S(i,jr,v;) telah berfirman:

{@'Itrfi'e!;eyy
"Jika kamu melibat seord.ngmanusia." (QS. Maryam flgl:26).
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Allah juga berfirman:

{@rri5"e{a61a;1i6iqy
"Perlibatkanlah kepada kami dua golongan yang telab menyesatkan
kami (yaitu) sebagian dari jin dan manu.sla. " (QS. Fushshilatla\:29).

Ada juga yang membacanyadengan bacaan Ujf. Kata 'ts3)t artinya
adalah mengetahui sesuatu yang dilih at, danitu biasany a dapatdiketahui
melalui kekuatan jiwa.

PertAma, dengan indera ata:u y^ngsejenisnya.

contohnya seperti firman Allah J*t:{,\.:L yangberbunyi:

{@wfi(c-aq#t 43;;7y
"Niscaya kamu benar-benar akan melibat Neraka Jahim, kemudian
kamu benar-benar akan melihatnya dengan nTatd kepala sendiri."
(QS. At-Takatsur 11021: 6-7).

{@ 
^i:y'6Koii;;MiibyoDan pada bari kiamat kamu akan melihat ordng-ordng ydng berbuat

dusta terhadap Allah." (QS. Az-Zumar [39]:60).

Dan firman Allah JGj:i,y;L yangberbunyi:

{@fr,fr6,6y
*Maka Allah akan melibat pekerjaanmu." (QS. At-Taubah t9l: 105).

Ini semua merupakan penglihatan dengan indera, dan melihat
Allah tidak bisa dengan indera.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{ @'il#{ t; bl4";;;F;i,rLy
"Sesungguhnya ia dan pengikutnyd. melibat kam.u dari suatu ternpd.tydng
kamu tidak bisa melihat mereka." (QS. Al-A'rnf l7):27).
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Kedua,melihat dengan sangkaan dan khayalan, contohnya seperti

kalimat WtL;'Srsjl aninya aku lihat (perkirakan) zaidtelahpergi.

Dan contoh dalam firman Allah {6:i'a yangberbunyi:

,q@\;erii'u;i"lvs;!ty
"Kalau kamu melibat ketika para Malaikat rnencd.but jiwa oranS-ord,ng

yang kafi.r." (QS. Al-Anfal [8]: 50).

Ketiga, melihat dengan berfikir.

Cntohnya seperti firman Allah l$r'\r;L yangberbunyi:

{@6f;16JiLy
"sesungubnyd sd.yd. dapat melihat d.pd. yd.ng hamu sekalian tidak dapat
melihat." (QS. Al-Anfal [8]: aS).

Dan keempat, adalah melihat dengan akal.

Contohnya seperti firman Allah Sq:nv,;t yangberbunyi:

{@#x$"ii,'\
nDan sesungguhnya Muhammad telah melihat jibril itu (dalam rupd.nya

yang asli) pada uaktu yang lain." (QS. An-Najm [53]: 13)

Dibawa kepada makna yangterakhir ini.

Kata 6,1, apabila disandingkan pada dua kata objek, maka ia

mengandung makna mengetahui.

Contohnya seperti firman Allah S6,;ny;L yang berbunyi:

{@ivc"ifi:.KYy
"Hatinya tidak mendustakan apd, yang telab dilibatnya."

(QS. An-Najm [s3]: 11).

Dan firman Allah yangberbunyi:
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{@flif Ghr.ii,;;iy
"DAn orang-orangyang diberi ilmu (abli kitab) berpendapat."
(QS. Saba' [34]:6).

{@ ,i)urfilfi)},t-\
"Sekiranya kamu d.nggd.p aku lebib sedikit darimu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 3e)

Dan kata e;!1 bermakna jtel, lalu masuklah huruf kaf( :l )
kepadanya dan huruf ta( c, ) dibiarkan tetap tidak berubah dalam
keadaan tatsniyah, jamak dan muannats. Kemudian yang mengalami

perubahan hanya pada huruf kaf nya bukan hurrf ta.

Allah berfirman:

"Terangkanlab kepadaku inikab (orangnya ydng engkau muliakan atas

dirimu)." (QS. Al-Isra' ll7):62).

{@"&;;tsp
"Katakanlab: "Terangkanlab." (QS. Al-An'em [5]: a0).

Dan firman Allah yaflgberbunyi:

{@rr,i oii:;:'t\
" Bagaimana pendapatmu tentang ord.ng y ang me larang. "
(QS. Al-'Alaq [e6]: e).

{@<;xv,i.,JliY
" Katakanlah (Mub ammad), " Terangkanlah (kepadaku) tentdng d.p d. y d.ng

kamu sembab," (QS. Al-Ahqaf la6l: a).

{@"iniJt';Jy
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{@xi;z;,;;Sy
"Katakanlab (Mubarnmad), "Bagaimana pendapatmu, jika Allah
menjadikan untukmr." (QS. Al-Qashash [28]: 71).

{@;e- oL-"-1$ I
"Katakanlah, "Bagaimana pendapatmu jika (Al-Qur'an) itu datangdari
sisi Allah." (QS. Fushshilat $ll: 52).

{@-r,t'\Yc;-:i\
"Tabukab kamu tatkala kita mencari tempat berlindung."
(QS. Al-Kahfi [1s]: 63.

Semua yang sudah disebutkan di atas mengandung makna

peringatan.

Kata ,3'$t bermakna keyakinan diri terhadap salah satu diantara

dua hal prasangka yargbertentangan.

Dan mengenai hal ini Allah berfirman:

{@Wcv4#GY
"Yang dengan rnd.ta kepala melihat (seakan'akan) orang-orang muslimin
dua kali jumlab mereka." (QS. AIi 'Imran t3l: 13)).

Maksudnya adalah mereka menyangka, sesuai dengan penglihatan

mereka terhadap kaum muslimin dimana iqmlahnya mencaPai dua kali
lipat dari jumlah mereka. Dikatakan ;y q:5,!)t e (dia melakukan itu
sesuai pendapatku), dikatakan bahwa maknanya sama dengan ,5r*i;Yt.
Kata't-11t dan kata '*.tllt aninya adalah memikirkan sesuatu disertai

dengan kecondongan di antara dua bisikan iiwa dalam menghasilkan

pendapat danyangdidapatinya. Kata ,sl$j[l artinyaadalah orang yang

terfikir. Jika kalim at ,i-i5 disandingkan dengan kata J! , maka ia

mengandung makna melihat yang bertujuan supaya menjadikannya

sebagai i'tibar (pelajaran).
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Contohnya seperti firman Allah J6j:n.;";L yangberbunyi:

{@ 4:6t;nr}
" Tidakkab engkau memperb atikan (penc iptaan) Rabbmu. "
(QS. Al-Furqan 12fl: as).

Dan firman-Nya y^rtgberbunyi:

{@\'t,tdru}
" Dengan ap a y ang telah A llah ualry ukan kep adamu. "
(QS. An-Nisa' [4]: 105).

Atau dapat juga bermakna denganapayang telah Allah beritahukan
kepadamu. Kata 'atlt artinyaadalahtanda untuk bisa dilihat (bendera'"d).

Kalimat yang berbunyi ,i*t u 5: qif'(7: yyinya bersama si fulan
terdapat tanda dari jin. Kalimat i5\Xl .?-lji artinya seekor unta
menampakkan tandanya. Maksudnya apabila ia sudah terlihat
kehamilannya. Kata V3)l aninya adalah sesuatu yang dilihat disaat

tidur (mimpi), ia diambil dari bentuk kata j5, dan terkadang huruf
bamzah (c) nyadiringankan sehinggaiadibacadengan huruf wau (1)
(kata gjlt terkadang dibaca Ujll-*o) dan diriwayatkan dalam sebuah

hadits yangberbunyi:

((qjlt it;;Jt,2\Al c e?t>
"Tidak adayangtersisa dari kabar kenabian selain mimpi."

Allah Jr;4n\.;L telah berfirman:

{@U$:li{;,{ii4''i^rtY
"Sesungguhnya Allab akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentdng
kebenaran mimpi dengan sebenamya." (QS. Al-Fath la\:27).
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{@ 6t;Jc)itli61;6'y
"DAn Kami tidak menjadikan mimpi yang telab Kami perlibatkan
kepadamu." (QS. Al-Isra' ll7): 60).

Dan firman-Nya yarg berbunyi:

{@r6ivYr*\
"Maka setelab kedua golongan itu saling melibat."
(QS. Asy-Syu'ara' 126): 6t).

Maksudnya adalah saling berdekatan dan berhadapan sehingga

masing-masing dari kedua kelompok itu saling melihat dan yang
lainnyamelihatnya. Dari makna tersebut lahirlah kalimat t:i;rU 6;tlj.!
artinyaapi keduanya tidak terlihat. Kalimat ',\r'J)V artinyarumah-
rumah mereka berada dihadapan mereka (terlihat.) dan dia melakukan

demikian agar manusia melihatnya (riya), atau gambaran lalu menjadi
diikuti. Kata i-';it (cermin-*d) artinya adalah ap^-^pa yang dapat
memperlihatkan sesuatu, ia diambil dari bentuk kata'ai;;a, diambil
dari kalim 

^t 
t-rr, ini seperti kata a;-J;.Jlty^ngberasal dari kata ,:.Lt-r.

Jamak dari kata t1/t adalah *ilifr, dan kata 'o31t artinya adalah organ

tubuh yangmenyebar dari hati (usus). Jamak kata terseb ut adalah iszrr.

AbtZaid bersenandung dalam sebuah syair yangberbunyi:

W.i$ti6b\Lt3 {' -egir J\&#\fi4;
Kami menjaga heinginan sampai datang kemaraban yd.ng diinginkan

bati dan jantung mereka serta usus mereka

Kalimat 'r33, aninya aku memukul hingga mengenai ususnya.

6SS : Dikatakan dalam sebuah kalimat iv'r',Y artinya air minum.
Dan kata 6j1 artinya air yang banyak diminum. Maka kata cit
bersumbe r diribentuk kata 6'-x9 dan ia sama dengan e;ir.
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Seorang penyair berkata:

& b-fii133',Y * *rtA *,tc:a;;
Siapa saja yang meragukan akan kemmangan

maka inilab kemenangan, air minum dan jalan yang lurus

Dan firman-Nya y^ngberbunyi:

{@W6;'iA;r}
*Padabal mereka lebib bagus perkakas rumab td.ngganyd. dan (ebib sedap)

dipandang nxd,td.." (QS. Maryam l1\:7a).

Siapa sajayang tidak menjadikanrLya ada huruf hamzab (c)
maka ia berasal dari kata G-$ , seakan bermakna kebaikanyarugsegar.

Dan siapa saja yang menjadikan huruf bamzab ( e ) maka ia bermakna

'kebaikan itu bagi yang memandangnya.' Dikatakan bahwa kata

$, dalam ayat diatas berasal dari kata G-2--1 dengan membuang huruf
hamzahnya. Sedangkan kata ,3)l artinya adalah pemandangan yang

indah. Dikatakan bahwa ia terbalik dari kata ,r.2?, yang berarti aku

telah melihatnya. Abu' Ali Al-F aswi berkat a: "kata l',tit ft ehormatan)

berasal dari ungkapan mereka yang berbunyi #tiV eip artinyaia
menjadi baik dihadapan cerminan mata. Namun ia berkata ini adalah

salah, karena huruf mim (f ) yang adapadakat^{gamerupakan huruf
tambahan, sedangkan huruf mim (f ) pada katai',tlberasal dari bentuk

kata'as rl3,mak a dik.trk.r, dalam s e bu ah kalimat 6rx,, qi7 A1 ariny a
engkau dekat dengan pandangan d3n pendengaran. Dikatakan juga

bahwa ia bermakna'7:.:;t,SlY &e.!i dengan membuang huruf bo (q).
Kata 6,1;berasal d; ben;k t^r^ j;;;dari kalim *t,*1r.

r30
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Bab Huruf Zay

-\f i' i';Jt aninya adalah busa atau buih. Disebutkan dalam kalimat
tJ

',t:lt s.3 artinya air yangberbuih.

Allah SV;j:n\.;) telah berfirman:

{@ XG.ii;1ift'\
"Adapun buib itu akan bilang sebagai sesuatu ydng tidak ada barganya."

(QS. Ar-Ra'dltl1: tt)
Kata i^i.!t yangberarti keju, diambil dari kata .i;ll karena kesamaan

warnanya. Kalimat l'$'a3s; artinya aku memberikannya harta,
layaknyabuih karena saking banyaknya. Adapun kalimat 'l.,i,l'lj.iy\

artinya aku memberinya makan keju. Dan kata 3u.!t artinya adalah
' bunga yaflgmenyerupai buih dari sisi warna putihnya.

c7. t

-$ , ii:'jt xtinya adalah potongan terbesar dari besi. Jamak dari

ka:a'es t adalah j.j.
Allah JGj'xY;) telah berfirman:

{@ "YIt'$a-}'cY
*Berilab aku potongan-potongdn besi.' (QS. Al-Kahfi [18]: 96)
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Dikatakan pula bahwa kata ttSl aninya adalah rambur, jamak dari
katailjl adalah |.j.Ialu kata tersebut dianikan untuk mengartikan
sesuatu yangterpecah, atau bagian-bagian.

Allah Su6,i,v,;t telah berfirman:

{@7;'g;A';uy
"Kernudian mereka terpecab belah dalam urusa.n (agama)nya menjadi
beberapa golongan." (QS. Al-Mu' minun 123): 53).

Maksudnya adalah mereka menjadi berpecah belah. Kalimat
+Uijt '3J aninyaadalahaku menulis buku dengan tulisan yangbesar.

Dan setiap kitab yan1 berisi banyak tulisan dinamakan dengan'_rfj.
D an kata'G3l dikhususkan untuk mengartikan kitab y angditurunkan
oleh Allah kepada Nabi-Nya bernama Dawud ?*srt .

Allah Jr;;,r,v;L telah berfirman:

{@ 6{,ii('(#("'y
"Ddn Kami berikan Zabur kepada Dawud." (QS.An-Nisa' [a]: 163).

{ @5,^t i +x.:, ili eCi a ri; y
"Ddn sunggub telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis
dalam) Laubul Mabfudz." (QS.Al-Anbiya' [21]: 105).

Ada juga yang membacanya dengan bacaan l3i3 dengan
mendhommahkan huruf z^y (3) dan itu berarti jamak darikata'G.j.
Seperti kata i3-jjamaknya adalah JtP,atau bisa jadiiaadalah jamak

dari |.;.Dankata',iJ merupakan mashdar dan isim, sama seperti kata

$ul. Kemudian jamak darikata |3 tadi adalah |.j sebagaimana jamak

dari kata ,)\'$ adalah +il. Dikatakan juga bahw akata'rr3jt adalah nama

setiap kitab dari kitab-kitab yang Allah tutunkan yang sulit untuk dikaji.

Allah Sr;;:{,v;L telah berfirman:
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{@e1'viSl,,jjbE
"Ddn sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-
kitab orangyang dabul2. " (QS. Asy-Syu'ara' 126): L96).

Allah juga berfirman:

{@+rii;SY'/YiiY
"Zabur dan kitab-kitab ydng nlemberi penjelasan ydng sempurnA."
(QS. Ali'Imran [3]: 1Sa).

{@ri6i\aK;\Y
"Apahah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam

kitab-kitab y ang dab ulu.' (QS. AI-Qamar 15 al: a3) .

Sebagian dari mereka berkata: "',j:,j)l adalah nama kitab yang
di dalamnya terdapat hukum-hukum logika, bukan hukum-hukum
syariat, dan suatu kitab tercakup di dalamnya hukum dan berbagai

macam hikmah. Dan hal yangmenunjukkan itu adalah bahwa kitab
Zabrtr yang diturunkan kepada nabi Dawud i{:r'r+€ tidak terdapat
hukum syariat di dalamnya." Dankaa.='ri)l j$artinyasudah dikenal,

yaitu kain yang halus. Sedangkan kata i;"J artinya adalah pundak
yangbesar. Dan biasanya orangyangmarah selalu dikatakan 'i:);€6
artiny a pundaknya berkobar-kobar.

7 ') , i$.!l artinya adalah batu yang jernih dan tembus pandang.v-Kr,i tunggalnya adalah +Y.:.

Allah Sq.iY) telah berfirman:

{ @A; : 5{ t;:( i;(ti?V' Q\
"Di dalam kaca, (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yorg bercabaya)

seperti mutiara yang dinyalakan." QS. An-Nur pal: 35).
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fata lll artinyaadalah besi dibawah mata panah. Jamak dari kata

{) adalah LE1 Kalimat b.1t ,4Ji artinya aku menusuk seseorang

dengan besi. Sedangkan kalimat t\l,>44i artinya aku jadikan besi

sebagai anak panah. Adapun kalimat 'e;+31artinyaaku mencabut besi

yang tertusuk darinya. Kata {.i\ artirlya adalah memoles alis mata

sehingga menyerupai kaca. Kiimat A\'*ts ar"tinyapenguasa zhalim

yangdicopot (kekuasaannya) ata:u fif iW aninya kenikmatan yar,g

diambil. Sedangkan kata?\i3 artinya adalah kaki yang tinggi.

.t 7

-il , F.}l artinya adalah mengusir dengan bersuara. Dikatakan
ilalam sebuah kalimat 'i5 artinya aku mengusirnya.

Allah Juiji,Y.;t telah berfirman:

"sesungubnyd pengembalian itu hanyalab satu h.ali tiupan saja.' (

QS. An-N azi' at l79l: 13).

Kemudian kata )$l terkadang digunakan untuk mengartikan

pengusiran, dan terkadang digunakan untuk mengartikan suara.

Dan firman Allah g,eii:ny;) yangberbunyi:

{@wo.>96p
"DAn demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar'benamya (dari

perbuatan-perbuatan maksiat)." (QS. Ash-Shaffa t p7l: 2) .

Maksudnya adalah malaikat-malaikat yangmenghalau awan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ 3q'i+}-vp
"Yang di dalamnya terdapat dncarnan (terhadap kekafi.ran)."

(QS. Al-Qamar [sa]: a).

Maksudnya adalah menghalau dari perbuatan maksiat.
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Dan Allah juga berfirman:

{@;:;r}
"Lalu diusirnya dengan dncarnan." (QS. Al-Qamar [5a]: 9).

Maksudnya diusir. Adapun kenapa digunakan kata ).Sl dalam

ayat tersebut, karena dalam pengusiran itu mereka yaflg diusir
berteriak-teriak. Ini sepeni dikatakan .r. jJt y 

^ngbe 
rarti menyin gkirlah

di belakangmu.

V: , igllt 
.^ninya 

adalah mendorong sesuatu supaya diikuti, ini
seperti menggiring sekumpulan unta, atau seperti menggiring awan.

Allah JGj:i,v.;L telah berfirman:

{@rr,r;y
"Menggiring da)an." (QS. An-Nur lzalz a3).

Dan Allah juga berfirman:

{@er:iiiu;;y
"Yangmelayarkan kapal-kapal untukmu." (QS. Al-Isra' 117): 66).

Dari makna tersebut lahirlah sebuah kalimat \L.Y k aninyalaki'
laki yang hina atau lemah. Dan kalim 

^t Vi #l ;rS;t &;J\ artinya
aku membuang biji kurm^ yarlg busuk. Lalu kata itif l digunakan

untuk mengartikan kalimat L9\w.2 yangberarti pajak bumi mudah

ditariknya. Dan kalimat LtS LV artinya pajak bumi yang mudah

untuk ditarik.

Dan ucapan seorang penyair yangberbunyi:

au' qzv.r*$st
Kebutuban baji yang tidak mudab ditarik

Maksudnya adalah tidak mudah untuk dijalankan karena kurangnya

persiapan.
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?{gr''\: Allah l\6;:i,\tA telah berfirman:1Jv

{@ r6lv'c;'b:by
" DAn barangsiapa y ang dij aub k an dari Nerakr. " (QS. Ali' Imran [a] : 1 8 5)

Maksudnya adalah dijauhkan tempatnya dari Neraka.

,Ei , ,-l;ltasal arti kata tersebut adalah bangkit disertai penarikan

"rru 
p!iy. retarlkaki. Ini seperti bangkitnya bayi sebelum bisa berjalan,

atau seperti bangkitnya seekor unta yang lemah, sehingga ia ditarik
kakinya. Atau seperti bangkitnya para tentara yang digiring karena
jumlahny a y ang sangat banyak.

Allah Saj:nw telah berfirman:

{@64\,T{O5iU6Ly
"Apabila kamu bertemu dengan ord.ng-ordng ydng kafir yang sedang

nTenyerangrnLt." (QS. Al-Anfel [8]: 15).

Kataarttl artinya adalah anak panah yang mengenai tanpa disengaja.

l.o 
"OJ4 , jpY artiny.a adalah perhiasan yangberaneka ragam.

DarTmatrna tersebut kataop! I digunakan juga untuk mengartikan emas.

Allah Ju6:nY;Ltelah berfirman:

{@ \6;,8'i1>i3y
"sehingga apabila bumi itu telab senlpurnd keindahannya dan memakai ,

(pula) perbiasannya." (QS. Yunus ll[: 2a).

Dan Allah juga telah berfirman:

{@',#'i6y
"Rumab dari emas." (QS. AI-Isra' llTl:93).
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Maksudnya adalah rumah yangterbuat dari emas yangberaneka
ragam.

Allah berfirman:

{@'sE;}
"Ddn (Kami buatkan pula) perhiasan-perbiasan (dari ernds untuh
mereka)." (QS. AzZukhruf [a3]: 35).

Allah juga berfirman:

{@f#)fi#Y
" Perkataan-p erkataan yang indab - indab untuk menip u. "
(QS. Al-An'am 16l: l\2).

Maksudnya adalah ucapan yangdihiasi oleh keindahan kata yang
beraneka rag m.

33 , 'U-!r'Jl artinyaadalah jenis kain yangdidekor atau dihiasi
(permadani.) ini dinisbatkan pada tempat sebagai bentuk penrmpamaan
dan pinjaman makna. Jamak darikata QY.r]\ adalah 3)3 .

Allah Jr;;r,Y;L telah berfirman:

{@X}:At;;,y
" Dd,n permadani-permadani yang terbampar. "
(QS. Al-chasyiyah [88]: 16)

Kata Q)!l dan kata 4-r1l adalah nama tempat kambing dan waktu
untuk melempar.

? i" , L':11artinyaadalah tumbuhan, dan hakikat maknan yaadalah\J<, --tYmbuhan yang tumbuh karena kuasa Allah, bukan karena usaha
manusia.

L.
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Allah lq'nY;l telah berfirman:

{@'o}r9i#',I.,'G';t'fi',y
"Kamukab ydng menumbubkannya ataukab Kami yd.ng rnenumbub-

kannya?" (QS. A1-\$(/aqi'ah [55]: 6a).

Ayat tersebut menisbatkan pembaiakan (pengolahan tanah

untuk ditumbuhi tumbuhan) kepada manusia, namun mengenai

penumbuhannya, ayat tersebut menisbatkannya kepada Allah. Jika
tata L)'11 y ang b er arti penumbuhan, dinisb atkan kepada hamb a, maka

itu karena hamba adalah pelaku sebab, yang mana ia menjadi sebab

tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana apabila anda berkata

lK ,4i arttnya aku telah menumbuhkan ini. Maka kamu adalah

penyebab tumbuhnya tumbuhan tersebut. Asal Uata i)}t adalah

mashdar, kemudian kata tersebut digambarkan menjadi objek atau

sesuatu yangditumbuhkan.

Contohnya seperti firman Allah S$:nv;) yangberbunyi:

{@r5.rtLt5dit\
" Dan kebun- kebun serta ternp at-ternp dt y ang indab' indah. "
(QS. Ad-Dukhan $l:26).

Dikatakan dalam sebuah kalimat 'i)'n't'a|tt d: attinva Allah
menumbuhkan anakmu. Ini diumpamakan dengan tumbuh-tumbuhan.

Sebagaimana jika anda berkat, $f iq:l artinyaAltah telah menumbuhkan

pepohona n.f^ta72) I artinya adalah yang menumbuhkan. Dan kalimat

6\$l U:r3L artiny a t anaman itu me mpunyai tumbuh-tumbuhan.

{@€;-*btxy
"Lalu Kami tumbubkan dengan air bujan itu tanaman."

(QS. As-Saj dah l32lz 27).

Dan A1lah telah berfirman:
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,31 , iirrlt artinyaadalah jenis beberapa warn a antaraputih dan

hitam (biru.) dikatakan dalam sebuah kalimat '^ib Lb artinya
matanya berwarna biru.

Dan firman Allah Jaj:{,y;t yangberbunyi:

{@6}1x""@6ji}
"Muka biru murarn mereka berbisik-bisrh. " (QS. Thaha l20l: L02-L03).

Maksudnya adalah mata mereka buta tidak ada cahaya padanya.

Kata 3',1t artinyaadalah sejenis burung. Dikatakan juga dalam sebuah

kalimat |,il$t ojj xtinya seekor burung membuang kotorannya.
Sedangkan kalimat 6)D\3-tGill r{rj artinya seekor burung melemparkan

kotorannya.

61, $ ,t2rj aninya adalahaku menc elanya.Sedangkan kalimat
y,i ;il artinya aku bermaksud dengannya. Begitu juga dengan kalimat
UJt3Lasal katanya dari bentuk ,.iit:rt.

Allah Sct:i,Y;t telah berfirman:

{@ $$uar;;Y
" Orang- orang y ang dipandang hina o leb penglib atanrnLt. "
(QS. Hud [11]: 31).

Maksudnya adalah meremehkan mereka. Dan hakikat maknanya
adalah orang-orang yang kamu anggap hina di hadapan matamu, atau

bisa juga orang-orang yang kamu remehkan dan kamu anggap hina.

,f) ' 
jflr artinya adalah air yangsangat asin. Dan makanan yang

Erlalu asin disebut juga dengan 3V: . kalimat yangberbunyi ,,y)
artinya adalah menakuti atau mengkhawatirkannya dengan pekikan
suara. Adapun kata.jtSlt artinya adalah orang yangsuka berteriak.
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'&', , 'c1]l arrinya adalah ucapan yangmengandung unsur
L.bo'lrorrgan (tuduhan.) Oleh karena dalam beberapa tempat di dalam

al-Qur' an adacelaan bagi orang yarLgmengatakan satu perkataan yang
mengandung klaim dusta dan unsur kebohongan.

Contohnya seperti firman Allah Jq:nr,:L yang berbunyi:

{@r;F,$Wy
"Orang-orangyang kafi.r mengira." (QS. At-Taghabun [64]: 7).

{@.,.*;;3
"Babkan kamu nxengdngd.p." (QS. Al-Kahfi [18]: a8).

{@''#i"i:sy
"Yang dulu kamu sangka." (QS. Al-An'am 16l: 22).

{@'d;frY
"Yangkamu anggap (tuhan) selain Allab." (QS. Al-Isra' ll7lz 56).

Dan orang yang mempunyai jaminan terhadap ucapan dan

kepemimpinan disebut dengan i;e5. Oikatakan juga bahw a orarLg

y^ng menanggung atau seorang pemimpin disebut 'g;.Dinamakan
demikian karena atas keyakinan bahwa keduanya masih mengandung

sangkaan kebohongan.

Allah lGj:i,Y;L telah berfirman:

{@'4:'4u1-tq
"DAn aku menjamin terbadapnyd." (QS. Yusuf ll2):72).

{@&i"ti+-tJ\
" S iapakah diantara mereka y ang bertangung j auab terb adap kep utusan

yangdiambil itu." (QS. Al-Qalam [63]: a0).
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t{.ata'7s'jl pada ayat tersebut dapat mengandung arti tanggung
jawab, atau dapat juga berarti jaminan terhadap ucapan.

rri)j 
'- +j' 

ji aninya seekor unta berjalan cepat. Sedangkan kalimat
t-1U5',i artinva Denunseans unta itu memoerceDat ialannva. Ada vaneWCV:\ artinyapenunggang unta itu mempercepat jalannya.Ada yang

membaca dengan bacaan a**tpadaayatke 62dari surat Ash-Shaffat.

Maksudnya adalah kepadanya mereka bersegera atau bergegas-gegas.

Kata 6rSiartinyaadalah membawa mereka dengan bergegas. Asal ani
kata -j#-'91 adalah digunakan dalam angin y^ng berhembus dengan

lembur (angin sepai-sepoi). Begitu Juga kecepatan binatang ternak
dalam berjalan karena bercampur dengan burung-burung disebut

&; Kalimat itrjAt,-ti': artinya adalah binatang ternak itu berjalan
cepat. Lalu dari makna tersebut digunakan untuk mengartikan kalimat

,;"3!it 3 y^ngberarti membawa pengantin perempua n, yangdemikian
ini merupakan arti pinjaman, karena pengantin selalu bergesa-gesa,

bukan tergesa-gesa dalam jalannya, namun bergesa-gesa untuk
melakukan pernikahan karena dalam pernikahan terdapat kebahagiaan.

: Allah $sj:iw telah berfirman:

{@iujA"&y
"Mereka mengeluarkan dan menarik nafas." (QS. Hud [11]: 106).

Krtarpjl artinyaadalah menarik ulur nafas sampai menghembuskan

kekuatan darinya. Kalimat tK 3J,3 is3l digunakan bagi seseorang yang
kesulitan untuk bernafas sehingga membuat dirinya terus menarik
ulang nafasnya. Dikatakan juga bahwa budak-budak perempuanyang
membawa air disebut dengan br::.

: Allah SG,J:aY$ berfirman:

{@r}'16#,-tLy
"Sesunggubnya pohon zdqurn." (QS. Ad-Dukhenl4al: 43).
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Kata ily adalah gambaran tentang makanan y^ng tidak
mengenakan di Neraka. Lalu dari makna tersebut digunakanlah kata

$1t ,r.r,rrk mengartikan kalimat 3i3 p5 drrgan ani si fulan menelan

makanan yangtidak enak.

(\ , asal arti kata tlltadalah peningkatan, penghasilan karena

ketrerkahan dari Allah. Dan hal ini digunakan dalam perkara duniawi
dan ukhrawi. Dikatakan dalam sebuah kalimat L)ltK:artinyatumbuhan
itu meningkat atau tumbuh dengan penuh barokah.

Dan firman Allah Sai:ny) yang berbunyi:

{@^a;f\$y
"Manakab ntakanan ydng lebih baik." (QS. Al-Kahfi [18]: 19).

Ini sebagai isyarat bahwa makanan tersebut haruslah yang halal

bukan makanan yang merusak jiwa. Dari makna tersebut lahirlah
kata iKlt yar,g berarti harta yarg dikeluarkan oleh manusia sebagai

pemenuhan atas hak Allah kepada para fakir. Dan pengeluaranharra

yan g demikian itu dinamaka n zakat dengan men gharapkan keberkahan

dari-Nya, atau untuk mensucikan diri, atau untuk meningkatkan
harta tersebut dengan kebaikan dan keberkahan, atau atas dasar alasan

keduanya, karena dua kebaikan tersebut ada dalam zakat. Allah selalu

menyertakan kata shalat bersama zakat dalam Al-Qur'an.

Contohnya seperti firman Allah Sq:{'v4 yangberbunyi:

{ @ ifli $r;''",i^$i'g!r' y
"Ddn dirikanlab sbalat sertd tund.ikanlab zd.kAt."

(QS. Al-Baqarah l\: a3).

Dengan membersihkan diri (membayar zakat) dan mensucikannya,

maka seorang manusia berhak untuk mendapatkan sifat terpuji didunia,

dan mendapatkan pahala yangberlimpah di akhirat. Dan itu dengan
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melakukan pensucian atas diri manusia. Terkadang kata pensucian

itu dinisbatkan kepada hamba, karena ia sebagai orang yangberusaha

melakukan pensucian diri.

Contohnya seperti firman Allah SG1nyJ yangberbunyi:

{@,i3;$ny
" Sesunggubnya beruntunglah orang ydng rnensucik an j iua itu. "
(QS. Asy-Syams lgll: 9).

Dan terkadang kata pensucian itu dinisbatkan kepada Allah,
sebagai Dzat yang melakukan pensucian secara hakikatnya.

Contohnya seperti firman Allah Saj:ny) y^rLg berbunyi:

{@ar,g;*tifii6y
" Se b en arny a A I I ab m em bers ib k an s iap a y an g dikeb endak i-Ny a. "
(QS. An-Nisa' [4]:48).

Dan terkadang kata pensucian itu dinisbatkan kepada nabi, karena

beliau sebagai perattara dalam mencapai kesucian itu.

Contohnya seperti firman Allah Jt;;i,\t;7 yangberbunyi:

{@vd-i;;;**Y
"Dengan zakat itu kamu rnembersibkan dan mensucikan rnerekd."

(QS. At-Taubah [e]: 103).

{@ ?5:iit$,'#i;qy
"Yang membacakdn dyat-dyat Kami kepada kamu dan mensucikan

kamu." (QS.Al-Baqarah [2]: 151).

Dan terkadang kata pensucian itu dinisbatkan kepada ibadah

sebagai alat dalam mensucikan.

Contohnya seperti firman Allah Jr;;ny) yangberbunyi:
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{@'-,S;tl;fir'Y
"DAn rasa belas kasiban ydng Tnendalam dari sisi Kami dan kesucian

(dari dosa)." (QS. Maryam [19]: 13).

{@g)\G.+';!}
"(Jntuk memberimu seorang anak laki'laki yang suci."

(QS. Maryam [19]: 19).

Maksudnya adalah seorang anak lelaki yangdisucikan akhlaknya,

dan itu dengan cara yang sudah kami sebutkan berupa pilihan (oleh

Allah) dimana Allah memilih beberapa hamba-Nyayangberilmu dan

suci akhlaknya, bukan dengan cara belajar dan membiasakan diri,
namun melalui taufiq Allah sebagaiman yatgbiasa berlaku bagi para

nabi dan rasul. Dan bisa juga alasan penamaan anak laki-laki tersebut

dengan $;A yaitu yatgdisucikan, dilihat dari masa akan datarLgnya,

bukan dilihat pada saat ia dilahirkan. Maka makna ayat tersebut adalah

seorang anak laki-laki yang akan mensucikan diri.

Sepeni firman Allah SGi:nYi yang berbunyi:

{@ s$,i$irfiry
"DAn ordng-ord.ngyangmenunaikan zakat." (QS. Al-Mu'minun l23l: a)

Maksudnya adalah 'dan orang-ordngyang melakukan ibadab agar

Allah mensucikan mereka,' atau bermakna 'dan orang-ordng ydng

melak,ukan ibadah untuk mensucikan diri merekA', Kedua makna

tersebut sama. Ayat tersebut tidak berarti bahwa zakat dengan

sendirinya memberikan pensucian diri, karena huruf lam (J) y"tg
adapadakata eK')) berfungsi 'illah (alasan) dan maksud. Dan peny'ucian

manusia terhadap dirinya mempunyai dua jenis; salah satunya dengan

melakukan perbuat an y ang terpuj i.

Dan berikut adalah 
^yat 

yangmemaksudkan atas hal tersebut
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{@,i3;6nY
"sesungguhnya beruntunglab ordng-ordng yang mensucikan jiua itu."
(QS. Asy-Syams [91]: 9).

Dan firman Allah yangberbunyi

{@&;;4\'iY
"sesunggubnya beruntunglah orang ydng membersibkan diri (dengan

beriman)." (QS. Al-A'le l87l: U).

Sedangkan jenis pensucian manusia yang kedua adalah dengan

perkataan, dengan cara mengklaim diri suci atau rekomendasi tentang
keadilan dirimu, dan jenis ini tercela untuk dilakukan oleh seorang

manusia, dan Allah SGj:ny;L telah melarang akan hal itu.

Allah berfirman:

{@"6ifi'k'xY
"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci."
(QS. An-Nqmls3l:32).

Larangan atas hal tersebut sebagai bentuk etika karena perbuatan

yang demikian itu sangat tercela baik secara nalar ataupun syariat.
Oleh karena itu pernah dikatakan kepada seorang yangbijak: "Apakah
sesuatu yangtidak layakdilakukan meskipun itu benar? Ia menjawab;

pujian seseorang terhadap dirinya sendiri."

6 ' i5!t asrl maknanya adalah tergelincirnya kaki tanpa disengaja.

Dikatakan dalam sebuah kalimat L3,U. &j5 artinya adalah
kaki terpeleset. Sedangkan kata 'i1st 

^iti"yi adalah tempat ya,ng

menggelincirkan. Dikatakan juga bahwa dosa yang dilakukan tanpa

disengaja disebut dengan '$halini sebagai bentuk persamaan dengan

tergelincirnya kaki.
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Allah Jcn:iY;t telah berfirman:

{@-goF}
"Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allab).'
(QS. A1-B aqarahf2): 20e).

{@'rrtiesuY
" Lalu keduanya digelincirhan oleb syaitan." (QS. Al-Baqarah l2): 36).

Maka syaitan pun menggelincirkannya.

{@#$i{f;"(rrLy
"Hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan."
(QS. Ali'Imran [3]: 155).

Maksudnya mereka diseret oleh syaitan sehingga membuatnya
tergelincir. Karena kesalahan atau dosa kecil apabila dianggap ringan

oleh manusia, maka akan memudahkan syaitan untuk menguasai

dirinya.

Dan Nabi Muhamm ad's:tr*xb bersabda:

11u;ffi'^+*tu:inn
"Siapa saja mendapatkan kenikmatan, maka hendaklah ia
mensyukurinya."

Maksudnya adalah barang siapa yang mendapatkan kenikmatan
tanpa disengaja dari mana arahnya,maka hendaklah ia mensyukurinya.
Ini sebagai peringatan bahwa kenikmata n yangdidapat tanpa disengaja,

tetap harus disyukuri, apalagi kenikmatan yang didapatkan dengan

cara disen gap. Kata Jl'ilt artiny a adalah go ncan gan, dan p en gul angan

ka:a J3 pada kata Jl'jlt sebagai bentuk peringatan tentang adanya

pengulangan dalam goncangan.
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Allah Saj'i,\;,a telah berfirman:

{@uWA.lr\E$rit-Y
"Apabila bumi diguncangkan dengan guncd'ngan yang dahsyat."

(QS. Az-Z ilzalah [9e]: 1).

Dan Allah juga berfirman:

{@ i#2G^;\Ai-i;i54t\
"Sunggub, guncangd.n (bari) Kiamat itu adalab suatu (kejadian) yang

sangat besar." (QS.Al-Hajj 122): l).

Dan firman-Nya yarLg berbunyi:

{@6*$v::6fiy
"DAn digoncangkan (batinya) dengan Soncdngan yang sangat."

(QS. Al-Ahzab [33]: 11).

Maksudnya adalah mereka digoncang dengan ketakutan.

<i< t-. ttJJj , 'a;l7t artinyaadalah kedudukan dan hak yang lebih tinggi.

Dan firman Allah SGi:n\4:L yangberbunyi:

{@ ^i;"i;t1ly
"Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamar. " (QS. Al-Mulk 167l:27)

Maknany a adalah ketika mereka melihat kedudukan kaum

mukmin (berada disurga) sementara mereka tidak mendapatkannya.

Ada juga yarLgmengatakan bahwa penggunaan kata fu13 g..a"dukan)

pada azab, sama seperti penggunaaan kata ljLlil (kabar gembira) dan

kata-kata yangsejenis dengannya (ini sebagai bentuk celaan dan olokan

terhadap mereka-edit). Dikatakan bahwa kata5jjuga memiliki makna

sebagian waktu pada malam.
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Allah J$:i,va telah berfirman:

{@Urn6;\
"Dd.n pada bagian permulaan daripada malam." (QS. Hud [11]: 11a).

Seorang penyair berkata:

6rUi,:,).Wt*
Malam demi malam terus berganti

Kata Jilt artinyaadalah hak yang lebih tinggi.

Allah l(ij:nY;L telah berfirman:

{@ {!)3iiJLY'}A.{r}
"Melainkan supdyd mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan
sedekat-dekatnyd." (QS. Az-Zumar [39]: 3).

Kata ';)$:Jl artinyaadalah tingkatan tinggi. Kalimat 'ur;sjl aninya
aku menjadikannya dekat.

Allah Jvj:nv;:. telah berfirman:

{@r;1i,;.J36y
"Ddn di sanalab Kami dekatkan golonganyanglain."
(QS. Asy-Syu'ara' 126lz 6a).

Allah juga berfirman:

{@'Cif,s;i:bY
" Ddn surgd, dide katkan kep ada orang- orang yang bertakwA. "
(QS. Asy-Syu'ara' 126): 90).

Kalimat '^$-391'al1l artinyaadalah malam di Muzdalifah, dinamakan
demikian karena kedekatannya dengan mina, setelah melaksanakan
thawaf ifadah.
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Didalam hadits disebutkan:

K&et{id,t it \At\))
"Mendekatlah kepada Allah dengan melaksanakan shalat dua rakaat."1

..iJj , dll artinyaberdekatan dengan kata 
"]i!r 

.

Allah l(sj:nY;L telah berfirman:

{@a;\"*Y
"Tanab yanglicin " (QS. Al-Kahfi [18]: a0).

Maksudnya adalah tanah yang licin yang tidak ada tumbuhan

di atasnya. Ini seperti firman Allah J(i,i:n;;) yangberbunyi:

{@ 7'sn;uaY
*Menjadilab dia bersih (tidak bertanah)." (QS. Al-Baqarahl2l:26a).

Kal;- $l\ artinya adalah tempat yanglicin.

Allah SW'6w telah berfirman:

{@;Fua;^ly
" Menggelinc irkan k amu dengan p andangan rn erekd.. "
(QS. Al-Qalam [68]: 51).

Hal ini seperti ucapan seorang penyair yang berbunyi:

Oril.ir er; Jri\b
Pandangan ydng menggelincirh,an kak'i

Dikatakan dalam sebuah kalimat 'lui1 aninya menggelincirkannya

lalu ia tergelincir. Yunus berkata: "Tidak pernah terdengar ka:a Slt
dan kata "l{j,jl kecuali dalam Al-Quran saja." Dan diriwayatkanbahwa

Ubay bin Ka'ab membaca ayat:

I Belum menemukan haditsnya.

Kamus Al-Qur'an r49



{@r.*i"ecifrY
"Ddn di sanalab kami dekatkan golongan yang lain."
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: 6a).

Maksudnyaadalahdi sanalah kami hancurkan golongan yang lain.

'r, 
) : Allah S(6:{,atelah berfirman:

q@ W tr;i|ty€' Wi 6Ji U, \
"DAn orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya diantar ke dalam
surgd. secara berombongan." (QS. Az-Zumar l39l:73).

Jamak dari kata ;jt adalahi.'13 dan itu berarti kelompok atau

sekumpulan kecil. Dari kata ';r,91terlahir kalimat iy;';V artinya
sekelompok kambing yangbulunya sedikit, atau kalim ati) p, aninya
laki-laki yangkurang muru'ah (kehormatan) nya. Atau kalimat 

'>-rr)
Ltf:st artiny a p e n gh o rm 

^tanny 
a b e rku ran g at au se dikit. D ari kat a l;]t

terbentuk kata_r,fll yarg berarti suara atav nyarryian. Sedangkan kata
irtS'1t adalah bahasa kiasan bagi orang yangmelakukan kemaksiatan.

Jrj : A[ah J(iJ'iY:t telah berfirman:

{@i;?i(q}
*lVabai 

ord.ngydng berselimut " (QS. ,PJ-Muzzammil 173): t).

Maksudnya wahai orang yang bersembunyi dibalik pakaiannya.
Ini sebagai bahasa kiasan dari bentuk penyepelean terhadap sebuah
perkara dan penentangannya. Kata J,;jt artinya adalah yang lemah.
LJmmu Ta'abath Syar berkata:"Tidaklah dikatakan lemah orang yang
banyak minum dihutan rimba."
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,4.
P] : kata l.d Jl dankata {it adalah orang asing bagi suatu kaum

brrii, bukan bagian dari mereka. Ini diserupakan dengan kata dua

kelompok pada kambing yang saling berdekatan (mirip) telinga dan

kerongkongannya.

Allah Scj.n;p telah berfirman:

{@z;ejt+#\
"Yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatd.nn7d.."

(QS. Al-Qalam [68]: 13).

Maksudnya adalah seorang hamba y^ngbentuk dan tandanya sama

dengan suatu kaum, dan ia bergantung dengan kaum tersebut namun

ia bukan bagian dari mereka.

Seorang penyair berkata:

,prttn\4grAL vi6 ,* *\^dIO A'7--::is
Engkau adalah rndyat asing dalam b.eluarga Hasyim

Sebagaimana kematian ydng berada dibelakang Penunggang
pembaua panab sendirian

t5i , ,$t aninyaadalahmenggauli perempuan diluar akad pernikahan

y oang dibenarkan oleh syariat. Te rkadan g b acaannya dipendekkan,

namun ada juga y^ngdipanjangkan, dan ini berarti bahwa kata jlt
berasal dari mashdar dengan bentuk kata'aieti dan nisbat padanya

adalah &;t:. Co"tohnya A:iAl,i>t3 (t""gguh fulan telah berzina).

Allah JGj:i,Y$ telah berfirman:

{ @ rffi WS irYGKt 5'z3S$ s{4J aii Y
"Laki-lakiyangberzina tidak akan menikab kecuali dengan pereTnpuan

yang berzina pula, atau dengan perenxPuan musyrik. Dan perernpild,n

yang berzina tidak akan menikab kecuali dengan laki-laki yang berzina."

(QS. An-Nnr l24l:3).
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{@+$v:+lrY
"Perempuan ydng berzina dan laki-laki yang berzina."
(QS. An-Nnr l24l:2).

Kata 'V7t artinya adalah menahan kencing. Contohnya seperti
kalimat .I*t g'V;artinya ia menahan kencingnya di gunung. Dan
seseorang dilarang untuk shalat dalam keadaan menahan kencing.

J,! i : i*'rl artinyaadalah sesuatu yangsedikit. Sedangkan kata i9$l
J"J

artinya adalah menyedikitkan sesuatu dan ridha dengan sesuatu yang
sedikit.

Allah S(sj:nY$ telah berfirman:

{@o.*TiCx\}\4y
"DAn mereka rnerdsa tidak, tertarik, hatinya kepada Yusuf,"
(QS. Yusuf lr2l:20).

,$ , iJ,,i,L;4, artinya adalahkeluar jiwanyadari penyesalan
menuru sesuatu.

Allah Ja:r:nv:; telah berfirman:

{@duts;;Y
"Ddn kelak nya@d mereka akan melayang." (QS. At-Taubah [9]: 55)

0 o.
qrj , \Fj dankrr; sama artinyapohon zaitun.Ini seperti kata
ji dankatairli.

Allah JGj:{,w telah berfirman:

{@*}{riil-;fry
"Pobon zaitun yang tidak tumbuh disebelab timur dan tidak, pula
disebelab baratnya." (QS. An-Nrlr l2al:35).
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Kata .li-!l artinyaadalah perasan (minyak) dari poho 
"'ob$l.

Allah S\4:nw telah berfirman:

"Yang miny akny a saj a h amp ir'b ampir menerangi. "
(QS. An-Nnr l2al3s).

Kalimat 4;W 313 artinya makanan itu telah diminyaki, atau

kalimat *;5,1r; 
^niiy^kepala 

nya sudah dilumuri minyak rambut.

Dan kalim at,t\t3L artinya telah diminyaki.

I o.
7 E\: Setiap masing-masing pasangan laki-laki dan perempuan pada

Br-r-rf*g yang sudah kawin dinamaka 
" {i:.Begitu juga pasangan diluar

binatang disebut dengan Li:.tl^t ini iepeni kata .liit yang berarti

sepatu dengan kata Jlllt yangberarti sandal. Dan setiap sesuatu yaflg

ada serupanya atau ada lawannya disebut dengan f.5 brtr.tgrt).
Allah JGJxv;7 telah berfirman:

{ @,1fu 
'6 

51i &-iJi'^lpy
" L a l u A l l ah m enj adikan darip adan y d s E d.s d.ng l aki - l aki dan p e re mp rtdn. "
(QS. Al-Qiyamah 17 sl: 3e).

Allah juga berfirman:

{@'ifr6):ity
"Dd.n isterimu (didalam) surga." (QS.Al-Baqarah [2]: 35).

Kata'aE3adalahbahasayangburuk, jamakdarikata'oa3;adalah,Lti,23.

Seorang penyair berkata:

*:::'FFol! K;5

Maka anak-anab perempud.nku dan isterihu menangisi

akan kebutuhannya

{@rcq$<y
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Jamak dari kata e:ltadalah LV:i.
Dan firman Allah Sa;nv;) yarlgberbunyi:

{@n-;isiy
*Mereka 

beserta pasangdn-pasdngannyd.." (QS. Yasin [36]: 56).

{ @ ;i{;;';'t':v iritt 
,6*:iy

"(Diperintabkan kEada malaikat), "Kumpulkanlab ordng-orang ydng
zhalim beserta ternan sejawat mereka.'" (QS. Ash-Shaffat p7l:22).

Maksudnya adalah teman-temafl yang mengikuti perbuatan
mereka.

{@At4'4,e1({i[Jt]
"Kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa

golongan diantara mereka (orang kofir)." (QS. Al-Hijr [15]: 88).

M aksudny a adalah kelomp o k y arrg semisal mereka.

Allah juga berfirman:

{@q;i(trx&b;'y
"Dd.n segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangdn.

(QS. Adz-Dzariyat [s1]: a9).

Maka ay^t-ay^tdiatas memberikan peringatan bahwa segala sesuatu

yang tercipta di alam semesta ini tersusun dari jaubar (elemen) dan
'Ardh (bukan inti) juga tersusun dari materi dan non materi. Dan tidak
ada sesuatupun di alam semesta ini yang tercipta begitu saja melainkan

{@e;vi a:;"i'r'*:- \
*Maba 

suci Rabb yang telah menciptakan pasangan-pasangan."

(QS. Yasin [36]: 36).

154 Huruf Zay



terdapat petunjuk bahwa di sana adayangmenciptakarLnya. Dan juga

ayat-ayattersebut menunjukkan bahwa Allah lah yang Maha Esa yang

menciptakan segalanya.

Dan firman-Nya yafigberbunyi:

{@qJGEY
"Kami ciptakan berpasang'pasd.ngd,n." (QS. Adz-Dzariydt l5l): 49).

Ini juga memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu yang ada

di alam semesta mempunyai pasangannya, baik dengan mempunyai

lawannya, atau yang semisalny a, atav memPunyai keterkaitan
dalam susunannya yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Namun

disebutkannya dua pasangan dalam ayat tersebut sebagai pengingat

bahwa segala sesuatu itu kalau tidak mempunyai lawannya, atautidak

mempunyai sesuatu yang semisalnya, maka sesuatu itu tidak bisa

dilepaskan dari elemen inti dan elemen yarrg bukan intinya, dan itu
juga sama dinamakan dengan pasangan.

Dan firman Allah SGi'i'YJ yangberbunyi:

{@ #rGnt;iY
"Berjenis-jenis aneka rndcd?n tumbuh'turnbuhan." (QS. Thaha [20]: 53).

Maksudnya adalah bermacam-macam ragamrryadan yang seruPa.

Begitu juga dengan firman Allah Svii.n;;l yangberbunyi:

{@:$e$e\
* Berbagai lnacarn tumbuh -tumbuh an y ang baik. "
(QS. Asy-Syu'ara' 126): 7).

"Delapan ekor yang berpasangar." (QS.

Maksudnya delapan jenis.

Kamus Al-Qur'an
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Az-Zumar [39]: 6).
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Dan firman Allah Saj:nv;i yangberbunyi:

{@'{fr\iisiKry
"DAn kamu menjadi tiga golongaz." (QS. A1-Waqi'ahl56l:7).

Maksudnya kalian menjadi tiga sekawan, dan mereka itulah yang
ditafsirkan dalam ayat setelahnya.

Dan firman Allah Jr;4nv$ yarLgberbunyi:

{@;tl;Sti6g\
"Ddn apabila rub-rub dipertemuh,an (dengan tubuh).'
(QS. At-Takwir [81]: 7).

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah dan

apabila jiwa-jiwa dipertemukan dengan pengikut yang mengikutinya
baik yang ada di dalam surga ataupun nereka.

Dan ini seperti firman Allah yangberbunyi:

{ @ ;i;!;;'6 t':v i,iti'6*iy
*(Kepada malaikat diperintabkan):'Kumpulkanlab orang-ora.ng yang
zalim beserta sej auat mereka.'" (QS. Ash-Shaffat p7l: 22).

Dan ada |ugayang mengatakan bahwa makna dari ayat di atas

adalah 'apabila ruh-ruh dipertemukan dengan jasadnya.' Dan ini sesuai

dengan apa yang diperingatkan oleh firman-Nya pada salah satu dua
penafsiran ayat berikut:

{@!U +s*,v tte, @ \: r tr 6:iW-Y
"Wabai jian yang tendngp kembalilab kepada Rabbmu dengan hati yang
puas lagi diridhai-Nya." (QS. Al-Fajr l89l:27-28).

Maksudnya kembalilah kepada temanmu. Ada juga yang
mengatakan bahwa makna dariayatdiatas adalah'dan apabila jiwa-jiwa
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dipertemukan dengan amalannya.' Dan ini sesuai dengan aPayang

diperingatkan dalam firman-Ny 
^ 

y ang berbunyi:

{ @ r;; v:i,;v'| t!} f ir$e ; lg +: ii-Y
*Pada hari ketika tiap+iap diri mendapat segala kebaikan dihadapkan

(dimukanya) begitu (j"So) kejabatan yang telah dikerjakanrryd.."

(QS. AIi'Imran [3]: 30).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@*lh€;i
"Ddn Kami berikan kEada mereka bidadari."
(QS. Ad-Dukhan $\: sa).

Maksudnya adalah dan Kami pasangkan mereka dengan bidadari

itu. Di dalam Al-Qur'an tidak adaayatyangmenyebutkan akan kami

nikahkan dengan para bidadari, sebagaimana pernikahan yang biasa

kita laksanakan dengarLparaperempuan. Ini sebagai peringatan bahwa

percumbuan dengan para bidadari itu tidak dilakukan melalui Proses

perkenalan sebagaim ana yarrg biasa kita lakukan dalam pernikahan

dengan perempuan biasa.

sli , i3u-]r anin yaadalahmenggabungkan (menambahkan) sesuatu ke

drl** sesuatu tersebut dengan bagian yang lain. Dikatakan dalam sebuah

kalimat 'i\) artinya aku telah menggabungkan atau menambahkan

sesuatu padany a sehingga ia menj adi bertambah.

Dan firman Allah S(i,i:n\t;) yangberbunyi:

{@ #:s:siy
"Dd.n kita akan mendapat tambahan jatab (gandum) seberat beban seekor

untd." (QS. Ynsuf 112):65).
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Ini sama sepefti kalimat {X ail;1 artinyaaku telah menambahkan
keutamaanku. Ini dari bab firman-Ny a y ang berbunyi:

{@,'64y
" Orang yang ftrent perbodoh dirinya sendiri." (QS. Al-Baqarah [2]: 1 30).

Dan kata ii[]l yang berarti tambahan, terkadang mengandung
makna kehinaan, seperti benambahnya sesuatu diatas yang dibutuhkan,
contohnya bertamb ahny a j umlah jari jemari, atau be rtamb ahnya kaki-
kaki pada binatang, atau bertambahnya jantung yangmenggantung.
Hal ini dianggap hina karenayangdemikian itu tidak diperlukan dan
tidak akan dimakan. Dan terkadang kata i3t!]l yangberarti tambahan
bisa mengandung makna yangterpuji.

Seperti pada firman Allah SGj:{,v;7 yangberbunyi:

q@T;r5g.xt&.4ty
* Bagi ord.ng- ordng y dng berbuat baik ada pab ala y ang terbaik (S urga) dan
tambahannyA." (QS. Ynnus [10]: 26).

Dan diriwayatkan dari berbagai jalur riwayat hadits, bahwa
yang dimaksud kenikmatan tambahan dalam ayat tersebut adalah
kenikmatan menatap'wajah'Allah S\;tx,a", dan ini sebagai gambaran
bahwa kenikmatan ini tidak bisa digambarkan di dunia.

{ @;-:i 5 Di o";-t;s.'i;v3y
"Dd.n trrcngdnugerabinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa."
(QS. A1-B aqarah l\: 2a7).

Maksudnya adalah Allah telah memberikan kelebihan ilmu dan
kekuatan tubuh melebihi kekuatan orang-ora ng yang ada pada zaman
tersebut.

Dan firman Allah Sq:i,va y^ngberbunyi:
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{@'"i;V';Jj6Jifftir;Y
"Ddn Allab akan menambab petunjuh kepada mereka yang telah

mendapatkan petunjuh." (QS. Maryam ll9):76).

Dan diantara contoh bentuk tambahan yangtidak disukai adalah

firman Allah Sc6i,v.$ yang berbunyi:

{@r;Jlj;;ve\
*Tidak menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari
(kebenaran)." (QS. Fathir 13\ a2).

Dan firman Allah S(ii:nv.;L yang berbunyi:

{ @ r\:i3\&)! (11i i{';;\
"Kami tambahkan sihsaan kepada mereka di atas siksaan."

(QS. An-Nahl [16]: 88).

{@ *r,*.;;aV
*Sebab itu kamu tidak menarnbah apapun kepadaku selain daripada

kerugian." (QS. Hud U1l: 63).

Dan firman Allah Jci:i,w yangberbunyi:

{@".4'^ri1$Y
"Lalu Allah menambab penyakitnya itu." (QS. Al-Baqarah [2]: 10).

Tambahan-tambah an yang disebutkan dalam ayat di atas

sesungguhnya terbentuk dari suatu kaidah bahwa manusia akan

mendapatkan balasan yang adil, j ika ia melakukan kebaikan maka balasan

kebaikan yar,rg akan ia dapatkan, dan jika ia melakukan keburukan
. maka balasan keburukan pula yangakan ia dapatkan, sehingga ini akan

memp e rk vat ap a y aigdilakukannya maka be rt amb ahlah ke adaannya

sedikit demi sedikit.
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Dan firman Allah JG:):I,Y;:. yang berbunyi:

{@*irrji}
*Masib adakab tambahani" (QS. Qhaf [50]: 30).

Bisa berarti tambahan di sana mengandung arti permintaan supaya

terus ditambah, atau dapat jugaayattersebut sebagai peringatan bahwa

sesungguhnya neraka jahannam telah penuh oleh penghuninya, maka

ia sesuai dengan apa yarLg difirmankan oleh Allah Jr;i,iw dalam ayat

y^ng berbunyi

{ @ aai*,rut#r q A-'Ig{y
"sesunggubnya akan aku penuhi Neraka Jabannam itu dengan jin dan

manusia bersama-sarnA.." (QS. As-sajdah 132): 13).

Dikatakan dalam sebuah kalimat'i\) artnyaaku menambahkannnya,
';ljllalu bertambahlah ia. Bisa juga dengan menggunakan il:;!; maka

bertambahlah.

Allah SGJ:nv:L telah berfirman:

{@"lr;;G3iGi|li,HCr\
"Apa yang kurang sernpurna dan apa yang bertambah dalam rahim."
(QS. Ar-Ra'd [13]: 8).

Kalimat tambahan yarlgburuk, bisa menggunakan dengan kalimat

',;-r:F atau bisa juga dengan';;l:,.

{@6b:6t;y
"Ddn ditambah sembilan tabun (lo4r." (QS.Al-Kahfi [18]: 25).

Dan Allah juga berfirman:

{@r$6r;t:*y
"Kemudian bertambab kekafirannya." (QS. An-Nisa' l\: 137).
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Seorang penyair berkata:

e;# \"s gA Giov * *v,y L;1 p; *\s
Dan kalian adalab kelompok yang jumlahnya lebib dari seratus

Makakumpulkantabter!7;Tr:*;:frsebuabsiasatuntuk,menipu

Kata i$l artinya adalah bekal atau simpanarL yang melebihi dari

kebutuhan yangakania butuhkan lagi pada waktu yang lain. sedangkan

kata"jjst artinya mengambil atau mengumpulkan bekal.

Allah SW:i,w telah berfirman:

{ @ V;ti,1i';* 4\: \fi;35!
"DAn berbekallah dan sesunggubnya sebaik-baik perbekalan adalab

ketdq@ddn " (QS. Al-Baqarahlzl: 197).

Kata S-,;itartinya adalah sesuatu yang dijadikan bekal berupa

makanan. Sedangkan kata ligit artinyaadalah sesuatu yangdijadikan

bekal dari air atau minuman.

iii : ',:Jl artinyaadalah bagian atas dada (tenggorokan) dan

Irif,ilr, U)ti.!jj artinya aku menemuinya dengan tenggorokanku,

atau bisa juga berarti aku bermaksud menemui tenggorokannya
(artinya mengunjunginya), seperti menjumpai wajahnya. Kalimat

3r: k artinyalaki-laki yangberkunjung. Dan kalimat 

")3ir 
artinya

kaum yangberkunjung. Ini sepefti kata!2-V dankataoll" artinyasama

bepergian. Dm terkadang dikatakan dalam sebuah kalimat 'r, k
artiny alaki-laki yan g berkunj un g. Maka kata 

"l 
dalam kalimat terse but

berkedudukan sebagai mashdar yang disifati olehnya. Ini seperti

kata i):> yang berarti tamu. Kata',3'i) artinya adalah kecondongan

bagian atas dada, sedangkan kata );!l artinya adalah orang yarLg

menyondongkan bagian atas dada.
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Dan firman Allah JGj:nY;l yangberbunyi:

{@a#*;';Y
*Condong dari gua mereka." (QS. Al-Kahfi [18]: 17).

Maksudnya adalah condong. Kata )11$ bisa dibaca dengan

men-takbfi.f(ringan)kan htruf. zay (; )nya bisa juga dengan mentasydidkan

huruf zay.Dan ada pula yangmembacati$. Abul Hasan berkata:

"Tidak ada makna untuk kalimat'tlflpadaayattersebut. Karena kata

'r$\l artinyaadalah pengenrtan. Dikatakan dalam sebuah kalimat j1$
i,;i. aninya mengenrt darinya, atau kalimat'alL')ti\ mengerut darinya.

'$i k arinyalaki-laki yangmenyondong, atau kalimar'r\ij aninya
adalah kaum yarLg condong atau kalimat iftS';', artinya sumur yang
condong lubangnya. Dikatakan bahwa kebohongan juga disebut
dengan ';|ka,rena ia condong dari arahnya."

Allah Sq:{,Y:;. telah berfirman:

{@rri;rilY
" Kezhaliman dan dusta yang besar." (QS. Al:Furqan l25l: a).

Kalimar ,it Jj artinya ucapan yang bohong. Dan kata\jj;ojiais-'J
artinya mereka tidak memberikan persaksian palsu. Berhala juga bisa

disebut dengan 'r3j sebagaimana yangdisebutkan dalam sebuah syair:

*'.iU w,s'#r;h)LV
Mereka datang dengan pdtung diantara mereka
s edangkan kami datang dengan urnrndt -urnrnd.t

0o -
b\ , 'l;")l artinyaadalah berpaling dari keistiqamahan. Sedangkan

hi66i 
^rtiny^adalah 

saling berpaling. Kalimat 'etS ,yr, ^rJrny^
laki-la-ki y^ngberpaling, atau kalimat qsij artinyi adalah kaum
yangberpaling, atau kalimat 6$\ artinyaorang-orang yang berpaling.
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,;5r 9LY; aninya matahari yangcondong. Kalimat Ht Lr: artinya

pandanga I y^ng condong.

{@*rs*ltby
"Ddn ketika penglihatan(mu) terpand'." (QS. Al-Ahzab [33]: 10).

Ayat tersebut bisa diambil makna sebagai petunjuk akan apa

yangtelah merasuk ke dalam mereka berupa ketakutan sampai

menggelapkan pandangan mereka. Dan bisa juga bermakna petunjuk

atas apa yangdifirmankan oleh Allah dalam ayat yang berbunyi:

{@"#icv4g#r;Y
"Yang dengan rnd.ta. kepala melihat (seakan-akan) orang'ordng muslimin

dua kali jumlah mereka." (QS. Ali 'Imran [3]: 13).

Dan Allah juga berfirman:

{@ irr6;AiU(Y
"Penglibatannyd. (Muhamrnad) tidak menyimpang dari yang dilihatnya

itu dan tidak (pula) melampauinya." (QS. An-Naimls3l: 17).

Dan firman Allah yarLgberbunyi:

{@bY;ruu);'.,-q
*Setelah hati segolongan dari mereka bampir berpaling."

(QS. At-Taubah l9): 117).

{@e;1i K\tir}66'y
"Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran) Allab memalingkan

bati mereka." (QS. Ash-Shaff [61]: 5).

Tatkala mereka meninggalkan keistiqamahan, merekaPun

diperlakukan demikian (tidak diberikan keistiqamahan).
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j5 , ie,if artinyasesuatu yangtelah hilang/lenyap maksudnya

meninggalkan/memisahkan )alannya dan menyimpang darinya.
Dikatakan dalam sebuah kalimat iA;i artinya aku menyimpang
atau meninggalkannya. Bisa juga dengan kata oaji artinya aku
meninggalkannya.

Allah Jr;i.,i,v.$ telah berfirman:

{@'{6Jy
"Supaya jangan lenyap." (QS. Fathir [35]: a1)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@-tit,,1;y
Jika keduanya akan lenyap." (QS. Fathir [35]: a1).

{@JvfiUr'ny
" Seh ingga gunung- gunung dap at leny ap karenany a. "
(QS. Ibrahim [1a]: a6).

Kata Jgltyang berarti meninggalkan atau lenyap dapat digunakan

pada sesuatu yang sebelumnya tetap. Jika mereka mengatakan mengapa

ada ungkapan uAt Jg3 yang artinya adalah matahari tergelincir,
sementara matahari itu tidak tetap, maka jawabannya adalah karena

mereka meyakini bahwa matahari ketika disiang hari tetap berada

ditengah langit. Oleh karena itu mereka berkata ':\&\5V: tfftP\J fE
artinyaseseorang berdiri disaat matahari tepat berada ditengah langit,

sehingga waktu siang pun berjalan. Dan dikatakan rJ!,;.^{r: artinya
dihilangkan gerakannya.

Seorang penyair berkata: 
,

6wJr:
Telah bilang gerak anny a
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Kau, J61t artinyaadalah berpaling. Dikatakan bahwa kata tersebut

sama ,.p.irl ungkapan mereka yrrrib.rb., nyiz 'oiTv-iirr aCi artinya

Allah mendiamkan tidurnya.

Seorang penyair berkata:

WitWir:e'burst
Jika tidak rnelibat kita, maka bilanglah gerakannya.

Dan bagi orang yang mengatakan bahwa kata J5 yang berarti

berpaling, bukan merupakan fi'il muta'addi (kata kerja yang
membutuhkan pada objek) maka isim setelahnya dinashabkan kepada

mashdar. Kata \j3j artiny a adalah berpisah.

Allah S;,j:nv) telah berfirman:

{@"#({iy
"Lalu Kamipisabkan mereka." (QS.Yunus [10]: 28).

Dan ini sebagai bentuk taktslr (memperbanyak) menunrt pendapat

yangmengatakan iidj; sr-, seperti kalimat 'i;a yang berarti aku

memisahk arlnya dan'o3j; (aku membedakannya). Dan ungkapan

mereka y^ngberbunyi Jfu drt kalimat iE i keduanya dikhususkan

untuk mengungkapkan sebuah kalimat yang berfungsi seperti fungsinya

6K yang me-rafa'-kan isim danme-nashab-kankhabar. Dan asal huruf

alif () pada kata tersebut adalah ya(,5) sebagaimana ungkapan mereka

yangberbunyi *Y; yangmaknanya sama dengan makna U;Y yaitu

tenrs menerus atau tidak habis-habisnya atau senantiasa. Dan contoh

kata tersebut adalah firman Allah S6i:i,\.;L yangberbunyi:

{@641i1}61'fiy
"Tetapi mereka senantiasa berselisib pendapat." (QS. Hud [11]: 118).

Dan juga firman-Ny a y^ng berbunyi:
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{@:itrJr) }
*Bangunan ydng mereka dirikan itu senantiasa."

(QS. At-Taubah [9]: 110).

{@'rr6'"ii3$1ry
"Ddn orang-orangyang kafir senantiasa." (QS. Ar-Ra'd [13]: 31).

{@# aV;6\
"senantiasa kamu dalam keraguan." (QS. Ghafir [a0]: 3a).

Kalimat $tuz:'itX; Jg u tidak tepat untuk diucapkan, sebagaimana

tidak tepatrLya ungkapan $lt'; 'ilI; .itt E. Hal ini dikarenakan kata

Jli -.rrgrndung ani penafian (negatif) dan ia bermakna kebalikan dari
itsbat (positif), sementara huruf l-l dan huruf 'f ked,.ranya merupakan
huruf nafyi atau penafian, dan jika dua kata penafian (negativ)
digabungkan maka akan melahirkan kata 'itsbat atau penetapan
(positif) sehingga ungkapan mereka yang berbunyi Ggj'113:; Jgu ,kr"
menjadi Slt"; 'it5:; oK dan itu berarti menetapkan. oleh karena itu
sebagaimarr* .rrrgkrp ant$Ei'itX-; ,i\tu tidak tepat untuk diucapkan,

maka ungkapan tii*'; 'ilX-; jg U juga tidak tepat untuk diucapkan.

dPj : Arti kata 'Ajt yang sesungguh nya adalah keadaan seorang

manusia yaigtidak ternodai baik di dunia maupun di akhirat. Adapun
menghiasi keadaan tertentu t^npa menghiasi keadaan yanglain
(sehingga menjadi tidak seimbango'd), maka itu merupakan bentuk
penodaan. Dan kata !u.3t yarLgberarti perhiasan secara umum terbagi
kedalam ti ga j enis ; p ert arna'riL'e$ y angbe rarti pe rhias an j iwa sepert i
ilmu, keyakinan yangbaik. Kedua'** a; y angberarti perhiasan diri,
seperti kekuatan dan postur tubuh yangtinggi. Dan yang ketiga adalah
'4YL-iyaitu perhiasan dari luar, dan itu contohnya seperti harta
dan kedudukan.

166 Hurut Zay



Dan firman Allah SGixY;L yangberbunyi:

{@*it aiq'ipf:#L*Y
"Menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan

itu indah di dalam batimu." (QS. Al-HujuratlaglzT).

Kata ii3t dalam ayat tersebut merupakan termasuk kedalam
,-t zr t-.ra i.ri A.iJ-j.

Sedangkan firman Allah Ju6:nw yangberbunyi:

{@;r4i;;y
"siapakab yang mengharamkan perhiasan dari Allah."
(QS. A1-A'ref l7):32).

Kata'a3tdalam ayat tersebut termasuk jenis 'a*rYk-i, danhal ini

sebagaima nayangdiriwayatkan bahwa kaum pada saat itu selalu thawaf

di Ka'bah dengan keadaan telanjang, maka Allah melarang mereka

dengan ayat tersebut. Dan sebagian dari mereka berkata: "Sebenarnya

'A;y^ngdisebutkan dalam ayat tersebut adalah berupa kemuliaan yang

disebutkan dalam firman-Ny 
^ 

yarrg berbunyi:

{@F:t $:;K-air\
"sesungguhnyd ordng yang paling mulia disisi Allab adalah orang ydng

palingbertakwa di antara kalian." (QS. Al-Hujurat $91: t3).

Dan mengenai hal ini, seorang penyair berkata:

y-J.lr :##\L.i
Perbiasaan seseord.ng adalah akblak yang baik

Dan firman Allah Scix'v:L yar,Lg berbunyi:

{@i*;e'i;ci'qtY
"Maka keluarlab Qarun kepada kaumnya dalam kemegabannyd.."

(QS. Al-Qashash l2s): 7e).
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Kata oi-!t dalam ayat tersebut termasuk kedalam jenis {-fi a:
berupa harta, perabot rumah dan kedudukan. Disebutkan dalam

sebuah kalimat tK'45 artinyaia menghiasinya dengan ini. Kalimat *3;
artiny a menampakkan kebaikan (perhiasan) nya baik berup a perbuatan

ataupun perkataan. Didalam Al-Qur'an, terkadang Allah menisbatkan

kata ii3-1t kepada Dzat-Nya, dan terkadang menisbatkannya kepada

syaitan dan terkadang tidak menyebutkan kemana penisbatan kata.::3t

tersebut. Di antar acontoh bentuk kaa'aiStyang dinisb atkan pelakunya

kepada Allah adalah firman-Nya tentang keimanan yangberbunyi:

{@{#a"i15Y
"Dan Dia menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu."
(QS. Al-Hujurat lael: 7).

Dan mengenai kekafi ran, fir man-Nya y ang berbunyi:

{@iaG''f^rt:\
"Kami jadikan terasd indab bagi mereka perbuatan'perbuatan rnereka

(yorg buruk)." (QS. An-Naml l27l: a).

Sementara di antara contoh bentuk kata'a3t yang dinisbatkan
pelakunya kepada syaitan adalah firman Allah Jctava yangberbunyi:

{@ Ai:5:;Lilifri;it'\
"DAn ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan

mereka." (QS. Al-Anfal [S]: a8).

Dan firman Allah Jr;;i,y;L yangberbunyi:

{@ *.!'tteji;J;'lq
"Aku pasti akan jadikan (kejabatan)terdsd indab bagi mereka di bumi."
(QS. Al-Hijr [1s]: 3e).
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Namun dalam ayat tersebut tidak disebutkan objek yang dijadikan
keindahan syaitan, karena maknanya sudah sangat difahami. Dan
diantara contoh bentuk kata'ai3t yaigtidak disebutkan penisbatan
pelakunya adalah firman Allah kii yangberbunyi:

{@+6iiri\qSi.t\
"Dijadikan terdsd. indab dalam pandangan manusia cinta terhadap apa

yang diinginkan." (QS. Ali'Imran [3]: 1a).

{@"4rA:;1;i14y
*Menjadikan 

mereka memandang indab perbuatan mereka ydng buruk
itu. " (QS. At-Taubah l9): 37).

Dan Allah juga berfirman:

{@ qtri"i#\Wt)\i)y
*Kebidupan dunia dijadikan indab dalam pandangan orang-orctng
kafir." (QS. Al-Baqarah l2l: 212).

Dan firman Allah S$J:nw yang berbunyi:

&u;eSii36-t+-ErtGgA-63
{@

"Pemimpin-pemimpin mereka te\ah menjadikan kebanyakan dari ord.ng-

ordng musyrik itu rnemandang baik, membunub anak-anak merekd."
(QS. Al-An'lm 16l: 137).

Maksudnya adalah pemimpin merekalah yang menjadikan
pembunuhan terhadap anak-anak mereka menjadi dipandang baik.
Dan firman Allah Jaj:iy) yangberbunyi:
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{@'#,q3li'raigiy
"Kami telah mengbiasi langit yang dekat dcngan bintang'bintd.ng."

(QS. Al-Mulk [67]: s).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{ @'55( i i';qtri :t":)i u;uY-\

"sesunguhnya Kami telah mengbiasi langit yang terdekat dengan hiasan

y aitu bintang-bintct ng." (QS. Ash-Shaffa t p7): 6) .

{@ <)-+l,a1.:495\
"Kami telab menciptakan gugusd.n bintangdi langit dan menjadikanrtya

terasa indah bagi orangydng rnernandang(nya)." (QS. AI-Hijr [15]: 16).

Ayattersebut memberikan isyarat bahwa'ai3t y angyang dimaksud

adalah perhiasan atau keindahanyangterlihat dan nampak oleh semua

orang baik orang umum (awam) ataupun orang khusus (berilmu),

dan juga keindahan yanghanya dapat diketahui oleh orang-orang

khusus (berilmu) yaitu berupa keindahan akan rahasia dan hikmah

dari hukum-hukum Allah. Dan sesuatu yang dijadikan indah oleh

Allah bisa dalam bentuk penciptaan dan pengadaannya, begitu juga

dijadikan indah sesuatu oleh manusia dengan memperindah perbuatan

dan ucapanrLyadan itu harus dengan memuji dan menyebutnya suPaya

dapat meninggikannya.
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6r +6
Bab Huruf Sin

9..
W , ,LJ.lt artinya adalah tali yang digunakan untuk menaiki
pohon kurma. Jamak dari kata ,i';tl adalah lt;i.

Allah gaj:nu:" telah berfirman:

{@ S*ra:6j.&y
*Mak 

a h endaklab mereka menaiki tdngga-tangga (k elangit). "
(QS. Shad [3S]: 10)

Dan ini memberikan petunjuk makna seperti dalam firman-Nya
yang berbunyi:

{@7.t;;';e"p'fy
"Ataukah mereka rnernpunyai tangga (ke langit) untuk mendengarhan
padd tdngga itu ftal-hal yang gbaib)." (QS. Ath-Thur [52]: 33)

Dan segala sesuatu yangdapat menghantarkan pada sesuatu yang
lainnya disebut dengan .1;.

Allah JE:n\& telah berfirman:

{@sgt@fr,o&n.1r'p
"DAn Kami telab memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala

sesudtu. Maka diapun menempuh suatu jalan " (QS. Al-Kahfi [1S]: 8a-S5)
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Makna ayat tersebut adalah bahwa Atlah memberikan kepada

mereka segala pengetahuan dan pencegaha n yangdapat menghantarkan

mereka, lalu mereka mengikuti satu diantara jalan-jalan itu.

Dan mengenai hal ini Allah Jsr:ia telah berfirman:

{ @ o. ia:tQ:4G} .dv i U -,PY

"supaya aku sampai ke pintu-pintu. (yaitu) pintu'pintu langit."

(QS. Al-Ghafir [40]: 36-37)

Maksudnya adalah suPaya aku dapat mengetahui apa-apa yang

terjadi dilangit sehingga aku bisa mengetahui apa yarLg diakui oleh

musa. Sorban, kerudung dan pakai an yarTg panjang juga dinamakan

dengan.\; ini diserupakan dengan bentuk tali yang panjang. Begitu

juga dengan metode atau jalan dapat juga disebut dengan &i; hal ini

karena terkadang diserupakan dengan tali, dan terkadang diserupakan

dengan pakaian atau kain y^ngterbatas. Sedangkan kata.LlJt artinya

adalah cacian y^ngmenyakitkan.

Allah l6:r'nv.!. telah berfirman:

{ @ * #,V L'ii,\}i:$ ;ifi ei, al}'i<} ii\#s ; Y
"Dd.n janganlab kamu memaki sembahan-sembaban yang mereka

sembab selain Altab karena mereka ndnti akan memaki Allab dengan

melampau batas tanpa pengetabuan." (QS. Al-An'am [6]: 108)

cacian mereka kepada Allah bukanlah dengan cacian yangsecara

langsung dan terang-terangan, namun mereka berlebihan dalam

menyebut nama Allah, sehingga mereka menyebut nama Allah dengan

sesuatu yangtidak layak untuk-Nya, dan itu akan menimbulkan

perdebatan sehingga hal ini akan terus menambah sebutan mereka

kepada Allah dengan sesuatu yarlgtidak Pantas bagi-Nya. Dan ucapan

seorang penyair yang berbunYi:
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Ga\6j:Dr\.E;Jt *v#q>a\,
Dosa bani Malik adalab rnerekd lnencdci si ghulam sebingga gbulam

pun rnernbdlas cacian mereka

Dengan bapusan ydngputih dan pemotonge ia rnernotongtulang dan

membiarkan cacian

Dan ini menginBatkan atas apayangdiucapkan yanglainnya y^ng
berbunyi:

#U'irri'iU',a1s
Kami mencaci dengan perbuatan, bukan dengan ucd.pd.n

Kata.f,lt artinya adalah orang yangmencaci.

Seorang penyair berkata:

',lt {r G:rjAidfiJ5 t,

Janganlah kamu mencaciku karena engkau bukanlab pencaci

Sesunggubnya cacianku berasal dari orang yang mulia

Kata ii.1Jt artinyaadalah sesuatu yang dicaci, kata tersebut juga dapat

digunakan untuk mengungkapkan bagian belakang, dan dinamakan
demikian sebagaimana kata tersebut dinamakan dengan i;; yang
berarti keburukan. Kata ftgtt artinyaadalah telunjuk, dan dinamakan

demikian karena telunjuk digunakan untuk menunjuk ketika mencaci.

Sama halnya dengan kata 'a;!rAr yang berarti tasbih, dinamakan
demikian karena tasbih adalah alat yangdigerakkan ketika bertasbih.

,"f.:r!q?l iy,#
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L2*4 : Asal makna .1# J I adalah memoton g, dar tny a te rlahir kalimat
';-.li *; artinya memoton g 1alan. Dan kalim at tAt &i-1" artinya
memotong rambut atau mencukurnya. Dan kalim at 9!'\ yi,Li1" artinya

adalah mencabut bulu hidungnya. Dikatakan bahwa kenapa hari sabtu

dinamakan dengan {Jl karena Allah S*i:nY) memulai penciptaan

langit dan bumi pada hari ahad, dan Allah menciptakan itu semua

selama enam hari, sebagaimana yarlgsudah disebutkan dalam banyak

hadits, kemudian Allah mengakhiri atau memutuskan penciptaannya

itu pada hari sabtu, maka hari sabtu dinamakan dengan .+XJl iiy^ng
berarti hari pemutusan (dari penciptaan.) ZKalimat (ti',* artitya
si fulan menjadi terputus.

Dan firman Allah S6;xv;7 yangberbunyi:

{@t-{9&i;y
"(Ketika mereka melanggar dturan-dturan pada ) hari sabtu diwaktu

datang kepada mereka ikan-ihan mereka (yong berada disekitar) mereka

terdpung-a.pung dipermukaan air.: (QS; Al-A'raf l7l: t63)

Ada juga yangmengatakan bahwa maksudnya adalah pada hari

dimana mereka tidak bekerja.

{@ \h;:'"{i;iy
"DAn hari-hari yang bukan sabtu." (QS. Al-A'raf l7): 1'63)

Maksudnya adalah pada hari dimana mereka tidak memutuskan

bekerj a. Namun ada juga y angmengaft ik anrLy adengan hari pada hari-

hari selain sabtu. Dan kedua tafsiran tersebut menunjukkan pada satu

makna.

Dan firman Allah Jri,:iw yang berbunyi:

{@ :;:'\'&L3Ly
" sesungguhny a diuaj ibkan (mengh ormati) hari sAbtu. "
(QS. An-Nahllt6): 124)
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Maksudnya adalah untuk meninggalkan pekerjaan pada hari
tersebut.

{@,i:'kiw.y
"Ddn Kami jadikan tidurrnu untuk istirahat." (QS. An-Naba' 178):9)

Maksudny a adalahtidak bekerj a, dan ini menunjukkan kepad a apa

yangdifirmankan oleh Allah Sv;xw ketika menggambarkan malam:

{@ '}-'\b1ty
*Supaya kamu beristirahat padanya." (QS. Yunus ll0l: 67)

?? , i)J.lt artinya adalah berjalan cepat diatas air ata:u diudara.
Dtkatakan dalam sebuah kalimat LV, \*" #" artinyaberjalan cepar.

Lalu kata tersebut digunakan untuk 
-ir.rgr;ikrn 

p...drran bintang
diangkasa.

Contohnya seperti firman Allah S6;iv$ yangberbunyi:

{,@5;J"*veky
"DAn masing-masing beredar pada garis edarnya." (QS. Yasin [36]: a0)

kata 6. juga digunakan untuk mengartikan lari kuda. Contohnya
seperti firman Allah Sct:nv;L yangberbunyi:

{@4*+r$Y
"Ddn (malaikat-malaikat) ydng turun dari langit dcngan cEdt."
(QS. An-N azi' at l79lz 3)

Dan juga kata {. dapat digunakan untuk mengartikan kecepatan

berangkat dalam bekerja.

C ont ohnya sepert i firman All ah J\1i6:n\?" y ang be rbunyi :
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{@},/&tVieait-\
"sesungubnya kamu pada siang hari mempunyai urusd'n yangpanjang

(banyak)." (QS. Al-Mtzzammil l7 3] 7)

Kata g+*jJl artinya adalah mensucikan Allah Sq:i'\t;L (dari sesuatu

y angtidalilayak untuk-Nya), asal artiny a adalah berj alan cePat dalam

beribadah kepada Allah S\;tn\a,,lalu kata tersebut diiadikan untuk

mengartik*r, p.rbrr"tan baik, sebagaimana kata iu{}l dijadikan untuk

mengartikan perbuatan buruk. Oleh karena itu disebutkan dalam

,.brrrh kalimat iirr;:;:j artinya semoga Allah meniauhkannya'Kara

CryJJf 
juga dijadikan bentuk peribadatan secara umum' baik berupa

ucapan ataupun perbuatan atau bahkanhanya berupa niat sekalipun.

Allah f)Gtxw telah berfirman:

{@ o*/:ia'bd1\{i1y
"Maka halau sekiranya dia tidak termasuk, ord.ng-ord'ng yang banyak

mengingat A llab." (QS. Ash-Shaff dt l37lt 1'43)

Dikatakan bahwa maknanya adalah orang-orang yang shalat,

namun yanglebih tepat adalah yangterkandung dalam tiga ienis ibadah

tadi (ucapan, perbuatan dan niat).

Allah berfirman:

"Sertd bertasbiblah diuaktu petdny." (QS. Ali 'Imran [3]: a1)

{@;}aii"Tst;#Y

{@;tiU;Y
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{@:*#'fry
*Padahal kami senantiasa bertasbib dengan memuji Engkau."

(QS. Al-Baqarah [2]: 30)
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"DAn bertasbiblab kamu kepada-Nya setiap selesai sembalryang."
(QS. Qhef [s0]: a0)

"Hendaklab kamu bertasbih (kepada Rabbmu)." (QS. Al-Qalam [68]: 28)

Maksudnya mengapa engkau tidak menyembah dan bersyukur
kepada-Nya. Dan dapat juga ia bermakna pengecualian, seakan dia
berkata insya Allah.

Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah yang
berbunyi:

{@6irrJ@';*;V$';e'*
"Ketika mereka bersumpab bahzaa mereka sungguh-sungguh akan
memetik, (basil) nya dipagi bari. Dan mereka tidak menyisihkan (dengan

rnengucdpkan insya Allab)." (QS. Al-Qalam [63]: 17-18)

Allah berfirman:

J 51' +;",@Jyr6'd"b"*f-;;' EfSUti \iQ\X{:'y

{@?a;#i;n
"Langit yang tujub dan bumi dan semua yang ada didalamnya bertasbib

kepada Allab dan tak ada sudtupun melainkan bertasbih dengan memuji
Nya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih rnerekd.."

(QS. Al-Isra' lL7):44)

Dan ini seperti firman Allah yangberbunyi:

{ @ 6fj e* o;'{V o- vai q Jffi' y
"Hanya kepada Allablah sujud (patub) segala dpd ydng dilangit dan
dibumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa."

(QS. Ar-Ra'd [13]: 15)

{@16r#{r}
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{ @,-r;Vr J.v6 o;LA e6 3;5";'i }
"Dan kepada Allab sajalab bersuiud segala apd. yd.ng berada dilangit dan

sernud. makblukyangmelata dibumi." (QS. An-Nahl 11,61: a9)

Ayat tersebut memungkinkan makna tasbih dan sujud yang

sesungguhnya, hanya saja dengan bentuk yang tidak kita fahami.

Hal ini dibuktikan dengan firman-Nya y^ngberbunyi:

{@'i6't'{;'iJS$Y
"Tetapi kamu sekalian tidak, mengerti tasbib rnerekA."

(QS. AI-Isra' llTl:44)
Dan bukti firman-Nya yang berbunyi:

{@
"DAn sernud. yang ada didalamnya." (QS. Al-Isra' l17l: aa)

Setelah disebutkannya langit dan bumi. Ayat ini tidak benar

untuk ditafsirkan dengan tafsiran bahwa semua yarrg ada dilangit

benasbih kepada-Nya, dan semua yangada dibumi bersujud kepada-

Nyr.Karena ini apa yarLgdifahami oleh kita, dan itu mustahil untuk

ditafsirkan demikian sementara kalimat ':* lS Dan semua yang ada

didalamnya. Dinisbatkan pada kalimat bersujud dan bertasbih. Semua

ciptaan Nya bersujud dan bertasbih, sebagian adayangsujud dengan

bentuk terpaksa (bukan kehendak sendiri), dan sebagian lagi adayang

sujud dan bertasbih dalam bentuk pilihan (atas kehendak sendiri), dan

tidak ada perselisihan dikalangan Paraulama bahwa langit, bumi dan

binatang melata benasbih dengan penuh ketundukkan. Dengan alasan

bahwa keadaan mereka menunjukkan akan hikmah ilahi. Namun

yangmenj adi perselisihan dikalang 
^n Paraulama adalah apakah langit

dan bumi bertasbih kepada Allah dalam bentuk ikhtiar (pilihan)?

Dan ayat tersebut menunjukkan makna demikian sebagaimanayaflg

sudah disebutkan dalam dalilnya' Kata oli.- berasal dari bentuk kata

mashdar, ini sama seperti kata 6\)L yattgberarti amPunan.

",f-frY
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Allah Sr;4i,w telah berfirman:

{@5r:3G;'il$*y
*Maka bertasbihlab kepada Allab diwaktu kamu berada di petangbari.'
(QS. Ar-Rum [30]: 17)

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@-v'P.1 i)q"Y
*Maba 

suci Engkau, tidak ada yang kami ketabui."
(QS. Al-B aqarahl2)z 32)

Dan ucapan seorang penyair yangberbunyi:

E6t'aliLboW
Maba suci Alqamab dari berbuat maksiat

Dikatakan bahwa makna syair tersebut adalah maha suci 'Alqamah,
ini sebagai bentuk ejekan, lalu ditambahlah di dalamnya orarrgyang
menambahkan kedalam aslinya. Ada juga yang mengatakan bahwa
maksud dari syair tersebut adalah maha suci Allah karena'Alqamah,
dengan membuangmudbaf ilaibi-nya (yaitu kata iirt."d). Kata LlAt a^
kata j43,i)l merupakan asma-asma Allah Ja;nv:J.dan tidak ada Jngkapan
arab dalam bentuk shigat Jts k...rrli dua katatadi, yaittLj,.:-da;,j";33.
Dan terkadangaday^rLgdi fathahkan fa fi'ilnya seperti 3.rK dan'rfr.
Kata'a;)rill artinya adalah tasbih, dan terkadang mutiara yang biasa

digunakan untuk benasbih disebut juga dengan'a;Al.

at.
7? : Dibaca dalam surat Al-Muzzammil dengan bacaan:
\-
\*" )Wl 0-"\'btmaksudnya adalah sesungguhnya kamu pada siang
hari mempunyai kelapangan waktu untuk bekerja atau bepe rgian.

,?l cj'',itt & aftinya Allah telah meredakan demam darinya, g
Ialu ia pingsan. Kata eyjjl artinya adalah bulu burung arau kipas
yang disisir atau yar,g sejenisnya yang bukan termasuk benda padat
dan berat.
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.qo.
b.-J : Asal arti kata rl'll adalah kelapangan atau keluasan dalam

kemudahan. Dikatakan dalam sebuah kalimat Y::"}A arinyarambut

yarLgmengurai (lurus). Disebutkan\EV: rSVty; ry ry kdimat

,rii- trt;{gy^n'inya perempuan berbadri b.rrr. coKr w" k artinya

Iaki-laki yangdermawan. Terkadang ia juga bisa digunakan untuk

mengkiaskan kebaikan' Sedangkan kata tli 1Jl artinya adalah cucu'

dinamakan demikian seakan ia merupakan perluasan cabang.

Allah SV,:{,Y) telah berfirman:

{@ts'itu:4y
"Ya'qub dan anak cucunya." (QS. Al-Baqarahl2)z 136)

Maksudnya adalah kabilah-kabilah dari setiap kabilah dari

keturunan laki-laki dan cucu suatu kaum. Kata Jl,Ut-lJl artinya adalah

lorong. Kalimat -gtr 15>13 ,:'.'f,;i artinya si fulan terserang penyakit

demam. Kata oE$L)l yang berarti kotoran, masih lebih baik daripada

kataoa;t:3yangsama-sama berarti sampah atau kotoran. Kalimat 9fi
UX; iSUtt artinyaseekor unta membuang anaknya.

0o.
|Y: Asal anikataii.iJl adalah jumlah bilangan yaitu tujuh.

- Allrh saj'ic:-telah berfirman:

"Tujub lapis langir." (QS. Al-Baqarahl2l:29)

"Tujub bulir (gandum)." (QS.Yusuf l12l: a3)
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{@{fi:"'{5y

{@pp'6y

{@r1l^;fry
"Tujub buah (angit) yang kokoh." (QS. An-Naba' l78lt 12)

Maksud ayat tersebut adalah tujuh langit.
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{@).yy
*Tujub malam." (QS. Al-Haqqah 169l: 7)

{@'ff;"&(,zaY
"Tujub ordng dan yang ke delapannya anjing rnerekA."

(QS. Al-Kahfilrslz 22)

{@cu>sfry
"Tujuh puluh basta." (QS. Al-Haqqah 169): 32)

{@ii'ey
"Tujub pulub kali," (QS. At-Taubah [9]: 80)

{@au\ur";y
"Tujub dyat yd.ng dibaca berulang-ulang." (QS. Al-Hijr [15]: 37)

Dikatakan bahwa maksud tujuh ayat yarLgdibaca berulang-ulang

dalam ayat tersebut adalah surat Al-Fatihah, karena surat tersebut
berjumlah tujuh ayat.Dantujuh surat yang panjang adalah dimulai dari
surat Al-Baqarah sampai dengan surat Al-A'raf. Dan surat-surat dalam

Al-Qur'an disebut dengan Al-Matsaniyang berarti pujian, karena
didalam Al-Qur'an terdapat kisah-kisah yang terpuji. Dari kata i.-1Jt
terlahir kata !+lJt dan kata 8tr yang berarti.unta yang dikembalf,an
pada hari ke-tujuh. Jamakiari kata i_rl:Jil yang berarti hari-hari
yanqtujuh (seminggu) adalah '&ti dik-atakan dalam sebuah kalimat
V;;\ *\-,.L,1L artrnya aku thaiiaf selama satu minggu. Dan kalimat

ifll*;artinyaaku menjadi orangyang ketujuh pada suatu kelompok.

&V\'y&iti aku mengambil sepertujuh dari harta mereka. Kata'{)l
sudah diketahui artinyayaitu binatang buas. Dikatakan bahwa binatang
buas dinamakan den gan 

Ll;*l 
I dikarenakan kesempurnaan kekuatannya,

dan hal itu karena bilangan tujuh merupakan diantara bilangan yang
sempurn a. S e b agaim arLa y 

^ng 
dikat akan oleh Al-H ndzalli:
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'rr.:.l'q .lf ,J'y 

";L'iK
(j ')J -') '

Seakan ia adalah budak bagi keluarga Abi Rabi'ah
yang kambingnya diterkam binatang buas

Ada juga yangmengartikan kata iJt pada syair diatas dengan

artian yarLg menyepelekan binatang buas. Dan diriwayatkan bahwa

kata'e$l dalam syair diatas dibaca dengan 6**lit yaitu dengan

memfithahkan huruf b, (+ ) dan itu merupakan bahasa kiasan bagi

orang yangtidak diketahui bapaknya. Kalimat t!i3$$ 'gi- artinya si

fulan membicarakan (mengghibahi) si fulan. Dinamakan demikian

karena orang membicarakan saudaranya sama sePerti memakan

dagingny aseb a gaimana binatan g buas memakan dagin g te rkamannya.

Kata'€,3\ artiny a tempat binatang buas,

<./

"..*t: 

Artinya perisai &rj" besi) yang semPurna dan luas.

- Allrh sut'na)telah berfirman:

{@';q iA, }
"(Yaitu) buatlab baju besiyangbesar'besar." (QS. Saba' [3a]: 11)

Dari makna tersebut lalu digunakan untuk mengartikan
penyempu rnaara. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat-,;lt'7VJ\ 

^rtinya 
menyempurnakan wudhu, ata:u ,i,;)l 1.y ^rti"y^

menyempurnakan nikmat.

Allah Svij:i;e) telah berfirman:

{@.4'&'€6y
"Dd.n rnenyemPurnakan untukmu nikmat-Nya. " (QS. Luqman [31]: 20)

,)#: Asal arti kata 3&t adalah berjalan didepan.
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Contohnya seperti firman Allah Svti,v;L yangberbunyi:

{@f rt$('Y
" D An (Malaikat-malaikat) y ang mendab ului dengan kencang. "
(QS. An-N azi' at l79l: a)

Kata jq-lr{ | artinya berlomba-lomba untuk saling terdepan.

Allah SGj:,nv;L telah berfirman:

{@.F':c;"uYY
"Sesungguhnya kami pergi berlombalomba." (QS. Yfisuf 1L2): 17)

Lalu kata iqiyl dilebihkan maknanya dalam pengedepanan bukan
hanyapada berjalan.

Allah berfirman:

{@'dfifrcY
"Tentulah mereka tidak, mendabului kami." (QS. Al-Ahqaf [a6]: 11)

{@4j'';{Y
"(Ketetapan dari) Allah yang telah terdahulu." (QS. Thahel2}l: 129)

Maksudnya yang sudah ditetapkan dan terdahulu. Kata 6.-1Jl
digunakan untuk mengartikan penampakkan keutamaan.

Contohnya seperti firman Allahi$;x\* yang berbunyi:

{@ 6,r}ai'o}plby
"Dan orang-ordngydngberiman palingdahulu. "(QS. Al-\7aqi'ah [56]: 1 0)

Maksudnya adalah orang-orang yang terdahulu mendapatkan
pahala dari Allah dan Surga-Ny, dengan melaksanakan amal-amal
shalih, seperti firman Allah yangberbunyi:
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{@*6e5}?4'Y
" Dan bersegera (mengerj akan) berbagai kebaj ik an. "

(QS. Ali'Imran [3]: 11a)

Begitu juga sebagaimana firman-Ny a yangberbunyi:

{@'th:-v'frY
" D d.n m er e kal ab ordng' or dn g y an g s e yer d me mp er o I eb rt'y d'. "

(QS. Al-Mu'minun 123): 6t)

Dan firman-Nya yartg berbunYi:

{@'4&,#r7'p
"Dd.n kami sekali-kali tidak akan dapat dikalabkan."

(QS. Al-\faqi'ah [s6]: 60)

Maksud kata iii)i,);dalam ayat tersebut adalah mereka tidak dapat

mengalahkan kami.

Allah berfirman:

{@i;a\;Kt;rii;Gsj }
"Dan janganlah orang-orangydngkafi.r itu mengira bahan mereka akan

dapat lolos (dari kekuasaan Allab)." (QS. Al-Anfal [8]: 59).

Dan Allah juga berfirman:

{@<^Yl"}'(6iY
"DAn tiadalab mereka orang-ordng ydng luput (dari kehancu.rd,n itu)."

(QS. Al-'Ankabut 129): 39)

Maksudnya ini sebagai peringatan bahwa mereka tidak akan

selamat dari kehancuran.
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9.t :
, I,1.r, ' j*Jr artirTya adalah jalan yangmudah dilalui. Jamak dari
fr,'r.1;ri iat* g:, . '

Allah Jvj:nv$ telah berfirman:

{@{-", fi|y
"Sungaisungai dan jalan-jalan." (QS. An-Nahl [16]: 15)

{@tuQ.#:s4
"DAn Dia telah membuat jalan-jalan diatas bumi untuk, kdrnu."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 10)

{@.}+ri*&Ay
" Benar-benar mengbalangi merek a dari j alan." (QS. Az-Zukhruf.lafl: 37)

Maksudnya adalah menghalangi dari jalan kebenaran, karena
apabila nama jenis (alan) jika ditulis dengan tidak menyebutkan
sifatnya, maka ia dikhususkan untuk mengartikan sebuah kebenaran.

Dan mengenai hal ini Allah juga berfirman:

{@;;'#i#y
"Kemudian Dia memudabkan jalan-Nyo.'(QS. 'Abasa [80]: 20)

Dikatakan bahwa orang yangberjalan di atas jalan maka ia disebut
dengan jru .;r-rk dari kata tersebut adalah 'al,t;.K^t^ iy,a drng^n kata
j,,l.; sama seperti kata |4 dengan kata |V. Kalimat gq#Jl S\ aninya
adalah orang yarlgjauh dari rumahnya (musafir.) dan dinisb atkannya
kaa ji;. pada oran gyangjauh dari tempat tinggalnya, karena orang
tersebut terlalu sering dijalanan. Kata J+.1Jljuga digunakan bagi segala

sesuatu yang dapat menghantarkan pada sesuatu yang lainnya, baik
sesuatu itu berupa kebajikan ataupun keburukan.

Kamus Al-Qur'an {85



Allah Ja;n\t) telah berfirman:

{@q;v;JtCr
"serulab kepada jalan Rabbmu." (QS. An-Nahl 116): 125)

{@-.}i',+'i}
"Katakanlah, inilab jalanku." (QS.Yusuf [12]: 108)

Kedua kaa j*i pada dua ayat di atas memiliki satu arti. Tetapi

kata yangpertama disifatkan kepada mubaligh (penyampai dakwah)

sedangkan kata kedua disifatkan kepada orang yang berjalan diialan

dakwah.

Allah telah berfirman :

{@ni+d'a6i'Y
"Mereka gugur dijalan Allab." (QS. Ali 'Imran [3]: 169)

{@,61i#{t}
"selain jalan ya.ng benar." (QS. Ghafir laQ:29)

{@'ry#'&nit;3:r\
"Ddn supaya jelas (pula) jalan ordng'ord.ngyang berdosa."

(QS. AI-An'im [6]: 55)

{@'{';i*"ti'i;}
"Dd.n tempuhlah jalan Rabbmu." (QS. An-Nahl 11,6l 69)

Dan katatersebut digunakan untuk menggambarkan sebuah hujjah

atau dalil.

Allahur;xra telah berfirman:
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{@t$-*,3Y
"Katakanlab; Inilab jalanku." (QS. Yusuf [12]: 108)

{@'$i"PY
"Jalan keselamatar." (QS. Al-Maidah [5]: 16)

Maksudnya adalah jalan menuju Surga.

{@',}/ cn#\i&(Y
*Tiddk ada jalan sedikitpun untuk menyalabkan orang-ordng yd.ng

berbuat baik.' (QS. At-Taubah [9]: 91)

{@.}", dr:;c6"u!3y
"Tidak ada satu dosapun terhadap mereka." (QS. Asy-Syura ftl: aL)

{@tiwginLy
"sesunguhnya dosa itu atas ord,ng'ord.ngyang." (QS. Asy-Syura $2lz a2)

{@{r ';'fia;SL r.

"lalan kepada Rabb yd.ng rnernpunyai 'Arsy." (QS. Al-Isra' ll7): a2)

Dikatakan dalam sebuah kalimat 'j3il Pi artinya penutup itu
diturunkan, 

"!i!tfii,f 
.kottya turun. -\t T;,i;l arrrnya kuda yarLg

ekornya turun ke bawah. yX\p turun hujan. Dikatakan bahwa

hujan juga bisa disebut dengan F. , selama air hujan itu terus turun

diudara. S e me nt ara kata'i\illt di khususkan untuk me n gart ikan ram but

bagian pinggir atas karena ia posisinya turun kebawah. Adapun kata

i$lt artinya adalah tangkai yang ada pada tanaman, jamak dari kata

tersebut adalah Jrt;^;, .

Allah Sq:i,v;L telah berfirman:
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{@;g^j'9c,ts6y
"Tujuh bulir , pada tinp+iap bulir." (QS. Al-Baqarahl2l:261)

Dan Allah juga berfirman:

{@#';q'::{5y
*Tujuh bulir (gandum) yang hijau." (QS. Yusuf lll: a3)

Kalimat L:'lt pi artinyatumbuhan itu menumbuhkan bulirnya,
ini seperti kalimat '"-ZLl yang berarti mengetam (panen) atau seperti
kalimat ,3,ai yang berarti -L-rrr.rr. Sementa ra kata j'Jr 

^rriny^adalah nama orang yang memanj angkan paka iannya.
I
1..l*r : Allah JG;n\t) telah berfirman:

{@'*h9626(L.'\
"Ddn kubawa kepadamu dari negeri saba suatu berita penting yang
diyakini." (QS. An-Naml l27l:22)

Kata V adalahnama suatu negeri dimana para penduduknya
berpisah-pisah. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat
V erlilii,! aninya kekuatanku hilang seperti hilang dan terpec ahnya
penduduk negeri dari berbagai arah. Kalimat Pl irv artinya aku
membeli khamar, sedangkan kata ig\-1,J1 artinya adalah kulit yang
didalamnya ada anak.

C

4: Angka enam.

Allah SGj:n\?" telah berfirman:

"Dalam end.rn rnd.sd." (QS.Al-A'raf l7l:5a)

{@rs1tuoy
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Dan Allah juga berfirman:

"End.ftt pulub orangmiskin." (QS.Al-Mujadilah [58]: a)

Asal kata 3^a adalah "ii danakan dijelaskan dalam babnya insya

Allah.

-7'']-u : Kata'1!)l artinya adalah menutup sesuatu. Kata';ilt ataul';At

irtiny^adalah sesuatu yangditutupi oleh penutup.

Allah Sv6:nv$ telah berfirman:

{@ t\oQ;'G'45;ily
"Kami tidak menjadikan bagi mereka sesud,tu yang melindunginya dari

koboryo) matabari." (QS. Al-Kahfi [18]: 90)

{@(;-i6t+Y
" Dinding yd.ng tertutrp. " (QS. Al-Is ra' I t7f: 45)

Kata ju1*jl artinya adalah bersembunyi.

Allah Jg.t'i,Y:t telah berfirman:

{@6;}trtB'v6y
" Kd,mu. s e kali-kali tidak dap at bers e mburtyr. " (QS. Fushshila t $ tl: 22)

J.?la.t , ijifutasal makn anya adalah merendahkan dan merendahkan

diri, lalu makna tersebut dijadikan untuk merendahkan diri kepada

Allah dan beribadah kepada-Nya. Dan itu bersifat umum, baik bagi

manusia, hewan, dan benda mati. Dan sujud ada dua jenis; Pertama

sujud ikhtiar (pilihan.) sujud ienis ini hanya berlaku bagi manusia, dan

dengan sujud tersebut manusia akan mendapatkan pahala, contohnya

seperri yarLgdifirmankan oleh Allah Su6:na dalam ayat berikut:
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{@llt;S-l*ney
*Maka bersujudlab kepada Allab dan beribadablab kepada-Nya."
(QS. An-Najmll3l:62)

Maksudny a adalah rendahkanlah dirimu kep ada-Nya. Suj ud j enis

kedua adalah sujud taskbir (ketundukan.) sujud jenis ini berlaku bagi

manusia, hewan dan benda mati.

Mengenai hal ini Allah Sci:nv;t telah berfirman:

{@,tfj6*niY'o.yAi4JTi}'y
"Hanya kepada Allablab sujud (patuh) segala apd. ya,ng dilangit dan
dibumi baik dengan kemauan sendiri d,tdupun terpahsa."
(QS. Ar-Ra'd [13]: 15)

{@.tc!f iffyri1,+;,y
"(Dan sujud pula) bayang-bayang mereka di uaktu pagi dan petang bari. "
(QS. Ar-Ra'd [13]: 15)

Dan firman-Nya yargberbunyi:

{ @ 8\:;{-, J.{3G e$i * fu-W.y
"Yang bayangannya berbolak-balik kekanan dan kekiri dalam keadaan
sujud kepada Allah." (QS. An-Nahl [16]: aS)

Sujud yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah sujud
penundukkan. Ini merupakan bukti yang mengingatkan bahwa mereka
adalah makhluk Allah Yang Maha Bijaksana.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

| '&\Kg;triir; eetrti.Y5 q>i^cYffi, y
{@i$r<r-
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"DAn segala apd. ydng ada di langit dan di bumi banya bersujud kepada

A llah yaitu sernu.d. makhluk bergerak Bernyawa) dan (i uga) para Malaikat,

dan mereka (Malaikat) tiddk menyombongkan diri.'
(QS. An-NahllL6l: ae)

Sujud dalam ayat tersebut mengandung dua jenis suiud, sujud atas

dasar pilihan (ikhtiyar) dan sujud karena penundukkan (terpaksa).

Dan firman-Nya y arrg berbunyi:

{@r6#.;a\5'Aby
"Dd.n tumbuh-tumbuban dan pohon-pobonan kedua-duanya tunduk

kepada-Nya." (QS. Ar-Rahman [55]: 6)

Maka sujud dalam ayat tersebut menrpakan bentuk penundukkan

atau kepatuhan. Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ i''\\)"-;iy
* 
Suj udlab kep ada A dam." (QS. Al-Baqarah l2l: 3 a)

Dikatakan bahwa mereka diperintahkan untuk menjadikan
Adam sebagai qiblat mereka, namun adajugayangmengatakan bahwa

mereka diperintahkan untuk patuh kepada Adam dan supaya tunduk
melaksanakan segala perintah dan kemaslahatan Adam beserta anak

cucunya kelak. Semua mengikuti perintah-Ny, kecuali Iblis.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@r;ar4qi$$y
"Masukilab pintu gerbangnya sambil bersujud." (QS. Al-Baqarah [2]: 58)

Maksudnya tunduk patuh siap melaksanakan perintah. Kata"tiAt
juga dikhususkan dalam syariat (hukum) islam untuk mengartikan

salah satu rukun shalat, atau bentuk sujud lain seperti sujud ketika

membaca atau mendengar ayat saidah yang ada dalam Al-Quran dan

juga sujud syukur. Dan kata sujud juga terkadang digunakan untuk
mengartikan shalat seperti firman-Ny a yangberbunyi:
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{@ '}}ai;$Y
"DAn setiap setelab sembalryang." (QS. Qaf [50]: a0)

Maksudnyaadalahsetelah selesai shalat. Dan mereka juga menamai

sholat dhuha dengan nama 6rAt'a#)l atau,;,.LsliF".

Firman-Ny 
^ 

yang berbunyi:

{@4'*A'y
"Ddn bertasbiblah sambil memuji Rabbmu." (QS. Qaf [50]: 39)

Dikatakan bahwa maksud dari kata {- dalamayat tersebut adalah

shalat. Dan kata iu'J."JJ,t artinya adalahie-pat untuk shalat, hal ini
diambil dari kata 

"F".Dan firman-Nya yarLg berbunyi:

{@;$nfifiY
"Ddn sesunggubnya masjid-masjid itu adalab kepunyaan Allah.'
(QS. Al-Jinnl72l: t8)

Dikatakan bahwa maksud dari kata r4:*Xl dalam ayat tersebut

adalah tanah atau bumi, karena semua hamparan bumi ini sudah

dijadikan masjid dan suci. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam
hadits. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari kata ,gr:lt
dalam ayat tersebut adalah tempat-tempat untuk bersujud, yaitu untuk
meletakkan jidat, hidung, d:uatangan, dua lutut dan kedua kaki.

Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

"Agar mereka tidak menyembab Allab." (QS. An-Naml l27lz 25)

Maksudnya adalah wahai kaum, sujudlah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@, vt:.--*iy
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{@7e"xfub
"DAn mereka merebahkan diri serdya sujud kEada Yusuf."

(QS. Ynsuf [12]: 100)

Maksudnya dalam keadaan tunduk. Dikatakan bahwa sujud pada

saat itu merupakan bentuk pengkhidmatan (penghormatan).

Dikatakan dalam sebuah syair:

;r+j.ir eVKV,O\')
Ia menunaikannya seperti dirham'dirbam yang bersujud

yangdimaksud dengan dirham bersujud pada syair di atas adalah

uang dirham y^ng di dalamnya terdapat gambar raia yang mereka

sujud kepadanya.

-r".ui: Ani katag!)tadalah membangkitkan atau menyalakan api.

bikatakan dalam sebuah kalimat 'r_;gJ\ 6H artinya aku menyalakan

cahaya (rpi). Dari contoh makna tersebut adalah firman Allah JGixY:7

q@*x;3\
"Demi lautanyangpenub gelomballg." (QS. At- Thur l52l:6)

Seorang penyair berkata :

ZEJY) C\6r,sj i:*:; QIJr-;uttY
Apabila cahaya naik membakar, maka engkau akan melibat

disekitamya ada pancaran dan uijen

Dan firman-Nya:

"DAn apabila lautan dipanaskan." (QS. At-Takwir [S1]: 6)

Kamus Al-Qur'an

{@r#34iwy

t-

193



Maksudnya adalah dibakarkan api dari kebaikan. Dikatakan
juga bahwa maksud dari ayat tersebut adalah diangkat airnya,yang
demikian itu dilakukan supaya bisa menyalakan api atau membakar.

"Yang baban bakamya terbuat dari manusia dan batu-batuan."
(QS. Al-B aqarahf2l: 2a)

Kalimat 'aSWt 96 artinya seekor unta yang mengamuk kepada
musuhnya, dan ini merupakan arti pinjaman dari pembakaran, sama

seperri kalimat i5Ult,;.lu;; 
L y^ng artiny a seekor unta mengamuk. Kata

)e,Al aftinyaadalah kekasih yangdimabuk cinta terhadap kekasihnya,
ini seperti ungkapan mereka yangberbunyi gi3,'iy 0.3?5di artinya
si fulan dibakar cinta terhadap si fulan.

Seorang penyair berkata:

y\7t€"',,-b $LtH"
Para kekasih jiwaku, bukanlah sekumpulan orangyang sudah beruban

,ffi ,*:lr#' ;ltlt :*;n::J;r li;#il *t;
besar, &.;;\3 maka terpenuhilah ember itu. Sedangkan kalim 

^t'o:k:iartinya adalah aku memberinya ember. Lalu kata $-.tt digunakan
untuk mengartikan sebuah pemberianyang banyak. Dan kalimat
rt+l.;:it artinyaadalah memberi minum dengan menggunakan ember
besar. Kemudian kata tersebut dijadikan arti dari sebuah perlombaan
atau perjuangan. Dikatakan dalam sebuah syair:

{@ T:wt3,}\i(\i'#}

{@ 6ir-4't1i4*y
"Kemudian mereka dibakar dalam dpi." (QS. Ghafirla}:72)

Ini seperti firman-Nya yangberbunyi:
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ltu &t3-,jbu"-.y
Siapa saja yang berjuang melatpanku (dalam perlombaan),

maka dia seorang pejuang ydng mulia

Kata J"al l artinya adalah batu batu yang bercampur dengan tanah

liat atau lumpur. Ada yang mengatakan bahwa asal kata tersebut berasal

dari bahasa persia yarlgkemudian dibahasa arabkan. Dan dikatakan
juga bahwa makna dari J2..1tt adalah batu yang di atasnya dibuatkan

sebuah tulisan, kemudian dari makna tersebut segala sesuatu y^ng
terdapat sebuah tulisan disebut dengan $;t.

Allah SGj:nY$ telah berfirman:

{@ >iur-&#i5b
" seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. "
(QS. Al-Anbiya' lzll: fia)

Maksudnya adalah seperti lembaran kertas yang di dalamnya

terdapat sebuah tulisan untuk menjaga tulisan tersebut.

,'fut : Kata J;Al aftinyaadalah menangkap dan meme njarakannya.

5ilr* ayat 33 pada surat Yusuf yangberbunyi:

{@oL6&4L;y
*IV'abai Rabbku, penjara lebib aku sukai." (QS. Yusuf ll2):33)

Ada yang membaca dengan memfathahkan huruf sin ( 
"i, 

) yaitu
dibaca 3iA; dan ada jtgayangmembacanya dengan kasrah ( ua ) yaitu
dibaca l;+4\.

Allah juga berfirman:

{@ ee&;a3-Y'4\
Mere k a h arus rn emenj ar ak anny a s amp ai s uat u u akt u. (QS. Yusuf [ 1 2] : 3 5)
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Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ ,rS'G.lieJLii y
"DAn bersama dengan dia, masuk pula dua pemuda kedalam penjara."
(QS. Yosuf l12l:36)

Kata ijfrJ)l adalah nama dari jenis neraka jahannam, lawannya

adalah kata ;j;)glalu ditambahkan huruf vocal sehingga menambah
jumlah katanya dan ini sebagai pengingat bahwa maknanya pun
benambah. Dikatakan bahwa t&,At adalah nama bumi (tanah) lapisan

ke tujuh.

Allah Sq:i,e telah berfirman:

{@ry4y
"Tersimpan dalarn Sijjin." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 7)

Allah juga berfirman:

{@aa(';"nvq
"Apakab kamu tabu apa itu Sijjin?" (QS 

' 
Al-Muthaffifiin [83]: S)

Sebagaimana dikatakan bahwa segala firman Allah yangberbunyi:

{@a;rwy
"Apakab kamu mengetahur." (QS. A1-Muthaffifin [83]: 8)

Maka disana pasti ada penjelasannya (tafsiran dari yang
dipenanyakannya) dan setiap kalimat yangberbunyi

vaAr z >)zzt

tQl42,-t"P
"Tabukab kamu?" (QS. 'Abasa [80]: 3)
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Maka Allah tidak menjelaskan dan membiarka'nnya menjadi

sesuatu yang mubham. Dan mengenai kata ii))l ini al-Qur'an
menyebut nya dengan kalimat

{@a;!'wY
*Apakah kamu tahu?" (QS. Al-Muthaffifin [S3]: 8)

Begitu juga dengan kata S* Al-Qur'an menggunakan kalimat:

{@ir$u'fiaY
"Tabukab kamu apakab'Illiyyun itu?" (QS. Al-Muthaffifin [83]: 19)

Kemudian al-Qur' an menjelaskan bahwa yarLgdimaksud dengan

$&,-nladalah kitab, bukan 6ir1\dan bukan jug^ (*,yarLgdimaknai
dengan makna asal keduanya.Dan dalam pembahasan ini terdapat

tempatnyayaitu kitab-kitab yang mengikuti pembahasan kitab ini
insya Allah, bukan yang ini.

#: Allah Jr;i,.aY;:. telah berfirman:

"Ddn demi malam apabila telab sunyi (Sdop)." (QS. Adh-Dhuha]Oll: Z)

Maksudnya adalah tenang, dan ini juga sekaligus memberikan

isyarat atas apa y^ng disebut dalam sebuah kalimat yang berbunyi

.p;'i' c,i16 artinya kaki yangtenang. Dan kalim at arTV fa! artinya

mata yangtenang Hl & laut yang tenang ombaknya. Darikata
tersebut digunakan untuk mengartikan kalimat "iit '*J dengan

artian menutupi mayit dengan kain kafan.

{@.f;\<'Wi;Y
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a/a
@t: Asal makna kata rlAl adalah menarik atau menyeret,

a.

seperti ;111 .1,lJ, yaitu menarik ekor, atau Sirtt &9\;)l --)a yaia;
menyeret manusia diatas walahnya. Dari kata tersebut lahirlah kata
,lU3' y^ng berarti awan, dinamakan demikian bisa jadi karena awan

menarik angin, atau bisa juga karena awan menarik air, atau mungkin
karena awan terseret dan terombang ambing dalam perjalanannya.

Allah J;j:nw telah berfirman:

{@r*1ic@'o#4y
" Merek a dis eret kedalam air y ang s angdt pdnds. " (QS. Ghafir U)l: 7 l-7 2)

Dikatakan dalam sebuah kalimat e* & #3JJ artinya si fuIan
salin g menyeret at as sifulan, ini sepert i ucap an p) y angb er arti te rtarik
atau tersesat. Kata ,)t;,-At juga berarti mendung, baik disenai dengan

tunrn hujan ataupun tidak. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah

kalimat iW +t* artinya awan yangtidak berair.

Allah Jc6i,v;L telah berfirman:

{@fr;;';t\:Jfilq
"Tidakkab kamu melibat bahan Allah menggiringd:u)a,n."
(QS. An-Nnr l24l: 43)

{@f<,-?StrsYt;Y
"Hingga apabila angin itu telah membatsa du)dn mendung."
(QS. Al-A'raf.l7l:57)

198

{@g9r,:" i;ruiq{,i.*3.i;y
*Pada hari mereka diseret ke Neraka pada uajabnya."
(QS. Al-Qamar [5a]: a8)

Dan Allah J,c6:nwjuga berfirman:
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Dan Allah juga berfirman:

{@ \d1i-4taitSiy
"Ddn Dia mengadakan d,a)an mendung." (QS.Ar-Ra'd lL3l: t2)

Terkadang kata,-ll.L1J I dimaksudkan pada bay angan dan kegelapan

sebagai bentuk penyerupaan.

Allah JGj:nY;:. telah berfirman:

{ @ ar; -*s; u U; -t{' nU G^.5 ; a-"lX5y
"Atdu seperti gelap gulita dilautan yang dalam yang diliputi oleb ombak
yangdiatasnya ombak (pula) diatasnya 0og, aa)dn gek? gulita."
(QS. An-Nnr 124): 40)

a//

Wut : Ani kata,LLi)t adalah kulit yang tercabut.

Allah Jaj:i,w telah berfirman:

{@;'*{;;Y
"Maka Dia membinasakan karnu dengan siksa." (QS. Thaha l20l:61)

Dan ada juga yang membacan ya'r*v:a. dikataka 
" 

1,";,:i -'^i;"
darinya lahirlah kata,LLi)l yang berarti larangan yangmenyebabkan
pelakunya mendapatkan celaan. Seakan ia telah mencoreng agama dan

harga dirinya.

Allah S'c6:i,a telah berfirman:

{@".rat6fr;ly
"Banyak memakan yang bararn." (QS : Al-Maidahl\: a2)

Maksudnya adalah memakan makanan yang dapat mencoreng

agam mereka.
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Nabi Muhamm ad'sdr*,;;il* telah bersabda:

uy, j:i'r\as oto

?LY
. .lgrJ tis,

"setiap daging yangtumbuh dari makanan yang haram, maka Neraka
lebih layak baginya."l

Menyogok (melakukan suap) juga dinamakan dengan..i*J1.

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits:

K&L:"?.1,5))
"Usaha (mencari nafkah) dari membekam adalah haram."2

Namun y^ngdimaksud dengan 
naX, d^l^ hadits di atas adalah

buruk menurut muruah (kehormatan diri), bukan menurut agam .

Apakah anda tidak melihat bahwa Nabi 'd:r\r* memberikanizinuntuk
memberikan makan kepada binatang dan juga para hamba sahaya dari

hasil bekam.

Put : Arti kaa pll adalah ujung tenggorokan dan paru-paru.

bikrt.krn dalam sebuah kalimat l;; ti,i\ artinya tenggorok annya

ditiup. Dan kalimat y;'g artirLya seekor unta yang besar

tenggorok anny a. Kata ir\eAl artiny a adalah bagian dari tenggorokan

yang diputus ketika sedang menyembelih kemudian bagian tersebut

dibuang. Lalu jadilah sampah. Dikatakan pula bahwafi\ yang berarti

sihir diambil dari makna tersebut, yaitu menyakiti bagian tenggorokan.

Hadits shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (614) dari hadits Ka'ab bin Ajrah
li4!p. ; dengan redaksi hadits sebagai berikut:-

e j;i;uriK.i) 7JJ, b q"A tj .i 'iyrr'fi;,:; i5U
'rVahai Ka'ab bin 'Ajrah!. Sesungguhnya tidak akan beruntung daging yang tumbuh dari makanan

yang haram melainkan neraka lebih layak baginya."

Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya Shahih Sunan.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (1558) dari hadits Rafi' bin Khudaij t;6ti
dengan redaksi hadits sebagai berikut: 

$ 6i;-:l ''-'s
"Usaha (mencari na{kah) dengan membekam adalah kotor."
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Sihir mempunyai banyak arti; pertama sihir dalam arti tipuan dan

khayalan-khayalan belaka (manipulasi) yang tidak memiliki hakikat,
Contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh para pesulap dalam

mengelabui penglihatan dengan kelihaian tangannya, atarl seperti y 
^ng

dilakukan oleh para pengumpat dalam memperindah kata-katanyag,ilta
menghambat pendengaran.

Dan hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah Jaj:ny$ yarLg

berbunyi:

{@ ;t6;:i1q$i<}11ruy
*Mereka menyibir nw.td. ordngdan menjadih.an ordngbanyak itu takut."
(QS. AI-A'raf lTlt 116)

Dan Allah Jvjr,ql juga telah berfirman:

{@ Pry,t+):ilY
"Terbayang oleb Musa seakan-akan ia mera.yap cEat lantaran sihir
mereka." (QS. Thaha l20l:66)

Dengan makna sihir seperti di atas, maka mereka pun menamai Nabi
Musa ix${" dengan namal[yaitu tukang sihir, dan mereka berkata:

{@ Ji5{l'gt;tai:i,Vy
*lYahai ahli sihir, berdoalab kepada Rabbmu untuk (melepaskan) kami."
(QS. Az-Zukhruf la\: a9)

Dan jenis makna sihir keduaadalahmeminta pertolongan syaitan

dengan maksud mendekatkan diri kepadanya. Dan ini seperti yang
difirmankan oleh Allah S(:6:nw dalam ayat berikut:

{ @r' $,lrY,ii;@ l-t i\fi ;, t;# s y
"Apakab akan aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitansyaitan itu
turun? Mereka trffun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak, dosA."

(QS. Asy-Syu'ara' 126): 221-222)
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Dan mengenai hal ini juga terdapat firman Allah Su6:nY;L yang

berbunyi:

{ @ -; 1 egi b;.1;) \t5{<}t $i.Si 3y
"Akan tetapi syaitan-qtaitanlah yang kafi.r (mengerjakan sibir) mereka

mengaj arkan sib ir kEada manus ia." (QS. Al-Baqarah l2): L02)

Arti sihir ketiga adalah apa yarlg dilakukan oleh orang-orang

yanggagap dalam berbicara (iuetr ) dan ini merupakan perbuatan

yarLg mereka anggap sebagai tindakan yang dilakukan olehnya

seperti merubah bentuk dan watak, maka ia jadikan manusia menjadi

berbentuk keledai, namun hakikatnya tidaklah demikian. Terkadang

kata sihir juga digambarkan dalam bentuk kebaikan. Oleh karena itu
dikatakan : \s,-l gul & 'b\y^ng artiflya: "sesungguhnya penjelasan

juga merupakan bagian dari sihir." Terkadang karena kejelian dalam

tindakannya, sampai-sampai para ahli medis (dokter) berkata bahwa

fisika juga merupakan sesuatu yaflgmenyihir, dan mereka menamai

makanan sebagai sihir dilihat dari Pencernaannya yarlg menjadikan

makanan menjadi lembut serta memiliki pengaruh yang kuat terhadap

badan.

Allah $(ij:nv.:L telah berfirman:

{@'bi;*:ii,7SY
" Bahkan kami adalah orang- ord.ng y ang k ena sih ir. "
(QS. Al-Hijr [1s]: 1s)

Maksudnya adalah kami orang yang terPalingkan dari pengetahuan

tentang sihir. Dan mengenai hal ini terdapat firman Allah Jg):{'v.;Ly^ng

berbunyi:

{@ t}l\in';:;ty
" s e s ungu b n y a kamu adalah s alah s e o rang dari or ang- or an g y an g t erkena

sibir." (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 1,53)
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Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah sesungguhnya kamu
termasuk kedalam orang-orang yang diberikan kerongkongan, dan ini
sebagai peringatan bahwa beliau juga membutuhkan makanan, seperri
firman Allah l6j:i,v;:" yang berbunyi:

{@;.gi\L4;$fr:ci46}
"Mengapa rasul itu memakan makanan." (QS. Al-Furqan l25l:7)

Lalu mereka diperingatkan bahwa sesungguhnya rasul juga
merupakan manusia biasa sebagaima ta yangdifirmankan oleh-Nya:

{@6r'516vy
*Tidaklab 

engkau melainkan manusia biasa sdn7d. seperti kami."
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: $a)

Dan dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah sesungguhnya
engkau termasuk kedalam orang-ora ng yangdibuatkan sihir bagimu
guna menyampaikan apa yang harus disampaikan dan diserukan
olehmu dengan cara y^ng lembut. Dan mengenai dua makna tadi,
terkandung kemungkinan makna firman Allah J6j:na" y^ngberbunyi:

{@ SHL'Jt-5':iiot-\
" Kdmu tidak lain banyalah mengikuti seorang laki-laki y ang kena s ih ir. "
(QS. Al-Isra' ll7lz 47)

Dan Allah t';j:iq telah berfirman:

{@ (,fr&A6triifi*+fr,i6,y
"Lalu Fir'aun berkata kepadanya: "sesunggubnya aku sangka kamu hai
Musa seordngyang kena sibir." (QS. Al-Isra' [17]: 101)

Sedangkan mengenai makna kedua, hal itu dibuktikan dengan
firman Allah t6:n\;.i. yang berbunyi:
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{@WY$Vt6,*
"Ini tidak lain banyalab sibiryangnyatd.." (QS. Saba' pfi a3)

Allah \v,j:i;;L telah berfirman:

{@#i*.'M\
"Mereha mendatangkan sibir yang besar (menakjubkdn)."

(QS. Al-A'raf l7): tr6)

Dan Allah juga berfirman:

{@'r'ra${;usfiY
" sibirhah ini ? Padah al abli- abli sib ir itu tidaklah mendap at kernenAngan. "

(QS. Yunusll)l:77)

Dan Allah berfirman:

{@r}a;;-'rt}ra*'ey
"Lalu dikumpulkan abli-abli sihir pada waktu yang ditetapkan dibari

yangtelab ditentukan " (QS. Asy-Syu'are' [26]: 38)

Kata 71)\ dan kata ';?-t\ artinyaadalah tercamPurnya kegelapan

akhir malam dengan permulaan siang, lalu kata tersebut dijadikan

nama bagi waktu tersebut. Dan dikatakan dalam sebuah kalimat

i:t:St EUU artinyaaku menemuinya pada ujung sahur. KataVAt
ininyaadalah orang y^rlgkeluar diwaktu sahur. Sedangkan kata)tlil\
artinyaadalah makanan yangdimakan pada waktu sahur, adapun kata

fAl artinyamemakan makanan diwaktu sahur.

{@';fr:vfi6Y
" Maka tersungk urlab abli' abli s ih ir. " (QS. Thah e l20l: 7 0)
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Orr-t: Arti kata $L-ill adalah melembutkan sesuatu, dan ini
biasanya digunakan dalam pengobatan. Dikatakan '^*;" artilya
aku melembutkannya. Sedangkan dalam pakaian atau kain apabila

diucapkan kalimat fri maka ia maknanya adalah menciptakan
(membuat) pakaian, dan kata $LAl ia berarti pakaian yang usang.

Dari kata tersebut dikatakan LAt 6)1 artinya melembutkan susu

(payudara) karena air susunya sudah diperas, dan ini menjadi benar

untuk mengatakan bahwa kata$u:"ldiambil dari maknatersebut, maka

ia menjadi katayangdi palingkan (dari arti sesungguhnya). Dikatakan
dalam sebuah kalimat l1;ltiirt ;r;i artiny aAllah menj adika nrry aj auh.

Dikatakan bahwa kata'oli; artirrya menjadikannya binasa.

Allah Jr;;i,Y;7 telah berfirman:

{@"+ti*.iLiy
"Maka kebinasaanlah bagi pengbuni-penghuni Neraka yang menyala-

rryala." (QS. Al-Mulk 167): ll)
Dan Allah juga telah berfirman:

{@*t ykcAit.r-'fy
"Atdu diterbangkan angin ke tempat yang jaub." (QS. Al-Hajj l22l:31)

Kalimat be fS dan kaa $ri; merupakan bahasa pinjaman,
sama seperti 'r:3i yangberarti terkumpul.

w, Allah JG;nv) telah berfirman:

{@+11\pi#y
"Maka biarlah sungai itu membaw)anyd ke tepi." (QS. Thaha l20l:39)
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Atau dapat juga bermakna tepian (bibir) laut. Ia berasal dari
kalimat ii+l jL:" aninya mengikir besi dan mengulitinya. Dikatakan

bahwa asal maknanya mengikir besi, tetapi kata tersebut dijadikan

dalam bentuk subjek (fa'il) seperti ungkapan mereka 'ieu'"1'Y^nZ
berarti kegundahar_ yang melelahkan. Dikatakan juga bahwa makna

tersebut merupakan gambaran darinya, yaitu bahwasannya bibir
laut itu telah membuat sempit airnya, dan kata iigJ,lt artinya adalah

kikiran, sedangkan kata Je.J,Jll dan kata Jr-lt arrinyaadalah pekikan

suara keledai, dinamakan demikian seakan ia diserupakan dengan

desingan suara kikiran besi. Adapun kata j;it artinya adalah lidah

yangbersuara nyaring, seakan ia digambarkan dengan suara pekikan

keledai dilihat dari keras (nyaring) nya suara tersebut, bukan dari jenis

suaranya.

Allah Jr;l,j:nv;:. telah berfirman:

{@AUo-iAtKav
" Ses ungubny a s eburuk -buruk s ud.rd. ialab suara keledai. "
(QS. Luqman [31]: 19)

Kata 6\iA-i.)l artinya adalah dua lingkaran (rantai) yang berada

diujung tali kendali.

fi-rt: Kata 'j*At artinya adalah mengendalikan kepada tujuan

khusus dengan cara dipaksa.

Allah Saj'nvi telah berfirman:

{@*jvr c('*!iiie(K}6\
"Dd,n Diatelab menundukkan untukrnu aPd,yangdilangit dan apayang

dibumi." (QS. Al-Jatsiyah [a5]: 13)
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{@*9";3\i#i{Sk'Y
oDan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matabari dan bulan yang
terus rnenerus beredar." (QS. Ibrahim [1a]: 33)

"Dd.n Dia telah menundukkan bagirnu malam dan sinng."
(QS. Ibrehim [1a]: 33)

Ini sepeni firman-Ny a yangberbunyi:

{@ 3t;!5;lifskY

l\K6"{JAKt6j:"y
untukmu. Mudah-mudaban

{@
"Kami telab menundukkan unta-unta itu
kamu bersyukur." (QS. Al-Hajj l22l: 36)

{@tr6'ft,'afri'6y
*Maba 

suci Rabb ydng telab menundukkan sernua ini bagi kami."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 13)

KatalA\ artinya yang menundukkan untuk bekerja, sedangkan

kala $rlill artinyaadalah sesuatu yangditunduk (gerak) kan sehingga

ia patuh sesuai dengan kehendaknya.

Allah Jr;;i,w telah berfirman:

{@qe 61r;'2r--4|
"Agar sebagian mereka dapat rnernpergunakan sebagian yang lain."
(QS. Az-Zukhruf la3l: 32)

Kalimat '4 6H artinya aku menunduknya, dan 'ili.,,{"J aku

memintanya untuk tunduk sebagai bentuk ejekan.
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Allah Sa,j:nw telah berfirman:

{ @ 5,fi ,3;:1@'oiti K"PfiWqV;r3o! }
"Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya Kami (P"d akan

mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (Kami) kelak kamu

akan mengetahui." (QS.Hud [11]: 38-39)

{@3;;;<*f try
"Babkan kamu menjadi beran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka

menghinakan kamu." (QS. Ash-Shaffat p7): t2)

Dikatakan dalam sebuah kalimat bagi orang yangselalu menghina

11,1k artinyaorang yangsuka menghina, dan kata 3/J. digunakan

bagi orang y angdihina (diej ek). Adapun kata't-rlAl atau a3-glt adalah

perbuatan orang yangmelakukan ejekan atau hinaan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@sai#ficy
"Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan."

(QS. Al-Mu'minun [23]: 110)

Atau bisa juga dengan menggunakan \3;., dan itu dapat

mengandung dua makna pengejekan. Sedangkan mengenai kata '{-*lt
y^ngberarti ejekan dalam firman Allah JGJxv.$ yangberbunyi:

{ @ g;, e 16 @ ;r-v i'i ti:K { c, s:'\ u c $u;y
"Ddn (orang-orang durhaka) berkata, "Mengapa kami tidak melihat

orang-ordng yang dabulu (di dunia) kami d.nggap sebagai orang-ordng

yang jabat ftina). Dabulu kami menjadikan mereka olok-olokan"
(QS. Shed p8l:62-63)

Dan mengenai makna yang kedua, dibuktikan dengan firman
Allah Jaj:i,v) y ang berbunyi:
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"DAn adalah kamu selalu nxenertd.'(eakan mereka,"
(QS. Al-Mu'minrtn [23]: 110)

l/o'
b5ul: Kata yAt dan kata ll"-ilt artinyaadalah marah besar yar.g

*.righr.rskan oran g y arlgdimarah inya mendap atkan s iksa.

Allah Sajliw telah berfirman:

{@ 3)b3-ri'11}
"Dengan sertd. rrtertd mereka menjadi marab." (QS. At-Taubah [9]: 58)

Dan murkadariAllah adalah diturunkannya siksa dari-Nyr.

Allah Sq.nY;L telah berfirman:

{ @ ai _fr:v, t;i\ ltL<tjt \
"Yang dernikian itu adalab karena sesunggubnya mereka mengikuti apa

yang menimbulkan kemurkaan Allab." (QS. Muhamm ad $71: 2S)

{,@4x,iw 6y
"Yaitu kemurkaan Allah kepada mereka." (QS. Al-Maidah [5]: S0)

{@i'w4,:6W
"Sdftid dengan ordng yang kembali membawa kemurkaan (yang buar)

dari Allab." (QS. Ali 'Imran l3l: L62)

.Lal : Kata j..1Jldan kata .l.l-}tkeduanya memiliki satu ani (menutup.)

Dikatakan bahwa kata 3t digunakan untuk menutupi akhlak,
sementara kata i..1Jt digunakan untuk menutupi perbuatan, dan asal

kata j..1Jt dari masdar'o3\'"; artinya aku menutupinya.
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Allah Jaj:i,w telah berfirman:

{@'';'€'{.Y
"(Supaya kamu membuat) dindingantdra kami dan mereka."
(QS. Al-Kahfi [1s]: ea)

Lalu kata j..1Jl tersebut digunakan untuk mengartikan sebuah

dinding, hal ini sebagai bentuk penyerupaan.

Contohnya seperti firman Allah SWxe yangberbunyi:

{@rlatr$6b(kuy
"DAn Kami adakan dibadapan mereka dinding." (QS. Yasin 136):9)

Ada yang membacanya dengan bacaan l"i . kata t1.^/,J,l artinya
bayanganyangadadi hadapan pintu ketika tunrn hujan. Dan terkadang
kata tersebut juga digunakan untuk mengungkapkan (menganikan)
sebuah pintu. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kalimat:

or-Ef lt i'.^i-';) t I .r .Sitt-o+lt artinya seorang fakir miskin yang tidak
dibukakan baginya pintu-pintu istana raja. Kata 3til^tt dan kata 3.^IJt

artinya adalah istiqamah. Sementarakata 3tqtt artinya sesuatu yang
gunakan untuk menutupi celah dan lubang, lalu kata tersebut digunakan

untuk mengartikan pembay^ran bagi orang fakir.

;J.rt : Kata jill artinya adalah pohon yangsedikit gunanya kalau
dimakan.

Oleh karena itu Allah tr;;iv,J berfirman:

{@ N;u,rr6r,!;Vy
"Pobon Atsl dan sedikit dari pobon sidr." (QS. Saba pfl: t6)
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Pohon tersebut kadang dipotong durinya dan dijadikan tempat
untuk berteduh, lalu dari hal tersebut maka pohon itu dijadikan
perumpamaan berteduh disurga beserta kenikmat annyadalam firman
Allah SGj:i,v.;L yang berbunyi:

{@r*tray
" Berada diantd.rdpobon bidarayangtak berdun. "(QS. Al-\7aqi'ah [56]: 28)

Ini dikarenakan betapa banyak kegunaan pohon tersebut untuk
beneduh.

Dan firman Allah $t:nv;L yangberbunyi:

{@u{v'6i)iG4LY
"(Mubammad melibat Jibril) ketika Sidratil muntaha diliputi olelt sesuatu

yang meliputinya." (QS. An-Najm [53]: 16)

Ayat ini menunjukkan pada suatu tempat khusus bagi nabi
Muhamm ad -xAzqp ketika didalamnya sedang berhadapan dengan Allah
dan kenikmatan yangtiada tara. Dikatakan juga bahwa pohon bidara
adalah pohon dimana nabi Muhammad ,j.6r&K{{. dibaiat dibawahnya,
maka Allah turunkan kedamaian kepada kaum mukmin. Kata jiJl
artinya adalah matayang silau, dan kata j;tj.:t artinya adalah orang
yarLg bingung. Kalimat iF'ri1 artinya rambutnya silau. Dikatakan
bahwa kata r't; merupakan kata yangterbalik dari 7:t.

9t.t
U.,J-., : Kata;UJl adalah seperenam.

Allah SGJ:aY) telah berfirman:

{
"Ddn bagi ibunya seperendrn " (QS. An-Nisa' [4]:

@urrUt>6Y
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KataLl asalnya adalah ,-i"+,dan kalimatiy'l\U'r"7 artinya aku

menjadi orang yangkeenam dalam kelompok tersebut.

'e5t i;'J-,r:j;i artinyaaku mengambil seperenam dari harta mereka.

ka[mat t-:, )V;Vyangberani ia datang ke enam, sama dengaflaftikalimat

\iE;\i atau\77;\4.

Allah JG,j:nv,;L telah berfirman:

{@irj ".eiJL#'liY
"DAn (tiada pembicaraan antara) lima ordng melainkan Dialah

heenamnya." (QS. Al-Mujadilah [58]: 7)

Dan Allah J6i:nv) juga telah berfirman:

{@ &)Gi15}6iy
"Ddn (yong lain) mengatakan: (lumlab mereka) adalab lima orangydng

keenam adalah anjingnya." (QS. Al-Kahfi ll8):22)

Dikatakan dalam sebuah kalimat JgL ,h)*lil Jiif 'i arinya aku

tidak melakukan ini lagi selamanya .Kata itAl artinyaadalah pakaian

luar laki-laki yang panjang. Sementara kata i"'Jl,l artinyaadalah sutra

tipis, dan sutra tebalnya disebut dengan |pt.

)? : Kata 'rY>^\ artinya adalah tersembunyi dan ia merupakan

treialikan dari .]>tt)i I yaitu terang-terangan.

Allah SV,j:ntr.:L telah berfirman:

{@Ia}frC*y
" SecarA tersembunyi dan terd,ng-terangdn." (QS. Al-Baqarah l2l: 27 a)

Dan Allah S(ii'nv$juga telah berfirman:
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{ @ {'i^\!'-\1 3 <r;AY';-.}
*Dan Dia mengetabui apa ydng mereka sembunyikan dan a?a yang
mere k a terdng-terangkan. " (QS. Al-Baqarah l2): 7 7)

Dan Allah Ju1x,wjuga berfirman:

{@:+tiiu{ii';";i}.
" Ddn rab as iakanlab perkataanrnu atau lab irkanlab. "
(QS. Al-Mulk [67]: 13)

Dan kata jll digunakan dalam benda ataupun non benda.
Kata';-Jl artinya adalah perkataan yangdirahasiakan dalam jiwa.

Allah SGj:iY;t telah berfirman:

{@c*I;ti&Y
" D ia m en get ah u i rab as ia dan y an g I e b ib t ers em buny i. " (QS. Thaha 120): 7)

Dan Allah Sct:i,v;:. juga berfirman:

{@;{';35;r}r&NY
"A llab mengetabui rabasia dan bisikan mereka." (QS. At-Taubah [9]: 78)

Kata {rV aniny amewasiatk an agar kaum tersebut merahasiakannya.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@,tt:3it$6Y
"Ddn mereka menyembunyikan penyesalannyd." (QS. Yunus [10]: 5a)

Ard 6j:i dalam ayat tersebut adalah menyembunyikannya.
Dikatakan pula bahwa maknanya adalah mereka menampakkan
penyesalannya, hal ini dibuktikan dengan firman Allah gc6nw yang
berbunyi:
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{@q;46;d3'i;';}w.y
"Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan d.yat-

aryat Rabb kami." (QS. Al-An'am 16l:27)

Namun bukanlah demikian, karena penyesalan yang mereka

sembunyikan, bukanlah penyesalan seperti yarugditampakkan dalam

ayat berikut

{@qr 46;{3'1;';}w3
"Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakdn dldt-
ayat Rabb kami." (QS. Al-An'am 16):27)

Kalimat oN Jl q;i artinya aku menyampaikan berita kepada

sifulan dengan sembunyi-sembunyi.

Allah Sq.nY;L telah berfirman:

{@qt:;i$Y
"DAn ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rabasia."
(QS. At-Tahrim [66]: 3)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@-;;;:\.r'A\-3#Y
"Kdnr7u memberitahukan secd.rd. rabasia Berita-berita Mubammad)

kepada mereka karena rasa hasib sd,yd,ng." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)

Maksudnya adalah memperhatikan mereka atas apa yang
dirahasiakannya karena kasih sayang mereka kepadanya. Dan
ada juga yang menafsirkarl ayat tersebut bahwa maknanya adalah

mereka menampakkan kabar beritanya, dan ini adalahpendapat yang
benar, karena memberitahukan kabar atau rahasia kepada orang lain
mengandung arti menampakkannya kepada orang yang diberitakan
rahasia tersebut, meskipun kabar tersebut masih menyimpan rahasia bagi

yang lainn y a. D anapabila dikatakan dalam sebuah kalimat qif, J\-,t)r:'i
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ia mengandung arti menampakkan kabar kepada si fulan, dan bisa juga

mengandung arti merahasiakan kabar kepada si fulan.

Dan mengenai hal ini terdapat firman Allah lr;;:nw yang berbunyi:

{@rr:L{tl;;'ly
"(Sesungubnya aku menyeru mereka lagi) dengan terdng-terangan dan
dengan diam-diam." (QS. Nuh [71]: 9)

Pernikahan juga ada yang dikiaskan dengan ka:.a jlt dilihat
dari prosesnya yang tersembunyi. Dan ka:.a f)t digunakan untuk
mengartikan kata .dtaf yangberarti sebuah kemurnian. Contohnya
seperti kalimat 9;?:y'p artinya ia adalah orang y^ngmurni dari
kaumnya. Dari makna tersebut diambil kalimat ,$)lrl j, artinya
lembah yangmurni. Kalimat ,p.itllF artinya rartrtr p"sar perut.
Dan dinamakannya pusar dengan kata';jltdikarenakan pusar terrutup
oleh lipatan (emak) perut. Sedangkan kata jlt a.',ru3J1l artinyaadalah
tali ftagian yang dibuang dari) pusar. Kalimat *\11';'b\ artinya sofa

untuk istirahat, dan kalim at X;+l'.rit aninya garis kerut yang ada

dibagian kening. Dinamakan demikian karena garis tersebut berkeriput
(menutupi kulit yang lainnya.) kalimat iAt 3t;:)t artinya hari yang
tidak ditampakkan bulan diakhir bulannya. Sedangkan kata'rif.J,l
artiny a adalah kebahagia an yangtersembunyi.

Allah Jajr,w telah berfirman:

{@gi;,.;;'#;y
"Ddn memberikan kEada mereka kejerniban (wajab) dan kegembiraan
bati." (QS. Al-Insen [76]: 1t)

Dan Allah juga berfirman:

215

{@ 6"Lair5y
"Menyenangk dn ordng-ordng ydng memandangnyd. "
(QS. Al-B aqarah l2): 69)
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lDan firman Allah Sair,v;7 mengenai penduduk surga:

{Cl6;:.14i"\oY*iY
"Dd.n dia ahan kembali kepada kaumnya (yorg satrTd.-sd.rnd, beriman)

dengan gembira." (QS.Al-Insyiqaq [8a]: 9)

Dan firman Allah Jai:nv;t mengenai penduduk Neraka:

{@s;;-iaeil{iYY
"sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira dikalangan kaumnla
(yongsarnd-sdrna kofil." (QS. Al-Insyiqaq [8a]: 13)

Ini sebagai pengingat bahwa kegembiraan di akhirat berbeda

dengan kegembiraan di dunia. Kata );r,1\ artinya adalah sesuatu yarlg

digunakan untuk duduk (sofa, seprai dan sejenisnya) dengan perasaan

g.*bi.r. Jamak dari kata ,--rJ\ adalah';fui dan'r|'.

Allah Saj:iv.1 telah berfirman:

-z,z^s l: + -.W*try;jJrb'&y
"Mereka bertelekan diatas dipan-dipan berderetan. "
(QS. Ath-Thur ls2l:20)

{@i}i:y,a.y
"Di dalamnnya ada dipan-dipan yang ditinggikan."
(QS; Al-Ghasiyah [s8]: 13)

{@ <,i{-3.wsi$cat\
"Dan (Kami buatkan pula) pintu'pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka

dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka bertelekan diatasnya."

(QS. Az-Zukhruf lafl:3a)
Sedangkan kalimat .*jt hr yarg berarti keranda mayit,

dinamakan demikian karena keserupaan bentuknya, daniuga sebagai
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harapan supaya mayit bisa mendapatkan kebahagiaar (33r ) dengan
kepergiannya menghadap Allah S\,ii:nw dan sebagai pemurnian (u:1rif)
dari penjara dunia sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda Nabi
Muhammad -p*fp yargberbunyi: 

ou,yit:ftr_jitlll
"Dunia adalah penjarabagi kaum mukmin."3

?-f4: Kata 3./l artinya adalah pergi ketempat yang rendah
(menurun), dan kata J.fll berarti tempat yangrendah dan menurun.

Allah Sr;ilnv;t telah berfirman :

{@f C\c&IieY
"Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 61)

Dikatakan dalam tashrifnya V.:r-V?-,3.r- dan tashrif ini sama

seperti kata Yrs| - 19 -Y begitu juga dengan kata ,-. i;\dan kata qbit.
Tetapi kata 3.r,7 digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang
dilakukan oleh pelakulya, sementara kata,3.i:;! digunakan untuk
menggambarkan pengaruh (dampak) dari perbuatan tersebut. Kalimat
'illl i.7 artinya air mata mengalir atau bercucuran. Dan kalimat
ts;+ Jl+t $.r $\ aninya seekor ular masuk ke dalam lobangnya.
Dan kalimat t\71)l 3ri\Xl,3.7 artinyaia memberikan (menuangkan
air) minum dari kantong air, dan kalimat 3.7',V artinya air yang
dituan gkan. Kat a,3. ; aninya kucu ran air dari kant un gn y a. Krta,.i)\Al
artinya adalah orang yangpergi pada jalannya.

Allah Jaj:;rv;t telah berfirman:

{ @: W i,. 5t1t,F\ \?': J:} #5y
"Ddn siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada

siangbari.' (QS. Ar-Ra'd [13]: 10).

I Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (2956) dari hadits Abu Hurairah l;{irFj.

217Kamus AlQur'an



Kata.-1.r1Jl jamak dari kata 3.rY ,dan ini sama seperti kata{tryang
merupakan jamak dari kata 6Y, . Dan kata 3.Pl diistilahkan untuk
mengartikan seekor unta, sampai dikatakan dalam sebuah kalimat
'i.- 3?; artinya seekor unta itu rambutnya berkurang, atau kalimat
y; g'u\$ artinya dia merasa am rt di dalam rumahnya, ada|uga
yangmengatakan bahwa maknanya adalah ia menjadi aman bersama

keluarga dan istrinya. Dan kara,3.illdalam kalimat tersebut dijadikan

sebagai bahasa kiasan.

Dikatakan pula dalam sebuah kalimat ,4b t*3f i5 i-i!l ini
merupakan bahasa kiasan untuk sebuah talak dan artinya adalah

aku tidak akan mengembalikan untamu yang pergi dijalannya.
Kata L.151 artinya adalah potongan dari kuda, ini sama seperti l;At
ke ,r,;.r-ail . Kata '^i';Al artinyaadalah bulu dada, sedangkan kata ,)l$lr)--,

artinya adalah sesuatu yar,g berkilau ditengah padang pasir seperti
air (fatamorgana) dinamakanyaf.atamorgana dengan ,)lfll karena ia

melahirka" (+fjD pandangan pada mata. Fatamorgana atau,3l1ll ia

tidak memiliki wujud dan hakikatnya, sama seperti adanya hakikat
pada minuman,il;"iJt.

Allah lajr,w telah berfirman:

{ @ iti itL:Ar )G-}t+n*!;,t

" Laksana fatd.rnorgand. ditanab y ang datar y ang disangk a air o leb orang-

ordngyang dahaga." (QS. An-N[r l2\:39)
Dan Allah Sct:iv.;Ljuga telah berfirman:

{@,;f;za3q.i#iy
oDan dijalankan gunung-gunung maka mmjadi fatamorganalab ia."
(QS. An-Naba' [78]:20)
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7t o.
,!-f* : Kata JEpl artinya adalah baju yang terbuat dari bahan

aPaPun.

Allah Jajr,v.z telah berfirman:

{@ege&vY
"Pakain mereka adalab dari cairan aspal." (QS. Ibrahim [ta]: 50)

{ @ 
:fiU K$ ir{,';ii?S1.{-y

"Pakaian yang lnernelibarami dari panas dan pakaian Baju besi) yang

memelihara kamu dalam pEerdngd,z." (QS. An-Nahl [16]: 81)

Maksudnya adalah pakaian yang dapat melindungi kamu dari
sebagian yaflglainnya dalam peperanganmu.

0 o.
? -f. 

: Kata Lfrt artiny aadalah cahay aatau sinar yang menggunakan

sYmbu dan minyak, lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan
setiap pencahayaan atau pelita.

Allah berfirman:

{@u,i;3tiib'\
oDan Allah telah menjadikan matabari sebagai pelita."
(QS. Nuh l7t): t6).

{G}66;q'-Y
"Pelita ydng d,tnd,t tera,ng." (QS. An-Naba' [78]: 13)

Maksud pelita dalam ayat tersebut adalah matahari. Dikatakan
dalam sebuah kalimat €Ft,rlj atau kalim at lK &!.j artinya aku

menjadikannya dalam kebaikan seperti pelita.
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Seorang penyair berkata:

\rfrvi>vu3
Yang gelap gulita, yang rnengendalikan dan yang menyinari

faa ifll artinya adalah pelana binatang, sedangkan kaa iffll
artinya adalah pembuat pelana.

/ t/

7 -fn ", 
Kata T.Fl arriny a adalah p o hon yang be rbuah. Kat a tun ggalnya

)ilJah Ly kalimat &>l*Fasal makn anyaadalah menggembalakan
unta dibawah pepohonan yang berbuah, lalu kata tersebut dijadikan '

makna untuk setiap penggembalaan.

Allah Jcj:i,v;L telah berfirman:

{@t;.^d;l*)436qt3,y
"DAn kamu memperoleh pandangan yd.ng indah padanya ketika kamu
membaroanya kembali ke kandang dan hetika kamu melepaskannya ke

ternpat penggembalaar." (QS. An-Nahl [15]: 6) ,

Kata7zl.f.J1 artinya adalah penggembala, dan kataapt merupakan
kata jamak, sama seperti kata jamak 3.;lJt . Adapun kata ryfrl biasa

digunakan untuk talak (perceraian) seperti yar.g disebutkan dalam
firman Allah Sqxv.t yangberbunyi:

{@*u:u;rr
"Atdu menceraikan dengan cara ydng baik.'(QS. A1-B aqarahl2): 229)

Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

"Dd.n lepaskanlab mereka itu dengan cdra yd.ng sebaik-baiknyA."
(QS. Al-Ahzab lfil: ae)

{@#w':";;fiy
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Itu merupakan makna pinjaman dari kata menggembalakan unta

y angbe rarti melep aska nny a untuk di gemb alakan. D an kata ifi)l luZa
digunakan untuk mengartikan sesuatu yarLgmenyinari. Oleh karena

itu dikatakan dalam sebuah kalimat iWef &3jfr e-LrS L;'^Su
artinyaseekor unta yang bersinar, ia mampu menyinari jalannya, dan

ia pun berlalu dengan santai. Kata 1r:Al adalah jenis dari syair, ia

mengambil katanya dari itu.

t';: Kata 'r71Jt aninya adalah anyamankasar dan keras, seperti

,ir.rrr.r, baju besi, atau sepe rti anyaman kulit, lalu kata tersebut

digunakan untuk mengartikan susunan besi.

Allah SGj:i,Y$ telah berfirman:

{@;1ie,*'\
"DAn ukurlab dltyd?nd.nnya." (QS.Saba' [3a]: 11)

Dikatakan bahwa bentuk kata"Tsama seperti 

"3; 
danbentuk kata

iUJlsama seperti bentuk kata 3t?t ini sama seperti kata ly,rdan kata

Ey,o 
^t^u 

ka.m Er; kata lrJAt ^iiny ̂  
adalah sesuatu y angdilubangi.

,\tt: Kata 3)\Alasalnya bahasa persia, kemudian diarabkan dan

dalam ucapan mereka tidak mengenal bentuk kata tunggal dimana

huruf ketiganya alif ( t) sementara setelahnyaterdapat dua huruf.

Allah Saj:nv;) telah berfirman:

{@f?;v,LAY
"Gejolak (api neraka) mengepung merek4." (QS. Al-Kahfi llSl: 29)

Dikatakan dalam sebuah kalimat 3s;; &; aninya adalah rumah

yangdijadikan dalam bentuk bergejolak (pavilliun.)
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91*: Kata YlAl arrinyaadalah jalanyangmudah. Asal maknanya
diambil dari sebuah kalimat yang berbunyi i\t$t ebii artinya aku
menelan makanan. Dikatakan bahwa kata l\l,it yang berarti jalan,
diambil dari sebuah gambaran seakan jalan itu ditelan oleh orang yang
berjalan diatasnya. Tidakkah anda melihat bahwa dikatakan dalam
sebuah kalimat \AVG)I Jfi aninyabumi telah dibunuh oleh ulamanya,
atau kalimat tiJrt+ ,$:leXt artinyabumi telah membunuh orang-orang
bodohnya. Dan mengenai dua kalimat di atas, Abu Tamim berkata:

^5u P l:l I 6 ti!1.6t65 * '411roK6 '4 O(ijt,b:)
Gurun itu memanggil-manggil setelab sekian lama ditinggalkan,

ia memanggil h,etika ditinggalkan oleb orangydng rneminum
penudng airnya

Jalan juga bisa disebut dengan piitt ,tru prr:ir hal ini sebagai
pengungkapan bahwa orang yangberjalan di atas jalan seakan menelan
jalan tersebut.

? A: Kata '*At artinyaadalah cepat, dan ia kebalikan dari lelt
y-ang artinya lambat. Ia dapat digunakan dalam bentuk kata benda
araupun perbuatan. Dikatak 

^" L# - L;1 -'e; - LF kata t;L-i
artinya menjadi cepat. Ini sama seperti kata $-{tiTatau, \i:r\:; ,V)V .

Allah Jqxe telah berfirman:

"Ddn mereka bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan."
(QS. Ali'Imran [3]: 11a)

{@ *G$c6i-r1'y

{@ H;e{*zlL(its,\
"Ddn bersegeralab kamu kepada dmpundn dari Rabbmu."
(QS. AIi'Imran [3]: 133)
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{@r;#firiJfri;.Y
"(Yaitu) pada bari bumi terbelah-belab rnendlrrpd,kkan mereka (alu
mereka keluar) dengan cEdt." (QS. Qaf [50]: aa)

Dan Allah juga berfirman:

{@rr; +GtUi';lr'.\
"(Yaitu) pada bari mereka keluar dari kubur dengan cepd.t."

(QS. Al-M a' artj l7Q: a3)

Kalimat;-j-lJ\ ilVr artinya kaum yarLg permulaannya cepat.

Dikatakan bahwa kata $VP artinya adalah alangkah cepatnya, dan

kata tersebut merupakan kata mabni yang diambil dari asal kata $
, ia sama dengan bentuk kata,iKij yang berarti alangkah cepatflya,

dimana ia juga berasal dari akar kata,i)I:;1. Sebagaimana kata .idit
y^ngberasal dari akar kata j4.

Dan firman Allah SGixy:L yangberbunyi:

{@rqbrY
"sangat cEd.t memberi huhuman." (QS. Al-An'am [6]: 165)

Kedua ayat tersebut merupakan penegasan dari firman-NyayarLg
berbunyi"

{ @ J,K4 ;{,{ J;r$qi i$-st',ivt\
"sesunggubnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia banya

berkata kepadanya, Jadilab!" Maka jadilab sesuatu itu."
(QS. Yasin [36]: 82)

{@ y\+iii;i'r41-\
" S es un ggub ny a A I lab mab a c ep at p erh it ungan -Ny a. "
(QS. Ali'Imran [3]: 199)

Dan firman-Nya yang berbunyi:
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iV: Kata oAt artinyaadalah berlebih-lebihan dalam segala

perbuatan yang dilakukan manusia, dan biasanya berlebih-lebihan
sering terjadi pada masalah infaq dan memberi na{kah.

Allah JGj:nv.;L telah berfirman:

{ @'t;}:;.{3 t;'r:i. {tfir'yoits y
"DAn ordng-orang ydng apabila membelanjakan (barta) mereka tidak
berlebiban dan tidak (pula) kikir." (QS. Al-Furqan 125):67).

{@6t4:6vffBu1;y
"DAn janganlah kamu makan barta anak yatim lebih dari batas

kepatutan dan (janganlab kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya)."
(QS. An-Nisa' [4]: 6).

Terkadang kata ,-37 digunakan dalam rakaran, dan terkadang
digunakan pada cara melakukannya. Oleh karena ini Sufyan berkata:

i+ af by: Jf '* itt *v * 1eilil Apapun yangkamu nafkahkan
selain untuk ketaatan kepada Allah, maka itu merupakan perbuatan
yang berlebih-lebihan, meskipun nilainya sedikit.

Allah Jaj:nv;) telah berfirman:

{ @'t*, 5\ 3}"tr,u.,Yr3i!{;\
"Ddn janganlah kamu berlebih-lebiban (boro) sesungguhnya Dia tidak
menyukai orangyang berlebih-lebihan " (QS. Al-An'am 16l: LaL).

{@r,fi+:14ft'q-5i6Ty
"Ddn sesunggubnya orangyang boros itu mereka adalab calon pengbuni
neraka." (QS. Ghafir [a0]: a3).

Maksudnya adalah orang-orang yang melampaui batas dalam
perkara-pe rkara mereka.
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Dan Allah berfirman:

{ @ 4\K:3q:i' i s e;{,ifi oY;u

"sesungubnya Allab tidak akan memberikan petunjuk kepada ordns'

ordngydngberlebihan dan kepadaparapendusta." (QS. Ghafir [a0]: 23)

Kaum luth disebut iuga dengan kaum Mushrifin ($A karena

mereka berlebihlebihan dalam meletakkan temPat pembuatan bayi

y^ngsudah dibuatkan tempatnya secara khusus (yaitu rahim kaum

wanita-edit), seperti yangterkandung dalam makna firman Allah yarlg

berbunyi:

{@"tiL;#qy
"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah ternpa.t k'amu bercocok tAnd.rn."

(QS. A1-B aqar ah l2l: 223) .

Dan firman-Nya yatgberbunyi: .

"Wabai bamba-bamba Ku yang melampaui batas terbadap diri mereka

sendiri." (QS. Az-Zumar [39]: 53).

Maka kata ot-)l yang berarti berlebih-lebihan bisa mencakup

padaharta dan yang lainnya.

Dan firman Allah Sai:nq:) tentang ayat qishash:

{@}liii-;,irt}
"Tetapi janganlab abli uaris itu melampaui batas dalam membunub."

(QS. Al-Isra' ll7l: 33).

{@ir-if tfV,rtciic;r"g-Y
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Yang dimaksud berlebih-lebihan dalam membunuh pada ayat
tersebut adalah dengan membunuh orang yang bukan pelaku
pembunuhan, baik dengan melakukan balasan kepada orang yang
lebih mulia darinya, atau dengan membunuh pelaku pembunuhan
dengan berlebihan, ataupun sikap berlebihan lainnya sebagaimana
yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Dan ungkapan mereka
yang berbunyi '#f Ha:; artinya aku melewarimu tapi aku
tidak mengenal kamu. Dinamakan ketidak tahuan dengan ,37 sebagai
bentuk berlebihan atas sesuatu yang bukan haknya untuk dilebih-
lebihkan sehingga membuatnya tidak tahu, oleh karena itu ketidak
tahuan diungkapkan dengan J7 Kaa'rt;ll artinya adalah binatang
(sejenis ulat) yang memakan dedaunan, dan dinamakan demikian
sebagai bentuk gambaran akan keterlampauan mereka dalam memakan
dedaunan. Dikatakan dalam sebuah kalimat tj?Al *r arunyaadalah
pohon itu dedaunannyadimakan. Makapohon itu menjadi'a6;ji (y*g
dimakan dedaunannya oleh binatang.)

7-.
Of : Kata 'trlJ,t (mencuri) artinyaadalah mengambil sesuatu yang
bukan miliknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan dalam istilah
syar'i adalah mengambil sesuatu ditempat yangkhusus dengan jumlah
yangkhusus.

Allah S6J:n\cL telah berfirman:

{@f;ra:63'-tA5y
"Laki-laki yctng rnencuri dan perernpudn yang rnencuri."
(QS. Al-Meidah [s]: 38).

Dan Allah J6J:nr.::. juga berfirman:

{@'1i urtU37.i6;bLr}Gy
Jika ia mencuri, maka sesunguhnya telah pernah mencuri pula
saudaranya sebelum itu." (QS. Yusuf ll2l:77).
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Dan Allah juga berfirman:

{@t}4#Y";'Wy
*Hai kafilab, sesunggubnya kamu adalab ord.ng-ord,ng yd.ng ?rrencnri."
(QS. Yusuf U2):70).

{@s;:"-L{aLy
"Sesungguhnya anakmu telab mencuri." (QS. Yusuf [12]: 81).

Kalimat 6?t S;eyaninyaadalah mendengar dengan cara sembunyi
(mencuri pendengaran.)

Allah S(sjr,w telah berfirman:

{@'#i'iiiv'ir}
"Kecuali syaitan yang rnencuri-curi (bnito) yang dapat didengar (dari
malaikat)." (QS. Al-Hijr [15]: 18).

Kata $rltdan kata '*fl1satu afti, yaitu sutera.

//6/

Ja1* : Kata 'i.)Xl artinya adalah yangkekal.

Allah SGjxY$ telah berfirman :

{ @ fiA Jii'A4; {t'i tra oFii,i,\
" Katakanlah : " Terangkanlab kepadaku j ika A llab menj adikan untukmu
malam itu terus lnenerus." (QS. Al-Qashash [28]: 71).

Dan setelah itu Allah jadikan siang secara tenrs menerus.

,/
- t tt)7 , \::^ 4t artinya adalah berjalan diwaktu malam.

Dikatakan rsi* atart rs-\.
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Allah Sr;'r,Y;L telah berfirman:

{@ aq,*y
"Pergilah dengan membaan keluarga dan pengikut-pengikut kamu

diakbir malam." (QS. Hud [11]: 81).

Dan Allah SGj:nY;L juga berfirman:

{ @ i4'r*3, i--t o i'i i*?"Y
*Maba suci Allab yang telah memberangkatkan hamba'Nya diutaktu

malam." (QS. Al-Isra' l17l: \.
Dikatakan bahwa sesungguhnya kalim 

^t 
6,') bukanlah berasal

dari akar kata 6,r*i - 67 namun ia berasal dari akar kata iy,3t yaitt
tanah yang luas, dan asal mulanya menggunakan huruf wau $r-).
Dari pernyataantersebut terdapat ucapan dalam sebuah syair:

tiuJr JWigr.b,
Ditanah yang luas itu keledai dan bigbal kencing

Kata 6r..ltsama bentuknya dengan kata Sl1dan;#i.
Firman Allah Jaj:nv) y^ng berbunyi:

{@ 'e{i',i;a!ti'g"Y
"Maha Suci Allab yang telab memberangkatkan bamba'Nya di uaktu
malam." (QS. Al-Isra' l17lz l).

Maksudnya adalah memberangkatkan di tempat yang luas.

Kataig; artinyaadalah sesuatu yarLgtinggi. Dari makna tersebut maka

ada kalimat r\Slil- yangberarti tingginya waktu siang.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ s;qou(,:i;;y
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"sesunggubnya Rabbmu telab menjadikan anak sungai di bawabmu."

(QS. Maryamllgl:24).

Dikatakan juga bahwa kata o;y,l 
berasal dari akar kata )l1l yary

bermakna iilt yaitu ketinggian. Dikatakan dalam sebuah kalimat

37 k arrinya laki-laki yattg tinggi. Dan ia juga melaniutkan
pernyataanrrya tersebut dengan menunjukkan apa yang menjadi

kekhususan Nabi 'Isa id-1Jt gG berupa ketinggian (keluhuran) nya.

Dikatakan juga dalam sebuah kalimat ,3.IAl'3\iJ' artinyaaku melepaskan

pakaian. Dan kalim at or?\ * ,S+t e)F artinyaaku melepaskan pakaian

trrdr. Darinya dikatakan drlr- sebuah kalimat $; k yangberarti

Iaki-laki yang melepaskan pakaiannya, berbeda dengan orang yang

berselimut.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@'{t:fiby
"Kemudian ntereka menyembunyikan din sebagai barang dagangan."

(QS. Yasuf lt2l: Le).

Maksudnya adalah mereka memperkirakan untuk bisa mendapatkan

keuntungan dengan menjual nabi Yusuf. Kata 'r-rtlt biasa digunakan

untuk suatu kaum yang selalu berjalan diwaktu malam. Begitu juga

dengan katakt;lsl dan kata kt1l-4.

/tJ44 : Kata iE.:.J,l artinya adalah atap rumah. Dikatakan dalam

It6.rrh kalimat-4il &w" artlnya aku membuat atap rumah.
Dan kalimat oK:it ,.;,r" artinyaaku menjadikan sebuah tempat sama

dengan atap rumah.

Allah berfirman:

{@;+: s{,;'iiJLly
"Dan bumi bagaimana ia dibamparkan." (QS.Al-Ghasyiyah [SS]: 20).
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Kalimat J:.41 #\ artinyalaki-laki itu menelentangkan pundaknya.

Dikatakan bahwa-dinamakanny, 64KJ t {17 karena ia terbentang selama

masanya. Dan kata iyll artinya adJah tiang tenda yangdijadikan
atapnya. Dan kalimit *;al'AiLJl rr;,8" artinya aku menuangkan

bubur ke dalam sebuah mangkuk besar.

'p: Kata '}.1lt dan kata :fl\ artinyaadalah barisan. Dapat
digunakan dalam barisan tulisan, pepohonan yang ditanam, atau
barisan pasukan. Kalimat 11(,i>ii 'fu artinya si fulan menulis baris
perbaris.

Allah SGj:nv;L berfirman :

{@6rjri65#6-r}
"Niln. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan."
(QS. Al-Qalam [68]: 1).

Allah juga berfirman:

{@;firKrY
"DAn demi Kitab yang ditulls. " (QS. Ath-Thur 152): 2).

Dan Allah berfirman:

"Yang dernikian itu telab tertulis didalam kitab (Laubul mabfudz)."
(QS. Al-Isra' [17]: 58).

Maksudnya sudah ditetapkan dan terjaga. Jamak dari kata '.LAI
adalah ' )t atau3U.J,ii atau',r87.

Seorang penyair berkata:
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ryt\A ;J)v'"g)dtS ;t
Sesungubnya aku bersama drng* takd.irku

telah digariskan bagiku takdirkku

Adapun firman Allah Jai:i,w yatgberbunyi:

{@|$'ilibtrp
" D ongengan orcmg- ord.ng terdab ulu. " (QS. AI-An' am 16]: 25) .

Al-Mubarrid berkata: "Kata '*Vidalam ayat tersebut merupakan
jamak dari kata i:-pi, ia sama rg-p.*i bentuk tata iamak fi*lri|L-ri
atau seperti bentuk kata rl(i1'ar4i 

^t^useperti 
bentuk kata {;r! kt3i.

Dan firman Allah J;t:nv;t yangberbunyi:

{@ 1i*5Y}6'K5iirte f p.rit5Y
"DAn apabila dikatakan kepada mereka, "Apakabyangtelab diturunkan
Rabbmu ? " M er ek a menj aw ab, " D o n ge n g- don geng ordn g dab u lu. "
(QS. An-Nahlll6l:2a).

Maksudnya cerita-cerita bohong menunrt anggapan mereka, dan

ini sepeni firman Allah Scti,y;:" yangberbunyi:

{ @ 9*iVt:u, *iF [3 AP\i;U <di'.ii:'t A1U; \
"Dan mereka berkata, "(Itu banya) dongeng-dongeng ordng-orang

terdabulu, yang dimintd. agar dituliskan, lalu dibacakanlab dongeng itu
kepadanya setiap pagi dan petang." (QS. Al-Furqan [25]: 5).

Dan firman Allah Juii:iq yang berbunyi:

{@;;.4'J@P'i;ffirt:iy
*Maka berilah peringdtdn karena sesungguhnya kamu hanyalah ordng

ydng rnernberi peringatan. Kamu bukanlah ord.ng yang berkudsd d.td.s

mereka." (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 2l-22)
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Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@64?*5iilil}
"AtAn merelealah yang berkudsA?" (QS. Ath-Thur l52l: 37).

Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah ungkapan arab

\K Jb (t)fJ' -W artinyasi fulan menguasai hal ini. Dan kalim at $i> '5J
artinya adalah ia mengerjakan atau menegakkan sesuatu seperti
tegaknya sebuah garis. Ia berkata bahwa kalimat )b4'*,:*f
artinya adalah €qW &.1J dan digunakannyakata:.y;..3 pada ayat

tersebut sama maknanya dengan kata i;tLlt dalam firman Allah y^ng

berbunyi:

{@"#,1'"5$S;s;";SY
"Maka apakab Rabb yang menjaga setiap diri terhadap apa yang

diperbuatn y a (s ama dengan y dng tidak demik ian sifatny a) ? "
(QS. Ar-Ra'd [13]: 33).

J uga kata'}'o:*1 p ada ay at diatas s ama maknanya den gan kata E4;
pada firman Allah SGJ:nw yatgberbunyi:

{@ +.,'i.&iG"6u1'Y
"Dd.n aku (Muhammad) sehali-kali bukanlab pemelihara (*r)'
(QS. Al-An'am [6]: 10a.

Oleh karena itu dikatakan bahwa makna ayat yang berbunyi

F;t,A adalah W W&A y aitu kamu bukanlah orang y ang

memelihara mereka. Maka kata nbr:*7 dalam ayat tersebut bermakna

sama dengan kata qjKit dalam firman Allah Sai:ny$ yangberbunyi:

{@;;<'ixu;y
"DAn utusdn-utusan (malaikat) Kami selallu rnencdtdt disisi rnerekd."

(QS. Az-Zukhruf [a3]: 80).
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Dan catatan atau i$t yang disebutkan dalam ayat tersebut, adalah

catatan yarLgdisebutkan dalam firman Allah JGi:{'v,1 yarLg berbunyi:

q' t;#. o 6f; Lydn v ffei ac, &fr 4'p ii y
{@ilii

"Tidakkah engkau tabu bahuaAllah mengetabui apayangdi langit dan

di bumi? Sunggub, yang demiki.an itu sudah terdapat dalam sebuab Kitab
(Lauhul Mahfudz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudab bagi

Allah." (QS. Al-Hajj l22l:70).

\87: Kata lr*'lt artinyaadalah.i'';ir yaitu penyerangan dengan

tangan. Dikatakan dalam sebuah kalimat arab *\E- artinyaia menyerang

dengan (tangan) nya.

Allah Sr;i.i,w telah berfirman:

{@eSr;?};<,},.6iu<,,Y1{,iKy
"Hampir-bampir mereka lrTenyerdng ord.ng-ordng yd,ng rnernbacakan

dydt-ayat Kami dibadapan mereka." (QS. Al-Hajj 122):72).

Asal kata i'$'.J\ diambil dari kalimat $J)t & JAt\Li. artinya
adalah seekor kuda berdiri dengan bersandarkan pada dua kakinya
sembari mengangkat kedua (tangan) kaki yang lainnyayangdemikian
itu dilakukan agar bisa bercanda atau bisa juga untuk melompat
kebagian kuda betinanya. Lalu kata '.L1,Jl juga digunakan pada air,

seperti penggunaan kalimat air telah keluar. Oleh karena itu disebutkan

dalam sebuah kalimat arab $Vr;uittg; aninyaairtelah keluar (muncul)

sampai meluap.
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-\ri, : Kata 'd'Jl dan kata';:t\;,i)l artinya bahagia dan itu adalah

peiolehan perkara yangdiberikan oleh Allah kepada manusia atas

tercapainya sebuah kebaikan. Kebalikan dari kata iJ.1Jl atau t3\i.1Jl

adalah ';'ttAt yaitu kesulitan atau kesengsaraan. Disebutkan dalam

sebuah kalimat arab ibl i'r,J.j artinya semoga Allah membahagiakannya.

Juga dalam kalimat lainnya yangberbunyi 
"*; 

k arinya lakilaki
y angb ah a gi a, at au kali m at lainny a Ll',,J" i $ aftiny a kaum y ang b ahagia,

dan kebah agiaanpaling agung adalah surga. Hal ini sebagaimana yang

difirmankan oleh Allah l6;i,v$ dalam ayat berikut:

{@;gi'\'$tJ\\frY
"Adapun orang-ord.ng yang berbahagia maka teTnPd,trtya, didalam surga.'

(QS. Hrd [11]: 108).

Dan Allah juga berfirman:

{@ 3,#):bc,;i:+y
*Maka diantara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbabagia."

(QS. Hud [11]: 10s).

Katal"L\Al artinya adalah memberikan pertolongan yang dapat

menimbulkan keb ahagiaan. D an un gk aparL y angbe rbunyi e-kt 4
artiny a adalah semo ga Allah memberikan kepadamu keb ah agiaan demi

kebahagiaan, atav semoga Allah memberikanmu pertolongan demi

pertolongan. Namun makna yang lebih tepat adalah yang pertama.

Kata 3E-:,)i \ yangbermakna menghibur, itu khusus digunak anbagiorang

y*g -.rrrrrgir. Oir.butkan dalam sebuah kalimat arab ;'tJt3'$;J,J^J{r3
artinyaaku memintanya untuk menghiburku lalu dia pun menghiburku,

kata ,9\-1Jl artinya adalah pergelangan tangan bagian bawah (lengan)

alasan dinamakanrlya pergelangan tangan dengan igtjJl karena

pergelangan tangan selalu digambarkan sebagai bentuk pertolongan.

Begitu juga dengan kedua sayap burung disebut dengan c;'+Y
sebagaimana ia juga dapat digunakan untuk mengartikan kedua tangan.
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I
Adapun kata .ltii-1J t ia adalah sejenis tumbuhan yang dapat menghambat
susu, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah istilah arab 6liLlJK iS *;
tempat penggembalaan jangan seperti pohon sa'dan. Kata i:ti.U^lr
artinya bisa burung merpati, tali penjepit sandal, pekikan unta dan
bintang yarlgsudah kita kenal.

P : Kata 'i.1Jl artinya adalah kobaran api. Disebutkan dalam
sebuah kalimat arab \i;1; artinya aku mengobarkannya, atau dapat
juga dengan kalimal \!,j1" atau dengan kalima - 

rqy,:"i. Kata y-i-)l
artinya adalah kayu yang dijadikan bahan bakar untuk api. Maka
disebutkan dalam sebuah ungkapan arab qi+,t -;t-\aninyapeperangan
telah berkobar, atau sebuah ungkapan ,hi,l)t'i,:)l artinya pencurian
telah merebak. Kataiii\sama dengan kata J;::,yyangberarti berkobar
atau menyala. Disebutkan dalam sebuah kalimat arab';',jlj;ooii1 aninya
seekor unta yang terbakar, sedangkan kata jE,iJl artinya adalah (rasa)

panas api. Adapun kalimat $,1t '.iI" artinya seorang lelaki terkena
sengatan panas api.

Allah SWn\t;L telah berfirman:

{@W"6i;;iy
"Ddn mereka akan masuk kedalam api yang menyala-rryala Q,,leraka)."
(QS. An-Nisa' [4]: 10).

Dan Allah SW:i,w juga berfirman:

{@.;;r65Y
"Ddn apabila neraka jahim dinyalakd,n." (QS. At-Takwir [81]: 12).

Ia dibaca dengan men-takbfif(ringan) kan.

Dan firman-Nya yar,Lg berbunyi:

{@ aie\:iy
* 
Siksa api yang menyala-nyala (Neraka)." (QS. Luqman 13 l): 2l).
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Maksudnya adalah neraka y^ng sangat Panas. Kata 'ri adalah

bentuk kata fu (kata subjek) yangbermakna i# (kata objek) yaitu

api neraka y^rLgdipanaskan.

Dan Allah SGj.n\;;L telah berfirman:

{@fi;*-erii-ll}
"sesunguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di

dunia) dan di dalam Nerah.a." (QS. Al-Qamar $\: a7).

Adapun kata }iJl yarLgdianikan 'harga' dipasar, itu merupakan

bentuk penyerupaan dari kalimat kobaran api (yang menyala.)

, P: Kata l)X)t artinya adalah berjalan cePat, namun ia bukan

I#i, drn kata teisebut biasa digunakan dalam kesungguhan atas suatu

perkara, baik perkara kebaikan atauPun perkara keburukan.

Allah lr;j:i,v:L telah berfirman:

{@u,6e63y
"DAn berusaha untuk, merobobkdnnyd.." (QS. A1-Baqarahl2): na).

Dan Allah S\;t:nwjuga berfirman lagi:

{@t$q64€iY
"sedang cahaya mereka bersinar dihadapan rnerekA."

(QS. At Tahrim [66]: 8).

Dan Allah juga berfirman:

{@ r'6,i;''irca"6-'\
"Ddn mereka berbuat kerusakan dimuka bumi." (QS. Al-Maidah [5]: 33)
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{@ ;;-"i\c$6t}t:t{'\
"Ddn apabila ia berpaling (dari karnu) ia berjalan dibumi."
(QS. A1-B aqarah l2l: 205).

"Dd.n bahwa manusia banya memperoleb dpdydngtelah diusahakannya,

dan sesunggubnya usabanya itu kelak akan diperlibatkan (kepadanyd).'
(QS. An-Najm [53]: 3e-40).

{@;l:ruLB
"Sungguh, usabamu rnerndng beraneka ?r7dcd?n." (QS. Al-Lail 192]: a).

Dan AIIah Jaj:nw juga berfirman:

{ @ 6Kii -#:"L\4,!^i3 L$ ;, \+;7 6 $:"ry
"Ddn berusaha ke arab itu dengan sunggub-sunggub sedang ia adalah

mukmin, maka mereka itu adalah ordng-orang yang usabanya dibalas

dengan baik.'(QS. Al-Isre' l77l: 19).

Dan Allah SG,j:nYi telah berfirman:

{@+47GL;6Y
"Maka tidak ada pengingkdran terbd.dap amalannya itu."
(QS. Al-Anbiya' l2tl: 94.

Namun kata 6XJtyangberarti berusaha, banyak digunakan untuk
sebuah perbuatan yangterpuji. Seorang penyari berkata:

)r\3 pi t\;bi n * l# # Glfrib ;i l,L

Sesungguhnya balasan bagi 'Alqamah bin Sa'ad adalah apa yang telab
diperbuat (baik)nya, ia tidak akan diberi cobaan meskipun satu hari

{ @ aj_3;;&t1, @ a-,i'ifrt**,; ;r, y
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Dan Allah $GJ:nv:L telah berfirman:

{@A&ii6GY
"Maka tatkala anah itu sampai (pada u.rnur sanggttp) berusaba bersama

Ibrabirn." (QS. Ash-Shaff et pTlz 102(.

Maksud kata 6JJ,t dalam ayat tersebut adalah sanggup untuk
berusaha menerimi apa yang akan dipintakan kepadanya. Kal'a $11
juga dikhususkan untuk mengartikan perialanan antara shafa dan

marwah, sebagaimana ra jvgadapat dianikan dengan adu domba, dan

dapat juga dianikan mengambil harta zakat, dan dapat iuga memiliki

arti membantu mukatib (hamba sahaya yanghendak membebaskan

dirinya) sehingga ia meniadi orang yang merdeka. Ia juga dapat

memiliki makna berusaha dalam melakukan kemaksiatan dan berusaha

dalam mencari kemuliaan.

Allah S(i,j:{,v) telah berfirman:

{@rdA$;efi""4\JY
untuk, (menentang) ayat-dyat Kami
melemabkan (menggagalkan azab

Maksud kata 1)XSt dalam ayat tersebut adalah berusaha untuk
menampakkan kelemahan ayat-ayat Allah y^rtg telah diturunkan
kepada mereka (namun sesungguhrLya ayat Allah tidaklah lemah.)

g: Allah Juijxv:L telah berfirman:

{@'ge;iic\r;;iY
"Atd.u nzemberi makan pada bari kelapardn." (QS. Al-Balad [90]: 14).

"Ddn orang-orang yang berusaha

dengan dnggd.pan mereka dapat

Kami)." (QS. Saba' [3a]: 5).
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Kata'xtl:; dalam ayat tersebut berasal dari akar kata r!1!)l yang
berarti ,AleLAly^it"kelaparan yarLgdisenai dengan letih. Ada juga

yang mengatakan bahwa kata.lliJl berarri rasa haus yang disertai dengan

letih. Dikatakan dalam ungkapan arab !t,Z - bu -Y.fr" -W - ,: ;;
ini sama seperti shigat }t*iyang memiliki makn ayangsama yaitu haus.

.7'
_P : Kata j;j"Jl artinya adalah membuka penutup, namun kata
tersebut dikhususkan penggu rLaannyadalam bentuk fisik. Contohnya
seperti ungkapan arab yang berbunyi oi')t ,y uurJl ',iJ" artinya
sorban itu dibuka dari kepala, atatseperri kalimat arab lainnyayang
berbunyi *)l &'r\+l';7 aninya cadar itu telah dibuka dari menutupi
mukanya. Sedangkan kalimat yangberbunyi ,,?l fr afiinya adalah
menyapu rumah dengan sapu, dan ini berarti membuka penurup yang
menghalangi rumah, berupa debu yangdisapunya. Adapun kata;ti,.."Jf
ia dikhususkan untuk mengartikan corak sebuah warna.

Contohnya seperti firman Allah Jv6j:nv;L yarlgberbunyi:

{@art;pv\
"Dd.n subub apabila sudab mulai terd.ng." (QS. Al-Muddatsir l74l:34).

Maksudny a adalah ap abila waktu subuh sudah menerbitkan warna
(cahaya) nya.

Allah Jv6nv:L telah berfirman:

{@"';i,ytHy
"Banyak muka pada bari itu berseri-seri." (QS. 'Abasa [80]: 38).

Dan disebutkan juga dalam sebuah hadits Nabi Muhammad gry,ag
yang berbunyi:
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(b341 *U\rjni>
"Laksanakanlah shalat Shubuh pada waktu cahayashubuh telah keluar

niscaya kalian akan dibert pahala."a

Katatj;rJ dalam hadits diatas diambil dari ungkapan arab yarLg

berbunyi $fiiyan1berarti aku masuk kedalamnya. Ini sama artinya

seperti kata c-L?i artinya aku telah memasuki waktu subuh, dan

kalimat F.1\ }V artinya seorang laki-laki pfrgr keluar, maka orang

tersebut dinamaka rr 3V. Jamak darikata ,;.7\ adalah 'ij)l sama sePerti

bentuk jamak kata,.ilr, dan kata fiV yartg berarti orang yang pergi,

dikhususkan penggun^anrLya dalam bentuk 'aSeV; (adanya timbal

balik bentuk perbuatan) hal ini sebagai bentuk gambaran bahwa

seorang manusia apabila pergi meninggalkan suatu temPat, maka

pada hakikatnya tempat tersebut pun menjadi pergi meninggalkan

manusia yangpergi tadi. Dan dari kata jl)t terbentuklah kata ii,;1t
yang digunakan untuk mengartikan meja makan bagi para musafir yarLg

di atasnya diletakan makanan.

Allah i)s)'iw telah ber{irman:

{@FiF56ig,LiY
"Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir." (QS. An-Nisa' [a]: a3).

Kata 'jAt juga berarti kitab yang membuka tentanB sebuah

kebenaran, jamak dari kata tersebut adalah 

"W\ 

.

Allah Sv,j'nv;t telah berfirman:

{ Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (424) Ahmad dalam musnadnya

dengan nomor (17296) Thabrani di dalam Mu'jam Al-Kobi, den.gan q9m9r (4286) dari had.its

Rafi: bin t<hudaij ad{;a hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Sbabih

As-Sunan dengan rediksi hadits sebagai berikut: t . Ilr;li JL\'i1 r-.:9q"-;'1
'Bergegaslah melaksanakan shalat Subuh, karena pada waktu t6rsebui pahalanyilebih besar."

S.-.".,ir., dalam Mu'jam Thabrani menggunakan-kata t,jj-i pada tempat kata rrri'-l,i .
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{@frgJ,4t4i;s\
"Seperti keledai yang rnernbaua kitab-kitab yang tebal."
(QS. Al-lumu'ah 162): 5).

Dikhususkannya penggunaan kata 'r17i pada ayat di atas sebagai

bentuk pengingat bahwa kitab Taurat meskipun memuat berbagai
kebenaran, namun bagi orangyang bodoh, kebenaran itu hampir
menjadi tidak bermanfaat, sehingga mereka layaknya seekor keledai

yang memikul kitab-kitab yang tebal.

Dan firman-Nya y^ngberbunyi:

{@;;;r'5@;i:'6i}'Y
"Ditangan pd.ra penulis (Malaikat) yang mulia lagi berbakti."
(QS. 'Abasa [80]: 15-76.

Maksud kata';-r,;; dalam ayat tersebut adalah para malaikat yang

disifati oleh firman-Nya yangberbunyi:

{@85(6y
"Yang mulia (di sisi Allab) dan mencatat (pekerjaan-pekerjadnnlu itu)."
(QS. Al-Infithar [82]: 11).

Kata i?'Jl merupakan kata jamak dari fiV, ini sama seperti
jamaknyakata,f;K dari kata 'en(.O^nkata 141)l artinyaadalah utusan
bagi sebuah kaum untuk menghilangkan kemungkaran. Dankata'1147

merupakan bentuk kata dari b y^ng mengandung makna subjek
j9U. S.drngkan kata';r\1;J\ artinyaadalah iiwSt, oleh karena itu, para

Malaikat, Rasul, Kitab-kitab semuanya masuk ke dalam utusan yang

diutus kepada suatu kaum guna menghilangkan kekeliruan yang ada

disekit arnya. Adapu n kata' +41,Jj y angb erarti sesuatu yang dis apu, maka

ia bermakna objek. Sedangkan kataj\-lllyang beradapadasebuah syair

yatg berbunyi:
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,tilJl g'rWtY't
Dan tidaklab besi (menunjukkan) keburukan para musafir

Ada yang mengatakan bahwa katajt-liJl dalam syair di atas bermakna

besi yang biasa diletakkan dibagian hidung seekor unta, meskipun tidak

ada bukti lain yang meyatakan akan makna tersebut selain bait syair

diatas. Dan syair diatas memungkinkan dalam mengambil asal kata

jtijJl bersumber dari kata,Lj;.

l/. /

?lti: Kata 'r)-Al artinya adalahmengambil atau menarik ubun-ubun

lrkor kuda. Ii juga bisa bermakna bintik hitam.

Allah Saj:nw telah berfirman:

{@;6iir"iq
"Niscaya akan Kami tarik ubun-ubunnya." (QS. Al-'Alaq [96]: 15).

Dan mengenai pemaknaan kata 
L.l,1Jt 

dengan bintik hitam, maka

sebuah besi yang biasa digunakan sebagai penyangga kryo yang dibakar

diperapian disebut juga denga" iIJl.Dan dengan pemaknaan tersebut

pula, kata'a;,)!)l diartikan sebagai sebuah amarah, hal ini dilihat dari

gambaran warna hitam asap yang sama pada muka orang yangsedang

dirudung amarah besar. Dikatakan pula bahwa seekor burung elang

disebut dengan'r1:J k^rrna bentukn y a yaflgmemancarkan warna hitam

pekat. Dan perempuan juga disebtt i\i7 artinya berwarna hitam.

A-e;: Kata ,ll}tapabila disandingkan dengan kata fiJt ata., darah,

maka ia bermakna menumpahkan darah.

Allah Jaj:nv,;t telah berfirman:

{@;q(Msy
"Ddn mereka selalu rnenurnpahkan darab." (QS. Al-Baqarah [2]: 30).
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Begitu juga apabila kata ,i,tlitt disandingkan dengan sesuaru yang
mencair ataupun disandingkan dengan kata air mara, maka ia bermakna
menumpahkannya.

il.
,W : Kata ji.lJt aninya adalah rendah atau bawah, dan ia adalah
F.brlik.r, dari frtaJiJ I y'aitutinggi. Kata j;; artinyamerendah atau
berada di bawah, maka ia disebut dengan 

"i;u 
yaitu sesuatu yang ada

di bawah.

Allah J,c6:,i,Y;t telah berfirman:

{@w1$wy
"Maka Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke baanb."
(QS. Al-Htjr ltslz 7a.

Dan kata JI:J ^"rupakan 
kebalikan dari kata jif .

Allah Sq:nv) telah berfirman:

{@-p4'fi,9}i5y
"Sedang hafilah itu berada dibawab kamu." (QS. Al-Anfal t8l: a2).

Kata J;:" artinya ia menjadi berada dibawah. Allah Sq:i,y;:. telah
berfirman:

{@"*r"i"Sfr'$;f y
"Kemudian Karni kembalikan dia ke tempat ydng serendab-rendabnya."
(QS. At-Tin [e5]: 5).

Dan Allah juga berfirman:

{ @",}j3\ lrTL 6ii1' ?L1i5y
"Ddn Dia menjadikan serudnordng-orang kafi.r itu rendab."
(QS. At-Taubah [9]: a0.
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Namun k^t^ SI:J itga y angberarti di b awah, lawan katany a adalah

Oj y angb erarti atas, seP erti p ada firman All ah JGi:i,Y$ y ang b erbunyi :

{ @ {.:r1l ;' #}e ti-e iLy

"(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari baauhmu."
(QS. Al-Ahzab [33]: 10).

Kalimat -.}t'tJt;d y 
^ngberarti 

angin rendah, dinamakan demikian

karena angin itu berhembus dan keluar melewati bagian bawah,

sedan gkan 61t iSJe adalah ke b alikan ny a. Kata l,: I t y angdinisb atkan

pada manusia, maka ia berarti kehinaan, sama seperti sifat kurang, dan

pada dasarnya manusia berada dalam posisi Jt7; y^rtu rendah.

//./
,'$: Kata ,riAl artinyaadalahmemahat bagian luar sesuatu, sePerti

H.-rhr, ,irrrg"rtrr., kulii. Kalimat urjll ,f *tfut €)\ &- artinyaangin

menyapu debu dari tanah.

Seorang penyair berkata:

{rbei$#.w;vi
(Angin itu) datang secd.rd sembunyi-sembunyi nTenyapu

bagian muka tanab

Kata 3tr-X)l sama maknanya dengan kata ;f;91 yaitu perobohan

atau pembatalan, karena ia telah memahat atau menyaPu sesuatu.

Lalu kata,3Al dikhususkan untuk mengartikan kulit y^ngmenutupi
pedang (sarung pedang) atau untuk mengaftikan besi yangdigunakan

untuk memahat atau mengukir pada permukaan kulit. Dan dengan

pengumpamaan tersebut, maka lahirlah kata'e:4!Sl yangberarti bahtera.

Allah Saj:i,v;t telah berfirman:

{@i,+!lly
"Adapun babtera itu." (QS. Al-Kahfi llS):79).
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Lalu kata 4:oi'Jldiperluas lagi maknanyauntuk setiap kendaraan

yang mudah.

A:i*l : Kata 'aLal aninya adalah kekurangan pada fisik. Dari makna

t.ir.b.rt lahirlah sebuah kalimat arab 14;iq aninya tali kend aliyang
buruk, karena banyak goyangannyq atalr kalimat lainnya '^i;.,3.;
maksudnya adalah kain yang buruk karena rendahnya kwalitas
tenunannya. Lalr kata 'rJi)t digunakan untuk mengartikan akan

kekurangan pada jiwa seseorang karena kurangnya daya nalar
akalnya, baik pada perkara duniawi ataupun perkara ukhrawi. Oleh
karena itu disebutkan dalam kalimat arab 'n:,,i i41" aninya orang itu
telah membodohi dirinya. Asal kalimatnya adalah 'r-ii;d" yang
berarti jiwanya bodoh, Ialu bentuk kerja (pengurangan jiwa) nya
dihilangkan, ini seperti kalimat '4'*r;,?3yang berarti dia sombong
dengan kehidupannya. (kufur nikmat.)

Allah Ss):i,\;;L berfirman mengenai penggunaan kata i-liJt dalam

perkara duniawi:

{@'&;riirifrf\}"${i}
"Ddn janganlab kamu serabkan kEada ordngtorang ydng belurn

sernpurna akalnya barta (mereka) yang ada dalam kekuasaanrnlt."
(QS. An-Nisa' [4]: 5).

Dan Allah J";i:i'\Z;Ljuga berfirman mengenai penggunaan kata'eii)l
dalam perkara ukhrawi:

#:r5y
"Ddn sesungguhnya orang yang bodob di antara kami dabulu selalu

rnengu-cdpkan (perkataan) yang melampaui batas terbadap Allah.'
(QS. AI-Jinnl72):4).

Dan ini merupakan bentuk kebodohan dalam agama.

{@cr;,1&w;3i,o
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Allah juga berfirman:

{ @ r,iti i # #flfxirti'5t :Ke;6y

"Akan berimankab kami sebagaimand. ord.ng-orangydngbodoh itu telab

beriman ? In gat lab s e s u ngguh n y a mer ek al ab orang- ord'ng y an g bo do b itu. "
(QS. Al-B aqarah l2): l3).

Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya
merekalah (orang kafir) yang bodoh, ketika mereka menyebutkan

kaum mukmin sebagai orang-ora ng yangbodoh.

Dan mengenai hal ini, Allah Jc;i'v$ pun telah berfirman:

{ @ Wt}qr$*i; nr 3Y nui ;'t&i yfuY
"Orang-orang yd.ng kurang akalnya diantara manusia akan berkata:

"Apakab yang memalingkan mereka (umat iskm) dari kiblatnya (baitul

maqdis) yang dabulu mereka telab berkiblat kepadanya?"

(QS. Al-Baqarah l2l: M2).

.7'--P: 
Ia diambil dari kalimat arab yangberbunyi ;5t 'ij-;7 yang

-aninyaadalah ia terkena terikan matahari. Ada juga yang berkata bahwa

ia be ras al dari kal im at'o3ii; artiny a me mb aka r ny 
^ ^tav 

melelehkannya.

Lalu kata '-51)t drjadikan sebagai nama neraka (yaitu Neraka Saqar.)

Allah 6a|:nva telah berfirman:

"Apayangmenyebabkan kamu masuk ke dalam (Neraka) Saqar?"

(QS. Al-Muddatstsir l7al: a2).

Dan Allah Saj:i,v.$ juga berfirman:

{@rJ;G;'y
"Rasakanlah sentuhan api Nerak ." (QS. Al-Qamar [5a]: a8).

246 Huruf Sin

{@acK;suY



Dan ketika kata ji.1Jl mengandung ani pembakaran dalam asal

maknanya, maka Allah mengingatkan dengan firman-Nya yang berbunyi:

{ @;02 6@6ii, d\@51 c:$iei y
"Tabukab kamu dpd itu Neraka saqar? Neraka sdqa.r itu tidak
membiarkan dan tidak meninggalkan. (neraka saqar) adalah pembakar
k ulit manu,sid. " (QS. Al-Muddatsir 17 al: 27 -29).

Bahwa Neraka Saqar itu berbeda (dalam sisi pemb akarannya
terhadap kulit manusia) dari 

^pa 
yangbiasa kita ketahui.

t.7 .
b4A: Kata yflt artinya adalah terlemparnya sesuatu, baik dari
tempat yang tinggi menuju tempar yang rendah, seperri terjatuhnya
manusia dari atap rumah.

Dan Allah Svt:i,v) telah berfirman:

{@iW,t::,[4{f}
" Ketabu ilab bab wa merek a telah terj erumus kedalam fitnab. "
(QS. At-Taubah l\: a9).

Kata 8)Ljuga berarti pendirian arau ketegapan bentuk fostur
tubuh, dan ia digunakan bagi orang yangsudah besar atau sudah tua.

Allah Saj:nw telah berfirman:

{@ G;;{Biitis7;.of }
"DAn jika mereka melibat gumpalan-gumpalan a@dn berjatuban dari
langit." (QS.Ath-Thur l52l: aa).

Dan Allah juga berfirman:

{@ [Ai'i6K-W-t;Xy
"Maka jatubkanlah atas kami gumpalan dari langit."
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(QS. Asy-Syu'ara' 126l: L87.

Kata v'zo,Jl dan kata tt-i-lJl juga berarti orang yangperkiraannya

kurang (tidak) tepat, dari pemaknaan tersebut lahirlah sebuah

ungkapan arab yang berbunyi YiY ,F, artinya orang yang salah

dalam memperkirakan, atau memiliki makna seseorang yang hina

nasabnya. Kalimat \S '^Lil\ artinya ia salah memperkirakan ini.
Adapun kalimat tipt aA maka terdapat dua makna kemungkinan;

pertama jatuhnya seorang perempuan dari temPat yang tinggi dan

rendah secara bersamaan. Dan yang kedua bermakna Pengguguran
bayiyangbelum sempurna penciptaarLrLya. Dari penamaan sePerti itu

maka bayiyangdigugurkan disebut dengan !3; dandengan Penamaan

demikian, maka lengan tangan juga diserupakan dengan l2i,." l1'^1rn

terkadang ia jugadinamai anak.

Dan firman Allah SE6nw yarLg berbunyi:

{@"e$-2q$'Y
"Dd.n setelah mereka sd.ngdt menyesali perbuatannya."

(QS. A1-A'raf l7): t49).

Maka kata Li,,1Jt dalam ayat tersebut bermakna Penyesalan. Dan

adayangmembacanya 
^yat 

pada surat Maryam dengan bacaan:

{@ q;ct3ii#Y
"Akan rnenggugttrhan buab kurma yang rndsak, kepadamu."

(QS. Maryamltgl:25).

Maksudnya adalah berguguran buah kurma, dan ada y^tg
membacanya dengan men-takhfif(ringan) kan bacaannya yaitu U3\.*3,

lalu dibuanglah salah satu huruf ta (c,) nya, sehingga dibaca dengan

bacaan yi\3. Sesungguhnya bentuk bacaan j6\15 sama dengan shigat

,.1,i6 dan berarti ia telah dijadikan fi'il muta'addi (kata kerja yarLg

membutuhkan objek), sebagaimana dijadikannya bentuk kata jl;j
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muta'addi dalam kata'aLff. Dan dibaca A)L bVS- artinya batang
berjatuhan.

t7.
lJ4*1 : Kalimat 4l JL artinya adalah atap rumah, jamak dari
kataJ|'" adalah JL danlangit dijadikan sebagai atap bagi bumi seperri

yangdisebutkan dalam firman Allah Jaj:nv$ yangberbunyi:

{@{A'rilcY
"Ddn atap ydng ditinggikan (angit)." (QS. Ath-Thur l52l: 5).

Dan Allah J4{,Y:L juga berfirman:

{@:eg;6z"it3i(w}y
"Ddn Kami menjadikan langit itu sebagai atd.p yang terpelihara."
(QS. Al-Anbiya' l2rl: 32).

Dan Allah juga berfirman:

{@+- $tri:,eA-y
"Loteng-lotengperak, bagi rumab mereka." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 33).

Kata'atr4J.)l artrnyaadalah setiap tempat beratap seperti rak buku
atau bangku atau juga rumah. Adapun dinamakannya sesuatu yarLg

tinggi melengkung dengan oi'.Jl ini sebagai bentuk penyerupaan
dengan atap.

.7.

khusus menimpa badan, karena terkadang penyakit bisa mengenai
anggota badan, dan terkadangjuga mengenai jiwa.

Contohnya seperti firman Allah J\4:nv$ yangberbunyi:

{@S;drJo}
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"Di dalam bati mereka terdapat penyakit." (QS. Al-Baqarah [2]: 10).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@'#;r}
"sesungubnya aku sakit." (QS. Ash-Shaffat p7l: 89).

Diantara bentuk sakit itu adayangberupa masa lalu, dan ada pula

masa akan datang, ada yangkadarnya sedikit seperti sakit musiman,

karena manusia itu tidak bisa terlepas dari sakit meskipun mereka tidak

bisa merasakannya. Dan sebuah tempat yarLgdidalamnya mengandung

rasa takut maka tempat itu disebut dengan '& :rg (tempat yang
mengerikan).

, lrt : Kata UAt ataut;i.lJt artinya adalahmemberikan sesuatu untuk
triminrrm. Sedangkan kata i\-i.1,,{l menj adikan sesuatu y a\g diberikan

tadi diminum bagaimanapun'caranya. Maka kata i\i.ljl lebih kuat
(dalam memberikan minum) dibandingkan dengan kata $!st , karena

kata lrJ.l,,lit menjadikan pemberian air minuman tadi sampai diminum.
Dikatakan dalam ,.brrh ungkapan arub lfii'e-*i artinya aku telah

memberikan minum kepadanya dengan air sungai.

Dan Allah JGjxv;L telah berfirman:

{@6;1()3;#:3*'y
"DAn Rabb mereka memberikan kepada mereka minumanyangbersib."
(QS. Al-In sen 17 6l: 2r).

Dan Allah juga berfirman:

"DAn diberi minuman dengan airyangmendidib."
(QS. Muhammad $71: L5).

{@r.tiYWy
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{@e-,iJ,*,8-3
"DAn yang rnertberi makan dan minum kepadaku."

(QS. Asy-Syu'ara' 126lz 79.

Dan Allah berfirman dengan menggunakan kata r\i-yl yaitu:

15y

{@:;;8,:tuii$y
"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air." (QS. Al-Baqarah [2]: 60).

251

{@rf ie K*f'y
"DAn Kami beri minum kamu dengan air taroar."
(QS. Al-Mursalat l77l: 27).

Dan Allah juga berfirman:

"Lalu Kami beri rninum kamu dcngan air itu." (QS. Al-Hijr lL5):22).

Maksudnya adalah kami jadikan air itu sebagai air minum bagimu.

Dan Allah berfirman:

{@Esie.qK+^y
"Kami memberi minum kamu dari air susu ydng ada dalam perutrtya."
(QS. Al-Mu'minun l23l: 2t).

Bisa dengan mem fathab kan huruf nun (o) nya, atau bisa juga

dengan men-dbammab-kanny a Vil "! 
ata:u'rLi;5). Dan orang y ang

mendapatkan bagian air minum disebut dengan ;j; sedangkan tanah

yalgdisirami oleh air disebut dengan Grkarena keduanya merupakan

kata objek. Kalimat L\3-4.,\artinya adalah meminta diberikan air.

Allah Jr;i.nY$ telah berfirman:
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Kata i\t) I artinya adalah sesuatu yang dijadikan tempat untuk
memberi_minum, disebutkan dalam sebuah kalimat arab yang berbunyi
t:V,l4jrt artinya aku memberikanmu kulit sebagai tempat untuk minum.

Dan firman Allah SGJ:i,w yangberbunyi:

"(Yusufl memasukanpiata(tempar-,:Yrirf;r:if)r:i
(QS. Yusuf lt2):70).

Kata &qtt dalam ayar tersebut adalah timban gan para raja,
adapun kenapa ia dinamakan dengan !U:.lt sebagai pengingat bahwa
ia dijadikan tempat untuk minum, dan dinamakannya dengan i-V
karena tempat itu juga dijadikan alat untuk menimbang.

. ?.
I-\*,, : Allah Saj:nY;Ltelah berfirman:

{@';Kix;Y
"DAn air yang tercurab." (QS. Al-tVaqi'ah [56]: 31).

Arti kata ,3;e dalam ayat tersebut adalah yangtercurah. Dan
kalimat qtt,)gJ, ,;'Al artinya seekor kuda yanglarinya bagaikan
air yangtercurah. '^k) dan akupun mencurahkannya. C(;U maka
ia pun berlari. Kalimat ,5U'y:t artinya air mata yaflg bercucuran,
ia digambarkan dari gambaran pelakunya. Dan terkadang dapat
juga dengan menggunakan kalimat 6'3:, p5 yaitu air mata y^ng
bercucuran. Dan kalimat +5J",3.$ artinya kiin yang beruraian, hal
ini diserupakan dengan tuangan (cucuran) air, karena kesamaan dan
kedalamannya, seakan kain itu seperti air.

.2,
!:\-,J : Kata &r(-1Jr dikhususkan untuk mengartikan orang
y^ng meninggalkan pembicaraan. Disebutkan dalam sebuah kalimat
arab 3^"{- j;, artinya laki-laki yang meninggalkan pembicaraan
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(diam). Sedangkan kata,L$t" artinyaadalah orang yangbanyak diam,

adapun kata'te3l dan kata &Kll itu merupakan bagian dari jenis

penyakit (stroke). Kata d*Jl arrinya berdiam (mengambil nafas) disaat

bernyanyi, dan kata.5U3t yang digunakan pada shalat itu berarti masa

diam (tenang) setelah membaca doa iftitah atau jeda. Kata,L.SAI artinya

adalah orang yangdatang diakhir balapan. Oleh karena kata .ir3t
mengandung bagian dari jenis diam, maka kata tersebut pun digunakan

untuk mengarrikan diam dalam firman Allah Sg.;irl yangberbunyi:

{@ -5ii;;;t}K-6jy
"Dd.n sesudab amarab Musa menjadi reda.' (QS. Al-A'raf lTlt t54).

'fu: Kata f.,,t aftinyaadalah kondisi seseorang yangterganggu

ik^lny^.Dan biasanyakatatersebut banyak digunakan bagi orang y^ng

terganggu otaknya karena sebuah minuman (arak) dan terkadang dapat

juga kondisi tersebut terjadi karena ledakan amarah atau kecintaan

yang mendalam.

Oleh karena itu seoran g penyair berkata:

Mabuk itu ada dua, mabuk k'arena cinta
dan mabuk karena minuman

Dari kata f5l itulah terlahir kalimat ,2Al,t\fJ yarLg berarti

sakaratul maut.

Allah Sq.nw telah berfirman:

?\ip)66fi)\fJ,'

"Dd.n datanglab sakaratul md.ut." (QS. Qaf [50]: 19).

Kata $31 adalah sejenis nama yangdapat memabukkan.

{@$;:t63ta'y
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Allah J6j:n\;J telah berfirman:

{ @ UGi;, f-4" ;r'or|,;ry
"Kdmu buat minurnd.n yang memabukkan dan rezeki ydng baik.'
(QS. An-Nahlll6l: 67).

KatafrJt aninyaadalah menahan air. Hal ini dinamakan demikian
diambil dari gamb aran $.Al yang merupakan terganggunya otak,
sehingga seolah ada sesuatuyangmenahan (menutup) ny^. Dan kata

f.lt artiny a rempar yangterrurup.

Dan firman Allah S6j:i,y,:L yangberbunyi:

{@V455),31}
" Sesunggubny a pandangan hamilah y ang dikaburkan. "
(QS. Al-Hijr [1s]: 1s).

Dikatakan bahwa ka:a,$.l"dalam ayat tersebut berasal dari akar
kataflt. Ada juga yangmengatakan bahwa ia berasal dari akar kata

f5t. Kalimat ffuW artinya adalah malam yangrenang, hal ini
diambil dari gambaran orang mabuk y^ngselalu renang.

';91: Kata irSr artinyaadalah menetap @erdiam) nya sesuaru
Ftelah sebelumny, b.rg.rak. Dan krt, terr.but banyak jigunakan

dalam hrl temprt tinggal. Contohnya seperri kalimat arab yang
berbunyi tK ag;ir{'3:*; artinyasi fulan menetap di tempat ini atau
dalam ani lain ia bertempat tinggal di tempat tersebut. Dan tempar
tinggal disebut dengan :H,jamak dari kata tersebut adaLah b?\-; .

Allah Scir,w telah berfirman:

{@'ri$;Jv{i}.*Y
*Tidak, ada yang helibatan lagi kecuali Bekas-bekas) tempat ting,al
mereka." (QS. Al-Afqaf laQ:25).
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Dan Allah Jr;;,r,w juga berfirman:

{@ ,t;'r',fii;&6fiY
"Ddn kepunyaan Allahlab segalayangada podo malam dan siang."

(QS. Al-An'am [5]: 13.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ r+\iL1-Y
*supaya kamu beristirabat padanya." (QS. Yunus ll0):67).

Dari kata :H" yang ada pada 
^yat 

pefiama, terlahirlah kalimat
'rlk" yang 

^r{iny^ 
aku mendiaminya, sedangkan dari kata os)I

yang ada pada ayat kedua, terlahir kalimat 'efli yang artinyi akn
mengistirahat (mendiam) kannya.

Ini seperti dalam firman Allah g(S:ia yarrg berbunyi:

{@ qi,'ei;freff:y
"Ya Rabb kami, sesunggubnya aku telah menempatkan sebagian dari
keturunanAez. " (QS. Ibrehim $al:37).

Dan Allah Sct:nw telah berfirman:

{@ {*e.;<rt;e",;#y
"Tempatkanlah mereka (para istri) di ma.na kamu bertempat tinggal

menurut kemampud.nnTu." (QS. Ath-Thalaq [55]: 6).

Dan firman Allah Scniv.$ yang berbunyi:

{@"*j*ia-f#D,+'f ,fuirgfi.'y
"Ddn Kami turunkan air dari langit rnenurilt sud,tu ukuran lalu Kami
jadikan air itu menetap di bumi." (QS. Al-Mu'minun [23]: 18).
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Ini sebagai pengingat bahwa Dialah yangmengadakan (air hujan)
dan Dia juga mampu untuk menghilangkannya. Kata jLilt dan j;3jr
artinya adalah sesuatu yangmembuat ia tentram padanya.

Allah Srji,nv,;L telah berfirman:

{@{<;@;'ir<'Gfr\iy
"Dan Allah menjadikan bagimu rumab-rumabmu sebagai ternpat tinggal
(sehingga kalian tentram padanya)." (QS.An-Nahl [16]: 80)

Dan Allah JGj:nvJ juga berfirman:

{@ \'*txi*ity
"sesunggubnya doa kamu itu (menjadi) ketenangan jiwa bagi mereka."
(QS. At-Taubah [9]: 103)

D an kalim at p ada ay at ke 9 6 dalam surat AI-An' am yang berbunyi :

{@(k"i4i:tr'y
"Ddn menjadikan malarn untuk beristirabar." (QS. Al-An'am 16):96)

Kata jLi")t juga berarti neraka yang didiami. Sedangkan kata;3it
menetapkan seseorang pada suatu tempat tanpa membayar uang sewa.

Kata p!\ artinyaadalah penduduk suatu tempat, ini sepeni kata',;7
yarlgmerupakan bentuk jamak dari kata $V.Dikatakan pula bahwa

kata,!fu merupakan bentuk jamak dari kata :j?V. Dan kalimat .}fu
i:ri".ll artinyaadalah penumpang sebuah perahu. Adapun kata &(-ilt
artinyaadalahpisau, dinamakan demikian karena pisau bisa digunakan

untuk menghentikan pergerakan binatang yangdisembelih.

Dan firman Allah S\;t:n\;.) y^ng berbunyi:

{@ 'eAi-34i;{atSl'y
"Telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin."
(QS. Al-Fath [48]: 4)
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Dikatakan bahwa yatgdimaksud dengan kata'e3,S1l dalam ayat

tersebut adalah malaikat yang menenangkan hati seorang mukmin
dan mengamankannya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah

rrwayat bahwa amirul mukminin /'lilrgA berkata:

(G guJ & e\A tc"5Jst'6r;1

"sesungguhnya ketenangan akan berbicara melalui lisan'Umar."

Dikatakan juga bahwayangdimaksud dengan i':Sat dalam ayar

tersebut adalah akal. Oleh karena itu orang yatghatinya tenang serta

tidak condong kepada syahwat disebut 'r:St. Dan mengenai hal ini
dibuktikan dengan firman Allah JGi:n\;) yarLgberbunyi:

.{@'utf*,*ifii;t'y
"Ddn hati mereka menjadi tenterd.nT dengan mengingat Allab.'
(QS. Ar-Ra'd [13]: 28)

Dikatakan juga bahwakata*,Sat dan pll artinya sama yaitu

hilangnya rasa takut. Dan makna hal ini dibuktikan dengan firman
Allah J(;j:x\;;L yang berbunyi:

{ @ H c'i: *-; )}. L;)LAi$- JY
"Kembalirrya tabut kepadamu di dalamnya terdapat ketenangan dari

Rabbmu." (QS. Al-Baqarahl\z 2aS)

Dan apa yarlgdisebutkan mengenai tabut bahwa itu adalah sesuatu

yang kepalanyamenyerupai kepala kucing, kami tidak memandang itu
sebagai perkataan yangbenar. Dan kata;{;t aftinya adalah orang

yangtidak mempunyai sesuatu, dan kata miskin lebih rendah daripada

kata'j4;Sl.

Dan firman Allah J(ai:nY;7 yarLgberbunyi:

{@;l(r,.i3'{'*1i6y
"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan ord.ng'ord.ng miskin."
(QS. Al-Kahfi [18]: 7e)
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Mereka katakan bahwa para pemilik bahtera menjadi miskin
setelah diambil bahteranya, ata:u dalam arti lain bahwa bahtera itu
memang tidak mencukupi bagi kehidupan mereka, karena itu akan
menjadi kehinaan bagi mereka.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@i4:6'iat4q*iy
"Lalu ditempakanlah kepada mereka nista dan kebinaan."
(QS. Al-Baqarah l2l: 6t).

Huruf mim (;) pada ka:a'a:S-Al merupakan huruf tambahan
menunrt pendapat yangpaling kuat diantara dua pendapat.

J- ' Kalimat ,*t;y r;ct k artinyaadalah mencabut sesuatu dari
b-enda lain. Ini seperti mencabut pedang dari sarungtya, dan kalimat
,*l b riJlt k aftinyamencabut sesuatu dari rumah dan kalimat ini
digunakan untuk mengartikan sebuah pencurian. Kalimat 

""jl& 
'i,jt k

artinya,anak itu keluar dari bapaknya, dandari pemaknaan ini seorang
anak juga bisa diseb"t j.F.

Allah SWnv;L telah berfirman:

{@?i!-&6;G.y
"Orang-orang yang berangsur-angsur pergi diantara kamu dengan
berlindung (kepada baa.,annya)." (QS. An-Ntrr l2al: 63).

Dan firman Allah taj:nr';L yangberbunyi:

{@r*!u&u\
*Dari suatu saripati Berasal) dari tanah." (QS. AI-Mu'minun l23l: 12).

Maksudnya adalah dari saripati yang diambil dari tanah. Ada
jtgayangmengatakan bahwa maksud kata ij)-1,J1 dalam ayat tersebut
adalah bahasa kiasan dari air mani, hal ini dilihat dari gamb aran air
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selainnya yarlgjernih. Adapun kata jIJt artinyaadalah sejenis penyakit
yang dapat menghilangkan tenaga dan daging (TBC) dan kalimat
fi,r&f i: artinyaAtlah telah memberikan kepadanya penyakit tersebut.

Adapun hadits Nabi Muhammad,saaexp yang berbunyi:

((ilil'f, i>ul'i;
"Tidak ada pencurian dan tidak ada pengkhianatan."s

Kalimat ',;rg l*S artinyaadalah sesuatu itu bergoncang, seakan

makna tersebut diambil dari gamb arankatajii $."yelinapan) yang
berulang-ulang, maka kata W merupakan pengulangan dari kata

$5, d.n ini juga sekaligus mengingatkan bahw a pada kata S:"Ji
terdapat pengulangan makna. Dari kala jt:;juga terlahir kata 'ti*lat
y^ngberarti rantai.

Allah \Gj:nv;L telah berfirman:

{@ ti<:iJ+ni;y
"Dan rantai yang rnenyeret merekz." (QS. Ghafir $01:7L).

5 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor Q766) dari hadits Al-Miswar bin
Makhramah dan Marwan bin Hikam, hadits tersebut dihasankan oleh al-Albani di dalam kitabnya
Shahih As-Sunan.

{@rf ri';".:"G;"&cY
"Dalam rantai yangpanjangnyd tujub puluh basta."
(QS. Al-Haqqah l6elz 32).

Dan Allah l$:i,a juga berfirman:

{@w,s;*,1;Ly
"Rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala."
(QS. AlJnsan [76]: 4).

Dan Allah juga berfirman:
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Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits yangberbunyi:

ttJ*d,Lru ;+t it,-t-:lrU{. pAWVn
"Sungguh mengherankan bagi kaum yang masuk ke dalam Surga
dengan cara diseret oleh rantai."

Adapun kalimat Ju"'"v artiny a air y angdi go ncan g- go ncan g p ada

tempatnya sehingga membuatnya jernih.

Seorang penyair berkata:

l rr tlt(y,$Lju;i
Dia memberikan air minum kepadaku dari air yang lezat lagi jernib

Dan firman-Nya y^ngberbunyi:

{@{-1ry
"(Mata air)salsabila." (QS. Al-Insan [76]: 18).

Maksudnya adalah m ta air yangmudah, enak dan lembut dalam

cairannya. Dikatakan juga bahwa )i"ir artinyaadalah nama mataair
di surga. Sebagian dari mereka berkata bahwa kata'salsabila'tersusun

dari ungkapan mereka yang berbunyi V F ini seperti kata'as ilt
dan kata ii:;it ataupun seperti kata lainnya yangtersusun dari dua

kata. Bahkan adajuga yang mengatakan bahwa salsabila adalah nama

setiap mata air yang mengalirkan air dengan cepat. Adapun kalimat
.fi1

9U.!t 
'aY\ aninya ujung lisan yang lembut.

,!J1: Arti kata &L1Jl adalah mengambil sesuatu dari orang lain
d..rgrn cara paksa.

Allah S$.iY) telah berfirman:

{ @ ir!3r,i5-J t*,;c tt W tVr,
"Dan jika lalat itu rnerdrnpds sesudtu dari mereka, tiadalab mereka dapat

merebutnya kembali dari lalat itu." (QS. Al-Hajj l22l:73).
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Kata ,iJXJ\ artinya adalah orang yang dirampas, alau dapat juga

berarti seekor unta yang anaknya dirampas (dicuri). Kata JijJl ia berarti

J. j:;itdan kulit pohon yargtercabut dari pohonnyadinamakan.5L.

Adapun arti kata +jlt yangadapada syair yangberbunyi:

6u-"ir $ r.ir *ilr a
Di dalam pakaian hitam dan pakaian pendeta

Ada yang mengatakan bahwa makna dari kata';Ltr pada syair

diatas adalah pakaian hitam yang digunakan saat seseorang terkena

penyakit. Dan dinamakannya &L d.t grn arti pakaian, seakan pakaian

itu digunakan dengan melepaskan pakaian sebelumny-a. Dikatakan

pula dalam kalimat arab'it;Jl,*ir,5sama dengan kalimat t\;lt o';\yang
art iny a adalah p erempua n y 

^rlgmelakuka 
n ib daad (b erkabun g) karena

ditinggal mati oleh anaknyaatau orang yangdicintainya. Adapun kata

+ld'i r artiny a adalah us lub (seni bicar a) y angberbeda-beda.

;tt: Kata iX;Jl artinyaadalah segala jenis alat untuk berperang.

)mrk dari kati-i>t;rt adalah1;;4,;i.

Allah Sq:iY;:- telah berfirman:

{@"6+Afib\'{Yi;Y
"DAn bendaklab mereka bersiap si"aga dan menyandang senjata."

(QS. An-Nisa' [4]: 102).

Kata'eat)tpada ayat di atas artiny 
^'^4iyang 

artinya peralatan

perang. Kata Cl:yt artinya adalah sejenis tumbuhan yang apabila

dimakan oleh seekor unta maka unta tersebut akan bertambah gemuk

dan subur. Dinamakan demikian karena apabila ia dimakan oleh

unta seakan-akan unta tersebut telah mengambil senjata atau dalam

artian lain unta tersebut akan tercegah dari dikurbankan. Dan hal ini
sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah syair yang berbunyi:
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\r\4ii1t4z*,!1r;;x, ,",y .c:?p iu3f

Sakit ydng menabun yang tidah, dapat menjadikan untaku untuk
disembelib karena kotorannya, juga karena kedininnnya

Kata idiJljuga berarti sesuatu yangdibuang dari dalam unra yang
dihasilkan dari memakan tumbuhan !J:! dr" dinamakan demikian
sebagai bahasa kiasan akan sebuah kotoran. Sehingga dikatakan bahwa
burung yang berbadan besar dan berkaki panjang kotorannya adalah
senjatanya.

il-).,ru: Kata iiht artinya adalahmencabut kulit binatang. Dikatakan
hr- katimat?*i; artiny aengkau telah mencabut (kulit binatang)nya,

tFE maka kulit itupun terkelupas. Lalu dari pemaknaan tersebut,
digunakan untuk mengartikan melepaskan. Seperti dalam sebuah
kalimat '^Lb ,*.U" artinya aku telah mencopotkan (melepas) baju
besinya. Dan kalimat ',ijtt {7 artinya bulan itu telah berlalu.

Allah gq;:,tt4telah berfirman :

{@;t+i^ry,

{@rA';!*i'#r'9 \
"Apabila sudah habis bulan-bulan baram." (QS.At-Taubah [9]: 5).

Dan Allah Saj.iajuga berfirman:

"Kami tanggalkan siang dari malam itu." (QS. Yasin 136l:37).

Maksudny a adalah Kami lepaskan. Kata';r}i yarLgberarti hitam,
ia bisa disebut dengan pu yaitu yang ryeleplskan. Kalimat l+ U
artinyaterkelupas kulitniya. Dan kalim ar iitl'afi aninya buah krrira
y^ngkulitnya masih berwarna hijau (belum matang).
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W.: Kata fujl:J artiny a adalahketetapan ftebebasan) dari paksaan

atau tekanan. Dikatakan dalam sebuah kalimat arab'o3Lf- artinya aku

menetapkan paksaan kepadanya (menguasainya.) fr# maka ia pun
ditetapkan terpaksa (dikuasai).

Allah Ju"S ft;;:" telah berfirman:

{@ttk^i,61;y
"Kalau Allah rnengbendaki tentu Dia memberi kekudsaan kepada

mereka." (QS.An-Nisa' [a]: 90).

Dan Allah Sq:n;;ljuga berfirman:

{ @ lg; iE :^I!' W;;i{ L$;Y
"Tetapi Allab yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap

siapa saj a yang dikehendaki-Nya." (QS. Al-Hasyr [59]: 6).

Dari pemaknaan tersebut lahirlah kata il.Eill yang berarti sultan

(y^ngberkuasa) dan kata,iutjrt diucapkan bagi orang yangmempunyai
ig)t-1Jtyaitu kekuasaan.

Contohnya seperti firman Allah Sct:n\t;L yang berbunyi:

{ @ 6x" -4161;';i C,}S;,8 Ay
"DAn barangsiapa dibunuh secd.rd, zhalim, maka sesunggubnya Kami
telah memberikan kekuasaan kepada abli uarisnyA."
(QS. Al-Isra' lt7l: 33).

{@xito)il;irnqy
" Ses unggubny a k ekuasaanny d (sy aitan) b any alah atds ordng- ord.ng y ang

mengambilnya jadi pemimpin." (QS. An-Nahl [16]: 100).
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{@ ".u:'SYl';{y
"Tidak dapat menembusnya kecuali dengan kehuatan."
(QS. Ar-Rahman [5s]: 33).

Terkadangyang paling banyak digunakan dalam penggunaan

kata 6U;ill adalah bagi orangyalgmempunyai kekuasaan. Hujjah
atau bantahan atau alasan juga bisa disebut dengan ,iutjtt hal ini
dikarenakan hujjah itu dapat menyerang dan menguasai hati, namun

penguasaan jenis ini banyak didapatkan oleh para ulama dan ahli
hikmah dari kalangan kaum mukminin.

Allah Sajr'v) telah berfirman:

{@rcr fi$*:;ss}+935i \
"(Yaitu) orang-ordng yang mernperdebatkan dydt-ayat Allab tanpd

alasan." (QS. Ghafir [a0]: 35).

Dan Allah juga berfirman:

{@ -#;tn"c;uY
"KdrenA itu datangkanlab kepada Kami bukti yang nyata."
(QS. Ibrahim [1a]: 10).

Dan Allah Saj:nv) juga telah berfirman:

{@ -#*cswYz6}615",a5y
"Dd.n sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan membawa d.ydt-d.ydt

Kami dan keterangan ydng nyd.td.." (QS. Ghafir la$: 23).

Dan Allah berfirman:

{ @ q6"v" "h4; ;ikl 6:or:."iy
"Inginkah kamu mengadakan alasan ydng nyata bagi Allah (untuk

menyiksamu)?' (QS. An-Nisa' $): Ma).
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{@::+re"i;y
"Telah hilang kekuasaanku daripada,€2. " (QS. Al-Haqqahl6g): 29).

Kata i;\ll.l, dalam ayat tersebut mengandung kata #\dll yaitu dua

kekuasaan. Adapun kata f,al'Jl artinyaadalah minyak menunrt bahasa

yaman. Sedangkan kalimat g\;IJl 'aY:f.J. aninya adalah kekuatan lisan

untuk berbicara, dan kalimat ini lebih banyak digunakan dalam celaan.

Dikatakan dalam sebuah kalimat ar ab'e€# {gy aninya perempuan

yarLg lisannya banyak bicara (sebagai bentuk celaan kepadanya).

Dan kalimat $UL ,*\i artinyajarum-jarum yang menusuk, dan ia

mempunyai kekuatan karena panjangdan kuatnya.

77.
lJf-,l : Kata .-iijtt artirya yangtelah lalu(terdahulu).

Allah SGjxY;L telah berfirman:

{@ 6rfu.i'a5w"frti41y
*Maka Kami jadikan mereka sebagai (kaum) terdahulu dan pelaiaran

bagi orang-orang yang kemudian. " (QS. Az-Zukhruf [a3]: 55).

M aksudny a adalah se b agai p elajar an y ang sudah b e rl alu.

Dan Allah SGj:nv;L telah berfirman:

{@ IY,Y,frY
" Maka baginy a d.pd. y ang telab diambilny a dah ulu. "
(QS. Al-Baqarah l2): 27 5).

Maksudnya adalah baginya tidak mengapa (tidak berdosa) atas

^p^yarLgtelah 
dilakukannya dahulu. Begitu juga dengan firman-Nyt

yarlg berbunyi:

{@'e-:1r{gy
"Kecuali yang telab terjadi pada rnasa lampau." (QS. An-Nisa' lal: 23).
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Maksudnya adalah kecuali apa yang telah kalian kerjakan pada

masa lampau dan itu tidak mengapa. Pengecualian dalam ayat di sini

adalah pengecualian dosanya, bukan perbuatannya. Disebutkan dalam

kalimat 
^r^b';5 .ik g9 artinya si fulan punya leluhur (keturunan

dari) yang mulia yaitu para pendahulunya. Jamak dari kata JV adalah

.1*,f dan r3rs,:".Adapun kata n11t-Ltl artinya adalah bagian yang berada

pada pundak, kata ,5lll artinyahargayangdibayar diawal terhadap

suaru barang, dan kata i:JUlt dan kata .l)Llit artinya orang-orang
terdahulu yang telah berperang dan berjalan, kalimat ,3;l'e$e artinya
adalah sisa perasan arak. Kata'ai9ll artinyamakanan i^ngdihadapkan
untuk dijamu. Oleh karena itu disebutkan dalam kalimat arab

|t:65'-* \siiv 
^rtirya 

adalah jamulah tamu kalian dan berilah
makanan untuknya.

.il..,l : Kata &i.lJt artinya adalah membentangkan dengan cara

dipaksa, baik dengan menggunakan tangan ataupun lisan. Kalimat

Uts;I & gAl artinya membentangkan hngan pada dinding (mema"jat).

Dari pemaknaan tersebut terdapat contoh dalam firman Allah yang
berbunyi:

{@)\:+^:Jy?ey
" M er e ka menc a c i kam u de ngan I idah y an g taj a-. " (Q S. Al-Ahzab p 3): L9)

Dikatakan dalam sebuah kalimat 
^r^b 

igy6n artinyaia menaiki
istrinya, maksudnya adalah menggaulinya. Musailamah berkata:

$i:P * bl:4\#Y * Startinyajika kamu mau, saya akan
menggaulimu (dengan caraterlentang) dan jika tidak, maka saya akan

menggaulimu dengan cara (berdiri ) empat kaki. Kata ,!J-1Jt artinya
adalah memasukkan salah satu kancing pada lobangnya. Kata *iol'tt

artinyaadalah roti yang ditipiskan, jamak nya adalah &*. Kata ii.tjJt
artinyaadalah tabiat yang jelas. Adapun kata jiSt artinyaadalah bagian

tanah yangtenang.
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Atl: Kata Sj5tanin ya adalahberjalan dijalan. Dikatakan dalam
sebuah kalimat arab a;])teKy" artinyaaku telah berjalan di atas jalan.
Dan kalim ar *J O-(3 egt" artinya aku telah menjalankan ini pada
jalannya.

Allah SGj:i,Y.$ telah berfirman:

{@r:*bds;-y

{@r';ri3(:;ru-y
"Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan,jalan yang luAs."
(QS. Nuh lTLl:20).

Dan Allah juga berfirman:

{@hi q:'J:.t,*;Ei y
"DAn tempublah jalan Rabbmu yang telab dimudabkan (bagimu)."
(QS. An-Nahl [16]: 6e).

"Mengadak an penjaga-pmjaga (malaikat) dimukanya.'
(QS. Al-Jinnl72): 27.

{@sa:rrffi,\
"DAn yang telah menjadikan bagimu dibumi itu jakn-jald.n."
(QS. Thahel2}l:53.

Adapun mengenai makna UUlttyang kedua adalah seperti firman
Allah Jr;;,:i,w yang berbunyi:

"Apakab ydng nxernasukkan hamu ke dalam sdqar (neraha.)?"
(QS. Al-Muddatstsir 17fl: a2).

{@;a:Kz;sYy
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Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{@ 'q;St"}eAK35.ry{y
"Demikianlah Kami memasukkan (rasa ingkar dan memperolok-olokkan

itu) ke dalam bati orang-ord,ngyang berdosa (orang-orang kafi.r)."

(QS. Al-Hijr llsl 12).

{€}nffii,t{Ky
"Demikianlah Kami masukkan Al-Qur' an."
(QS. Asy-Syu'ara' 126): 200)

{@+--"Huy
*Maka masukkanlah ke dalam babtera itu." (QS. Al-Mu'minun 123):27)

{@$iK!t^-\
"Akan dimasukkannryd ke dalam azab." (QS.Al-Jinn l72l:17).

Sebagian dari mereka berkata: "Maksud ayat tersebut sama seperti

kalimat \-Ly' \5ii eKk artinya aku memasukkan si fulan pada sebuah

jalan. Maka kata azab dalam ayat tersebut menjadi kata objek kedua

(objek pertama yangdimasukkan adalah orang-orang yang berpaling

dari peringatanTuhan, kemudian objek keduanya adalah siksa.) Ada

jtgayangmengatakan bahwa kaa$tltc dalam ayat tersebut meruPakan

kata mashdar untuk kata kerja yang dibuang, seakan-akan ayat tersebut

berbunyi V\b *,i;3 fltliscaya Kami siksa mereka atas pengingkarannya

itu dengan sebuah azab). Adapun i(ilt ia dapat bermakna tusukan

bekas luka pada wajah. Kata iflil juga berarti anak betina burung

puyuh, sedangkan anak jantannya disebut dt'tjlt.

'e: Kata p'1Jr dan kata L>i-LJl artinya adalah terbebas daribahaya

baik lahir maupun batin.
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Allah berfirman:

{@r+;*Y
"Dengan hati yang bersih." (QS. Asy-Syu'a ra' 126l: 89).

Maksudnya adalah hati yang terbebas dari kerusakan. dan ini
termasuk keselamatan dalam bentuk batin.

Allah J;j:i,\t;) telah berfirman:

"(Seekor sapi yang) tidak bercacat dan tidak ada belangnyA."
(QS. Al-B aqarah l2l: 7 t).

Dan ini bentuk keselamatan Lahir (nampak).
dalam bahasa arab adalah UI; 3 -'{ia - '#- - '*
artiny a semoga Allah menyelamatkannya.

Allah J;'r,Y;L telah berfirman:

{@ii.i-l*,iruy

Bentuk katanya
kalimat '^\ l*"

{@'d,ai:i,*!:iY
"Tetapi Allah telah menyelamatkannyd." (QS. Al-Anfal [8]: a3).

Dan Allah juga berfirman:

{@'n-r,J"rfiY;#y
"Masuklab kedalamnya dengan sejahtera lagi aman " (QS. Al-Hijr [15]:
46).

Maksudnya masuklah ke dalamnya dengan penuh keselamatan.
Begitu juga dengan firman-Ny, yangberbunyi:

{@qrl^,qY
"Turunlah dengan selamat sejabtera dari kami." (QS. Hud [11]: aS).
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LXtt artiny a keselamatan, dan keselamat an y 
^ng 

sesungguhnya

adalah ada di dalam surga, karena surga itu sifatnya kekal abadi dan

tidak punah. Di dalamnya ada kekayaan dan tidak ada kefakiran,

di dalamnya ada kemuliaan dan tidak ada kehinaan, di dalamnya

ada kesehatan dan tidak akan pernah ada sakit. Sebagaimana yar,g

difirmankan oleh Allah JGi:{v4 dalam ayat berikut:

{@ftrbrta|3t;?Y
*Bagi mereka ternpa.t keselamatan (Surga) di sisi Rabbnya."
(QS. AI-An'am 16): 127).

Maksud ayat tersebut adalah surga y^ng di dalamnya penuh

keselamatan.

Allah berfirman:

{@r(:ri,t|,JD?ilK6y
"Ddn Allab rnenyeru kepada Darusalam (Surga)." (QS. Yunus [10]: 25).

Allah Sqlavi juga berfirman:

{ @ 4ei'#'L1(;)'€3i Jffi *"q4- Y
"Dengan kitab itulah Allab menunjuki orang-orang yd.ng mengikuti

keredbaan Nya ke jalan keselamatd.n." (QS. Al-Maidah [5]: 16).

Maksud menyeru kepada keselamatan dalam ayat dL atas adalah

mengandung semua ienis keselamatan. Dikatakan bahwa kata i>i.1Jt
merupakan nama diantara nama-nama Allah (Asma Al-Husna) yang baik.

Begitu juga dikatakan bahwa maksud kata iJtlJl dalam firman
Allah Ja;xv-;l yang berbunyi:

{@;kr1)r:'{\
*Bagi mereka ternpa.t keselamatan (Surga)."

(QS. Al-An'am 16l: 127.
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Dan firmanNya:

{@ rfr$i*s#iy
"Yang Maha sejahtera yang Maha Mengkaruniakan keamanan yang
Maha Memelihara keselamatal?." (QS. Al-Hasyr l59lz 23).

Dikatakan bahwa Allah disifati dengan sifat demikian karena Allah
terbebas dari aib dan sifat-sifat tercela, tidak seperti makhluk-Nya yang
mempunyai banyak aib dansifat tercela.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@r-$3;i$&Y
"SAldrn, sebagai ucdpan selamat dari Rabb yang Maba Penyayang."
(QS ,Yasin [35]: 58).

{@&qK&iLY
" Keselamatan atds rnu berkat kesabaranrnLt. " (QS. Ar-R a' d ll3l: 24) .

{@'ryv.i&py
"Keselamatan dilimpahkan atas llyas." (QS. Ash-Shaffdtl3T), 130).

Semua kata i:L1Jl dalam ayat-ayat di atas diucapkannya oleh
manusia, sement ara dari Allah memb erlakukan keselamat arlrry a, y aitu
dengan memberikan apa-apayang sudah disebutkan di atas berupa
surga dan keselamatan di dalamnya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ C-1:"\}6 6}14\ ialrsg\
"DAn apabila ordng-orang jabil rnenyapa mereka, mereka mengucapkan

kata-kata (yong mengandung) keselamd.tAn." (QS. Al-Furqan l25l: 63).
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Maksudnya adalah mereka berkata' kami memohon keselamatan

dari kalian.' Maka kata iil; dalam ayat tersebut kedudukan i'rab nya

adalah nasbab karena adanya fi'il yang tersembunyi. Ada jugayang

mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah' mereka mengatakan

salaam (keselamatan) kepada orang jahil itu, dengan demikian maka

kata iiu dalam ayat tersebut menjadi sifat bagi kata mashdar yang

dibuang.

Dan firman Allah J1i:nv) yangberbunyi:

{@['P 36k$ri4;'6-'iJt-Y
"(Ingatkb) ketika mereka masuk ketempatnya lalu rnengucdPkd,n

'salamun.' Ibrab im menj auab ;' s Alamun'." (QS. Adz-D zariyat 15 t)t 25)

Alasan di rafa'-ln nnyakata salam y^ngkedua (i)ir) karena doa itu
lebih tepat untuk di rofa'kan bentuk katanya, hal ini sebagai bentuk
tata krama sebagaim ana y ang diperintahkan dalam firman-Ny a y ar,.g

berbunyi:

{ @ 
-qi, 6A):35 }b-5 #t;ti b

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesud.tu pengbormdtdn,

maka balaslah pengbormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya."
(QS. An-Nisa' [4]: 86).

Dan bagi yangmembacanya dengan bacaan d, ir" dikarenakan

kata id.tt mengandung makna penyerahan. Dan ketika Nabi Ibrahim

?ifi\re dihinggapi oleh rasa takut akan tamunya, namun tatkala mereka

sudah berserah diri (berislam) maka tergambarlah dari penyerahan

mereka bahwasannya mereka sudah berusaha untuk berdamai. Maka

beliaupun menjawab pertarLya n mereka dengan ucapan p* trat ini
sebagai pengingat bila dilihat dari sisiku, sebagaimana keselamatan itu
telah ada padaku bila dilihat dari sisi mereka.

Dan firman Allah Jui;nY;l yangberbunyi:
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{ @ 6:ffi v'}-it@ rj6i; fre.;fr.r y
"Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak
pula perkatd.an yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar

ucdpdn salam," (QS.Al-\[aqi'ah [56]: 25-26).

. Kata i>E dalam ayat tersebut bukan berarti hanyasebatas ucapan

saja, namun juga pada ucapan dan perbuatan.

Dan mengenai hal ini, Allah Sr;i,nr';L telah berfirman:

{@l;i";;;;iney
*Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan."
(QS. Al-\faqi'ah [56]: 91).

Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{@ili'S;Y
"Ddn katakanlah; 'Salam (selamat tinggal)'." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 89)

Secara zhahir (yrrg nampak) pada ayat ini adalah perintah agar

engkau mengucapkan salam kepada mereka, namun pada hakikatnya
ayat ini adalah berisi doa dan permohonan kepada Allah keselamatan

atas mereka.

Dan firman Allah JGjxu;L yangberbunyi:

{@'6t)ia.e&ruy
"Kesejabteraan (Kami limpabkan) atas Nub di seluruh Aldrn."
(QS. Ash-Sheffat p7l: 7e),

Dan firman-Nya:

{@5r:s;.1}etuy
"Selamat sejabtera bagi Musa dan Harun " (QS. Ash-shaffatpT): 120).
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Semua kata salam pada ayat tersebut adalah pemberitahuan dari
Allah bahwa Allah telah menjadikan keselamatan atas mereka dengan

cara memerintahkan manusia untuk memuji mereka dan mendo'akan
kebaikan untuk mereka.

Dan Allah S,G6xv,;L telah berfirman:

{@'g-c,W63.frr'y\
"Maka apabila kamu memasuki sud,tu (rumab dari) rumab-rumah (ini)
hendaklah kamu mengucap kan salam kepada (pengb unirry d. y dng berarti
keselamatan kepada) dirimu sendiri." (QS. An-Nur l2al:6t).

Maksudnya adalah hendaklah saling mengucapkan salam afltara
sebagian kalian dengan sebagian yarlglainnya. Kata idtt;,p!r,pJJr
berarti juga perdamaian.

Allah berfirman:

{ @ q, a'daiHJLCl $1)3;3{;}
"Dan janganlab kamu mengatakan kepada ordng ydng lnenguca?kdn
'salam' kepadamu, "kamu bukan seordngmukmin."(QS. An-Nise' [4]: 94)

Dikatakan bahwa ayatiniturun bagi orang yang sudah menyatakan
keislamannya dan meminta untuk berdamai.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ iT(o ;1i A!t!; tisr; A.$iqA- y
"Vlahai orang-ordng ydng beriman, masuklab kamu ke dalam dgdlnd
klam secard menyelurur." (QS. Al-Baqarah [2]: 208).

{@P)xblY
"Dan jika mereka condong kepada perdamaian." (QS. Al-Anfal [8]: 61).

Ada juga yarlgmembacanya dengan bacaan /.11) yait" dengan
meng-kasrah-kan huruf sin (J dan ada yangmembaca:
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{@"ni#iqfrJfuy
"Dd.n mereka menyatakan hetundukannya kepada Allah pada bari itu."
(QS. An-Nahl [16]: 87).

Dan Allah juga berfirman:

{@i;i !,;isrJLs;"iy
*Mereka (di dunia) diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan

sejahtera." (QS : Al-Qalam [68]: a3).

Maksudnya mereka berserah diri. Dan firman Allah Svr:nv$ yang
berbunyi:

{@.l:Jttui:5y
"Ddn seorang budak yang menjadi milik penub dari seorang laki-laki

6ojo)." (QS. Az-Zumar 139): 29).

Ada yang membacanya dengan t1i; ada juga yang membacanya
dengan U! keduabacaanterakhir merupakan bentuk kata mashdar,
bukan sifat, seperti kata fi; dankata 

"l;. 
Dikatakan dalam tashrif

arabnya U! - \*" - il-i, sama seperti tashrif kata \-13., - Y;, - U.
Dikatakan bahwa kata p;r adalah nama lawan dari peiang. Adap-un

kata i>[:r'Jl artinyaaddah masuk dalam keselamatan dan itu dilakukan
dengan cara menyerahkan (pasrah) diri untuk mendapatkan keselamatan

dari siksaan sahabatnya. Asal mula makna kalimat o>f3 Jl;3iJ a:i;f
adalah aku mengeluarkan sesuatu untuk si fulan. Dari kata iitt
lahirlah kara ii-IJt yangberarti memesan dalam pembelian. Kata i>tl)t
menunrt pengertian syariat terdapat dua jenis; salah satu pengertian
dari islam adalah bukan (tidak seperti) iman. Yaitu menyatakan dengan

Iisan baik itu disertai dengan keyakinan ataupun tidak, yarlgdengan

pengakuan ini akan terlindungilah darahnya, dan pengertian inilah
y ang dimaksudkan dalam firman All ah Jaj:ny$ y ang berbunyi :
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{ @ rg W S.{,\;;i i 3,Vr :.6'ii 

^c,y" Oran g- o rang A rab B adui it u b er kat a:' Kami te lah beriman.' Katakan lab :

'Kamu belum beriman, tapi katakanlab; kami telab tunduk."'
(QS. Al-Hujurat lagl: M).

Sedangkan pengertian Islam y^ngkedua adalah di atas iman, yaitu
menyatakan keislaman dengan lisan disertai keyakinan hati yar,g
kemudian dibarengi dengan perbuatan dan penyerahan diri kepada

Allah dalam segala ketentuan dan keputusan-Nya. Hal ini sebagaimana

yangdisebutkan mengenai Nabi Ibrahim f*s*. dalam firman-Nyayang
berbunyi:

{ @ 4:xi s) ffi Jul7,i,'i, ti Juiy\
"Ketika Rabbnya berfirman kepadanya: 'Tunduk patuhlah.' Ibrahim
menjaw.tab: 'Aku tunduk patuh kepada Rabb sernestd dlAn7."'

(QS. A1-B aqarah l2l: 131).

Dan juga dalam firman-Ny a y^ng berbunyi:

{@'*ir;n"*O"liiy!
"sesungguhnyd. agarnd yang ada di sisi Allab adalab Islam."
(QS. Ali'Imran [3]: 19).

Dan firman-Nya yar.g berbunyi:

{@w$}Y
"W'afatkanlah aku dalam keadaan Islam." (QS.Yfsuf [12]: 101).

Maksudnya adalah jadikanlah aku termasuk kedalam golongan

orang-oran gyangmendapatkan ridha-Mu. Namun dapat juga maknanya

adalah jadikanlah aku orang yang terbebas dari gangguan syaitan

sebagaima na y 
^ng 

disebutkan dalam firman-Ny a y ang berbunyi :
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{ @ Q'i,z{t i* 3;t+Stre} :rr# ;{#\Jy
"Ddn pasti aku akan menyesatkan mereka seff7ud.njd., kecuali bamba-
hamba Engkauyangterpilib di antd.rd. mereka." (QS. Al-Hijr [15]: 39-a0)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ 6#'i4wI".;iiSt$ot1r
"KAlnLt (tidak dapat menjadikan seorangpun) mendengar kecuali orang-
ordngyang beriman kepada d)d.t-ayat Kami lalu mereka berserab diri."
(QS. An-Namll27):87).

Maksudny a adalah kecuali orang-oran g y angmelakukan kebenaran

dan tunduk kepada-Nyr.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{€}\Mc5i<,#iq,&y
"Yang dengan Kitab itu para Nabi yang berserab diri kepada Allah
memberi putusan atas perkard ord,ngYahudi." (QS. Al-Maidah [5]: aa)

Maksudnya adalah para Nabi yang menegakkan kebenararT,
namun para Nabi ini bukanlah golongan dari ulul azmi, karena Nabi-
Nabi ulul 'azmi adalah mereka yang mendapatkan petunjuk dari
Allah dan mereka mendapatkan amanat menyampaikan syariat dari
Allah. Kata'ri5t adalah sesuaru y^ngdapat menghant arkannya pada

sebuah tempat yarLgtinggi dengan harapan mendapatkan keselamatan.

Kemudian kata tersebut dijadikan nama untuk setiap sesuatu yang
dapat menghantarkan (menyampaikan) kepada sesuatu yangtinggi,
dan ia seperti sebab.

Allah SWlr,\;,;L telah berfirman:

{@7r.t;*-"r'7{Y
"Ataukah mereka mempunydi tangga (kelangit) untuk mendengarkan
pada tangga itu (hal-hal yang ghaib)?" (QS. Ath-Thur [52]: 38).
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Dan Allah juga berfirman:

{@;3ie675y
"Atd.u ta.n*d. ke langit." (QS. Al-An'am [6]: 35).

Seorang penyair berkata:

h,wrt +\;iiu-ss
Meskipun ia mendapatkan perkara langit dengan (menaiki) tanggd.

Kata ij,-1Jt dan kata i)tfl juga dapat berarti pohon yang besar,

seakan-akan dinamakan demikian karena atas dasar keyakinan mereka

bahwa pohon yangbesar tersebut dapat terbebas (selamat) dari bahaya.

Dan kata iifljuga berarti bebatuan yangkeras.

)t- : Allah Jaj:nqgtelah berfirman:

{@ V;\1)i3";ii$ff;\''Y
"Ddn Kami turunkan h,epadamu Manna dan Salwa."
(QS. A1-B aqarah l2): 57 .

Asal makna 6rlll adalah sesuatu yang dapat menghibur
manusia. Dari kata tersebut lahirlah kata $lii-lJl dan jdl , dikatakan
juga bahwa c'Ft artinya adalah burung, sama sepirti kata jl..:.lJl

Ibnu'Abbas berkata: "Arti kata j3l adalah sesuatu yang diturunkan
dari langit, sementara artikata 6,rl!)l adalah burung." Sebagian dari

mereka berkata: "Ibnu'Abbas telah menunjukkan hal tersebut berupa

rizki Allah yang diberikan kepada para hamba-Nya seperti daging

dan tumbuh-tumbuhan, dan ia memberikan perumpamaan akan hal

tersebut." Asal kata ,$tAl adalah diambil dari kata j;3t. Dikatakan
dalam istilah arablK 5i, J.{V artinya aku telah mel.rpatan akan hal ini,
atau dalam bentuk kalimat lainnya yaitu 'e 3Y Dan Lii kalimat
tersebut kamu ucapkan ketika telah hilang darimu rasa cinta kepadanya.
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Dikatakan bahwa kata $liiil adalah sesuatu yangdapat menghibur
manusia. Orang-orang biasa mengobati mabuk cinta dengan
menggosok dan melubangi sesuatu kemudian meminumnya, dan
mereka menamak annyadengan,ilrt.lJl .

: Kata pt dan kata f-LJt afiinyaadalah setiap lubang yang sempit,
Sepeni lubang jarum, lubang hidung dan lubang telinga. Jamak dari
kata terseb rtt adalah i:i.7.

Allah 6u6nv$ telah berfirman:

{@:yrSpaWtg.&y
"Sampai untd. rnasuk kedalam lubang jarurn." (QS. Al-A'raf l7l: a0).

Kalimat '*" aninytia telah memasuki lubang nya.Darikata tersebut

lahirlah kata iitjJt artinyayang khusus, dan ini biasanya diucapkan bagi

orang-orangyang mendalami bagian dalam suatu perkara. Adapun
kata'"r3lt yang berarti racun pembunuh, ia merupakan bentuk kata
mashdar dengan kedudukan makna fa'il, hal ini dikarenakan racun
memberikan dampak tidak baik pada bagian dalam badan. Sedangkan

kala fuAl artinya adalah angin panas y^ng dapat mempengaruhi
dampak dari racun.

Allah S*t:nw telah berfirman:

{@ ,-Pi:-\:itii5y
"Ddn memelibara kami dari azab Neraka." (QS. Ath-Thur l52l:27).

Dan Allah juga berfirman:

{@ i'+i;a\
"Dalam siksaan angin ya,ng d.rnat pand.s dan air pands ydng mendidih."
(QS. Al-\faqi'ah lsQ: a2).
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Allah juga berfirman:

{ @ rj$i'.v i,. 35 crlfrtq1 y
"DAn Kami telab menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat

pdnds." (QS. Al-Hijr ll5):27).

-\.r.J : Kata ,r\IJt artinya adalah binatang yang kepalanya tinggi.
Ini diambil dari ungkapan orang arab yangberbunyi ,y e.',gJl1^::.
artinya seekor unta itu selalu meninggikan kepalanya disaat berjalan.

Allah S(ij:nY$ berfirman

{@a'ir"i.,tq
"sedangkamu lengah (darinya)." (QS. An-Najm [53]: 61).

Dan ungkapan mereka yang berbunyi: 'i;t *\i 11; maksudnya
adalah mencabut rambutnya.

f : Kata i;'.j"lt merupakan salah satu jenis warna yangterbentuk
antara warna putih dan hitam. Sedangkan kata iY5\ adalah nama

lain dari biji gandum. Kata 'rAl (coklat"'d) adalah susu lembut yang

telah berubah warrLanya. Dan kata iijAt artinya adalah pohon yarg
menyerup ai warna coklat. Adapun kata ';1t ia berarti kegelapan

diwaktu malam, dari kata tersebut dikatakan dalam sebuah kalimat
ar ab 5At1::,!)l A.;i'l artiny aaku tidak akan mendatangimu dikegelapan

malam saat ada rembulan. Kata',1,!)ljuga dapat berarti berbicara atau

mengobrol di waktu malam. Contohnya seperri kalimat |if ;; artinya
si fulan mengobrol diwaktu malam. Dikatakan pula dalam sebuah

kalimat arab ,yr;U)l;;\; a.gii artirLyaaku tidak akan mendatangimu

karena aku sedang mengobrol malam bersama seorang anak.

280 Huruf Sin



Dan firman Allah JGj:n\?" yangberbunyi

{@6;"6$"*,6(;,y
" Dengan meny om bongkan diri dan rnengucdp han perkataan-p erk ataan
keji terhadapnya (Al-Qur'an) pada waktu kamu bercakap-cakap pada
malam bari." (QS. Al-Mu'minrJn l23l: 67).

Dikatakan bahwa makna kata llV dalam ayat tersebut adalah

3g , namun di sana ditulis dalam bentuk tunggal pada posisi makna
jamak. Dikatakan pula bahw^yangdimaksud dengan katalV dalam
ayat tersebut adalah malam yang gelap. Oleh karena itu disebutkan
iplv -i;; -3V" - iV kalimat '4St +:; artinyaadalah sesuaru itu
menjadi gelap. i# $,1^niny^r..ko. unta yang ringan. Adapun kata

&- r+tlt adalah nama patung y 
^ng 

dinisb atka n p ada nama seseo rang.

/Y : Kata i'ljJl aninya adalah kekuatan telinga dalam mengetahui
}tara. Pekerjaan untuk mengetahui suara tersebut juga disebut dengan

d,.1Jl. 
Terkadang, kata tiSl digunakan untuk mengartikan kata telinga.

Contohnya seperti firman Allah S6j:ir.;L yangberbunyi:

{@ptiss,$& i'--y
*Allab telab mengunci mati bati dan pendengaran (telinga) rnereh,A.."

(QS. Al-B aqarahl2l: 7).

Dan terkadang, kata L3l juga digunakan untuk mengartikan
pekerjaan telinga (mendengar) contohnya seperti firman Allah Scj'nv;L
yang berbunyi:

{@6}-'i*i&,#Ly
"Sesunguhnya mereka benar-benar dijaubkan daripada mendengar
Al-Qur'an itu." (QS. Asy-Syu'ara' 126):212).
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Dan seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ 34';)'gi,irt5y
"AtALt ord.ng yang menggunakan pendengarannyd sedang Dia
menyaksikannyd,." (QS. Qaf [50]: 37).

Terkadang kata eill juga digunakan untuk mengartikan
pemahaman atav dapatjuga untuk mengartikan ketaatan. Contohnya
seperti kalimat ()i i;ti Y'Pt artinya, fahami apa yangakan saya

sampaikan padamu, ,tr., ip.rti kalimat a"t3u i15 iJ artinya kamu
tidak paham apayangsudah saya sampaikan. Kata i3t pada kedua

kalimat tadi bermakna memahami.

Allah laj:nw telah berfirman:

{ @ G{' !6 1 t< {,'71}6cs-c 4 E tib y
"DAn apabila ayat-ayat Kami dibacakan hepada mereka, mereka berkata,

"sesunggubnya kami telab mendengar (ayat-ayat seperti ini), jika kami
menghendaki niscary a kami dap at membacakan. " (QS. Al-Anfal [S ] : 3 1).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ctl;,Qy
"Kami dengar dan kami tidak tddti." (QS. Al-Baqarahl2l:93).

Makna ayat tersebut adalah kami memahami ucapanmu namun

kami tidak taat kepadamu.

Demikian pula dengan firman-Ny,

"Kami dengar dan kami tdAt." (QS. Al-Baqoroh l2):285)

Maksudnya kami memahami dan kami mentaatinya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:
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{ @ 5;:i) "{,c.r"1}6 oJk 1}K{5 y
"Dan janganlab kamu rnenjadi sEerti orang'ord,ng (munafi.k) ydng

berkata, "Kami rnendengarkan," padabal mereka tidak mendengarkan

(karena hati mereka mengingkarinya)." (QS. Al-Anfal [8]: 21.

Ayat tersebut bisa bermakna "Kami memahami dan mereka

tidak memahaminya." Dapat juga ia bermakna "Kami memahami

dan mereka tidak mengetahui konsekuensi dari apa yang mereka

ketahui." Dan jika mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari apa

yangmereka ketahui maka mereka dihukumi sama dengan orang tidak
memaham iny a. Kemudian Allah Sr;;:iva be rfirman :

{@ii;i &;1;"#JfrAF*1ty
"Kalau sekiranya Allab mengetahui kebaikan ada pada mereka,

tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar, dan jikalau Allab
menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling
jrgo." (QS. Al-Anfal [8]: 23).

Maksud kalimat '&-i pada ayar tersebut adalah, kalaulah AIIah

memahamkan mereka dengan menjadikan mereka memahaminya.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ 6-a*"9'Y
"Dengarlab, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar."

(QS. An-Nise' [4]:46).

Dikatakan bahwa ayat tersebut mempunyai dua maksud, salah

satunya adalah mendoakan keburukan kepada manusia dengan

ketulian. Kedua maksudnya adalah mendoakan kebaikan untuknya.
Adapun contoh dari makna pertama adalah seperti kalimat '^\t aAl
maksudny a adalah semoga Allah membuatmu tuli. Sedangkan contoh

dari makna kedua adaiah seperti yang dikatakan l5)ti..r-U,f ,k.,
mendo'akan kebaikan untuk si fulan agar bisa memahami,kalimat ini
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diucapkan setelah aku mencelanya dan kedua maksud tersebut biasa
ter)adi pada celaan. Diriwayatkan bahwa ahlul kitab mereka selalu
berkata kepada nabi Muhammad }a^*,ag supaya mereka dianggap
telah mengagungkannya, mendoakan kebaikan untuknya padahal
mereka mendoakan kebalikan dari iru semua. Setiap tempar yang Allah
tetapkan kata ilt bagi orang mukmin, dan menafikannya bagi orang
kafir, atau memerintahkan untuk mendengar, maka maksud dari kata
tersebut adalah untuk berfikir.

Contohnya seperti firman Allah gcij:i,v:L yangberbunyi:

{@q;$J)3rc;11,
"Apakab mereka nxe?rTpunydi telinga ydng dengan itu ia dapat
mendengarfl' (QS. Al-A'raf l7): t95).

Dan contohnya juga sepeni firman Allah S6:{,\;i:- yangberbunyi:

{@8:tY
"Mereka tuli, bisu." (QS. Al-Baqarah t2l: 18).

Dan contohnya juga sepeni firman Allah lq:i,v;7 yangberbunyi:

{@'f; V1t;-c;\
*Pada telinga mereka ada sumbatd.n." (QS. Al-An'am 16l:25).

Jika Allah s6:nv$ disifati dengan sifat i3t maka maksud kata
tersebut adalah ilmu-Nya terhadap hal-hal y-rrg didengar dan Allah
berusaha untuk memberikan balasan y^ngsetimpal dengannya.

Contohnya seperti firman Allah S6j:{,v;L yangberbunyi:

{ @ Gi: o,i # 6i iii' {ir:'C, nY
"Sesungg,hnya Allab telah mendengar perkataan wanita yang
mengajukan gugatan kepada kamu." (QS. Al-Mujadilah [58]: 1).
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{@ 1:}65Jit}st'4riy
"sesungguhnya Allab telab mendengar perkataan ord.ng-orang ydng

mengatakar." (QS. Ali 'Imran [3]: 181).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @;rl, I ?i81r {i;i e'i ;iLy
"sesunggubnya kamu tidak dapat menjadikan ordng-ord.ng yang

mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan ord.ng-orang yang tuli
mendengar panggilaz." (QS. An-Naml l27l:80).

Makusdnya adalah sesungguhnya kamu tidak dapat untuk
memahamkan mereka, karena mereka sudah layaknya seperti orang

yangmati. Hal ini disebabkan hilangnya kekuatan akal mereka yang

merupakan kekhususan seorang manusia yaighidup.

Dan firman-Nya yang berbunyi:
, ;4, C. .1. - nit

treY Vb'r'P-'tY
"Alangkab terang penglibatan-Nya dan alangkab tajam pendengaran-

Nyo.' (QS. Al-Kahfi [18]: 26).

Maksudnya bahwa Allah berfirman mengenai ucaPan hamba-

hamba-Nya yang kagum terhadap keagungan hikmah-Ijyr, namun

k al i m at (.. b)i) " i I o, gk ob t u o, g p i n gl i h ) t an - Ny a" dan 
W:"1) 

" a I a n gk ah

tajampendengaran-Nya", bukan termasuk Sifat Allah jC Sebagaimana

kita tahu bahwa Sifat Allah hanya dinukil dari dalil (yrtg berupa

perrLyataan dari Allah dan Rasul-Nyr-"0).

Dan firman-Nya tentang sifat-sifat orang kafir yang berbunyi

{@"riiU{;HLeCy
"Alangkah terangnyd pendengaran mereka dan alangkah tajamnya

penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami."
(QS. Maryam [19]: 38).
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Maksudnya adalah bahwa orang-orang kafir itu pada hari dimana
mereka menghadap Allah, mereka mengetahui dan mendenga r apa
yang tersembunyi bagi mereka sehingga membuat mereka sesar dengan
sebab kezhaliman mereka terhadap diri mereka dan dengan sebab
mereka berpaling dari melihat kebenaran.

Allah S6J:i,y::" telah berfirman:
b

.{l@ 1;11-:"ij;hqf.
"Pegangteguhlab apayang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlab."
(QS. Al-B aqarah l2): e3) .

Dan Allah juga berfirman:

{@*L);a,ffiy
"Mereka itu adalab ord.ng-ord.ng yang suka rnendengar berita bohong."
(QS. Al-Maidah [s]: a1).

Maksudnya adalah mereka mendengar darimu hanya untuk
mendustakanmu.

{@ i;t;r.;1.'1'iru"y
"Mereka d.md.t suka mendengar perkataan-perkatrnn ordng lain."
(QS. Al-Maidah [s]: a1).

Maksudnya adalah mereka selalu mendengar karena kedudukan
mereka. rata iui)l sama artinyadengan kata itr..i,,Jlyaitu mendengar
dengan baik dengan penuh perhatian.

Contohnya seperti firman oleh Allah S6;nv; yangberbunyi:

{@'*t t;;tY ei} ; J-a$;tii Y
"Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka
mendengarkan seanaktu mereka mendengarkan engkau (Muhammad)."
(QS. Al-Isra' lLTl: 47).
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{@ at*.;a\
"Dd.n di antara mereka ada orang yd.ng tnendengarkan perkataanrnu."
(QS. Al-An'am 16l:25).

{@atb#itfry
"DAn di antara mereka ada orangyangmendengarkanmu."
(QS. Yunus [10]: 42.

{@,6\t8;;*'-ty
"Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru."

(QS. Qaf [s0]: a1).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@;:fSii'€q\A*AY
"siapakah ydng kuasa (menciptakan) pendengd,ra,n dan penglibatan."
(QS. Yunus [10]: 31).

Maksudnya adalah siapakah yangmengadakan pendengaran dan

penglihatan mereka, serta siapakah yarug berkuasa atas penjagaan

mereka. Kata li,il dan kata ii:ft artinya adalah lubang telinga, dan

dengan p.-"k-.rrn seperti itrimaka tenggorok an jtgadisebut dengan

Vpl'g yaitu alat pende ngar yang aneh.

O--rt : Kata,.i.,:g.1Jr ardnyaadalah meninggikan. Contohnyaseperti
kalimat arab 9;3t ll); artinya meninggikan rumah.

Allah Sq:na berfirman

{@O;r(&'e;y
*Dia telah meninggikan bangunannya lalu rnenyernpurnakannya."
(QS. An-N dz7' dt 179): 28).
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Seorang penyair berkata:

qjft ;\a\ Gr",sjr 5l
Sesungguhnyd ydng meninggikan langit pada tempatnya

Disebutkan juga dalam beberapa doa eKrL:3t 9!U-1Jl 
'6\\ artinya

wahai sang Maha pencipta langit yangditinggikan. Kalimatc;r1iL
artinya adalah punuk unta yang tinggi. Kata 3t3l aninya adalah
sesuatu yangtinggi yang ada di rumah. Kata 3l.1iJl juga berarti nama
jenis bintang dalam ilmu falak. Adapun kata il:xJt maka artinyasudah
sangat diketahui, yaitu ikan.

(Y: Kata J,1!l artinya gemuk, ia adalah kebalikan dari kata Jg$t
yang aninya kurus. Dikatakan W danSt:* 

^n 
rya sama yaitu gemuk.

Allah JGj:nY;:- telah berfirman:

{@9t'r*$E.-.cr6r
"Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentdng tujuh ekor sapi
betina ydng gernu,€." (QS. Ytsuf lL2l: a6).

Kalimat'.*,:Jj an iny aadal ah'a!JL; y attuaku men j adikannya ge muk.

Allah berfirman:

{@a;4;&1;LiSy
"Yang tidak rnenggernukkan dan tidak mengbilangkan lapar."
(QS. Al-chasyiyah [88]: 7).

Kalimat '.ii.],jijuga dapat berarti aku membeli minyak samin, arau

dapat juga berarti aku memberikannya minyak samin. Sedangkan
kalimat l3:': <:.y artinya aku mend apatinya sudah gemuk. Kata
'aAtadalah obat untuk menggemukan badan, dinamakan dengan
i'Al karena ia diambil dari minyak samin. Adapun kata gL:.1Jt ia
adalah nama jenis burung.

Huruf Sin



\:*rt: Kata LVTaninya segala sesuatu yangterletak di atas.

Seorang penyair berkata ketika menggambarkan kudanya:

i;e'$i u,i, r|t'J:u;u:f 6trlr iis
Kuda itu berwarna merah seperti sutrA, adapun (bagr,an) atdsnya

terlibat jelas, sedangkan bagian bauabnya ia terbalangi

Sebagian dari mereka berkata: "Apabila kata !1.; disandarkan

dengan sesuatu yang berada di bawahnya, maka kata o"V7 bermakna

langit, dan jika kata',V1" disandarkan dengan sesuatu yang ada di
atasnya, maka kata"VT bermakna bumi. Kecuali langit teninggi karena

ia adalah langit yangtanpa bumi. Pernyataan tersebut memungkinkan

untuk mengartikan firman Allah J\;t:n\el yangberbunyi:

{ @'L{tr,t*',; .5 siLciirSi }
*Allahlah yd.ngnTenciptakan tujub langit dan seperti itu pula bumi."
(QS. Ath-Thalaq l6sl: r2).

Kata hujan juga bisa disebut dengan L\Al dikarenakan air hujan

keluar dari langit. Sebagian berkata: "Dinamakannya hujan dengan

L\Al dikarenakan ia tidak terjadi (keluar) dari bumi, dan hal ini
sebagaimana sudah disebutkan." Kata .iWJl y^ng berarti tumbuh-
tumbuhan juga disebut dengan L\A\ , hal itu karena ia berasal dari air

hujan yang berarti il;.1Jl atau dapat juga dikarenakan tumbuh-tumbuhan

tersebut berada lebih tinggi dari tanah. Adapun kata i\.1.1J] yangberarti
(langit) lawannya bumi, ia merupakan bentuk kata muannats, namun

terkadang dapat juga ra disebut dengan mudzakkar, dan kata tersebut

dapat digunakan dalam bentuk tunggal dan jamak. Sebagaimarnayang

digunakan dalam firman Allah Sai.nv;:. yang berbunyi:

{@tbf ;aixYd}tip
"Kemudian Dia menuju langit lalu Dia menyernpurnakannya."
(QS. A1-B aqarahl2): 29).
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Terkadang, untuk mengungkapkan bentuk jamak dari L\1!)l
digunakanlah kata o\tAt .

Sepeni firman Allah Ja;nw yangberbunyi:

{@e@i*y
"Dia menciptakan langit." (QS. Al-Baqarahl2l: 164:

{@+r:rif';'FY
" Katak anlab (Mubammad)'siapakab Rabb langit.''
(QS. Ar-Ra'd [13]: 16).

Dan Allah juga berfirman:

{@'\'Wr;aiy
"Langit terbelab pada hari itu." (QS. .Pi-Muzzammil [23]: 18).

Kata il,-llJl dalam ayat tersebut digunakan sebagai kata mudzakar.

Dan Allah berfirman:

{@;i:,li@i{;Y-\
*Apabila langit terbelab." (QS. Al-Insyiqaq [8a]: 1).

{@;;ri*3irit\
*Apabila langit terbelah." (QS. Al-Infithar [82]: 1).

Kata i[l-1Jl pada kedua surat tersebut digunakan dalam bentuk
muannats. Hal ini diumpamakan seperti kalimat ;rkt 6 $"gtt atau
kalimat lain yang sejenisnyayang dapat digunakan dalam bentuk
muannats dan mudzakkar lalu dikabarkan dalam bentuk kata tunggal
dan jamak. Adapun igJl yarlg berarti hujan, maka kata tersebut
merupakan kata mudzakar dan kata jamaknya adalah 'Ui.Sedangkan
kata i1t;J)l artiny a adalah ses eoran g y ang tinggi.
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Seorang penyair berkata:

W .;Lt.F,JYCtirV:"

Orangitu tinggi setinggi bulan sabit sampai harus membungkukkannya

Kalimat JVI" artinya ia menundukan wajahnyakepadaku. Kalimat

$v;rAl Jb E'Jj)lV artinya kuda itu meninggikan sisa air dengan

setingginya. Hal ini dikarenakan tempat itu kosong. Kata p,)jl artinya
adalah hal yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Asal katanya
adalah j-a hal ini didasarkan pada ungkapan mereka yang berbunyi
!u;f. Sedangkan asal kata 97 adalah'.iAt dan itu artinya adalah hal

yangmenjadikan sesuatu tiirggi apabila disebutkan namanya sehingga

membuat orang lain mengetahuinya.

Allah laj:nv;L telah berfirman:

{@ni-+}
"Dmgan ndrna Allab." (QS. Al-Fatihah [1]: 1).

Dan Allah juga berfirman:

{@o;;'ttkHJy
*Naiklab kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut narn(t Allab
diuaktu berlaltar." (QS.Hud [11]: a1).

"Dd.n Dia mengajarkan kepada Adam ndrna-nd.rna Benda-bendd)."
(QS. Al-B aqarah l2): 3 t).

{@ {ri't\;tr'{3y

{@ ,liiti$, -*
"Dengan nd.m.d. Allab YangMaba Pengasih, Maba Penyayang."
(QS. Al-Fatihah [1]: 1).
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Maksudnya adalah men gaj arkan kata-kata, maknan y a, padananny a

serta susunanny^, Hal ini dijelaskan bahwa kata i:,)il yang berarti
nama, dapat digunakan dalam dua jenis; pertama menurut peletakkan
istilahnya, dan ini yang biasa digunakan dalam penyebut arL nama

W i;Jt) tersebut. Contohnya seperri kata j7, @ki-laki) dankata ,l;j
(kuda). Sedangkan jenis penggunaan nama yang kedua adalah sesuai

dengan peletakkan kecocokanrlya, dan jenis ini yang disebut dengan

fiy6:rLff'yaitu benda yangdisebutka" (ei;At) kedua nama benda

(,e'P\) dan yang ketiga adalah perantara kedua jenis tadi 
^tau 

yang
biasa disebut dengan huruf dan inilah yang dimaksud dengan nama
dalam ayat tersebut. Karena, Nabi Adam i)[-1Jl 9G sebagaimanaia
mengetahui nama (f)D ia juga mengetahui pekerjaan (Ji4Jl) nya
dan juga mengetahui hurufnya. Seorang manusia tidak mengetahui
nama suatu benda, namun bisa jadi ia mengetahui benda tersebut jika
diperlihatkan kepadanya, kecuali apabila benda tersebut sudah sangat

diketahuinya.

Tidakkah engkau melihat bahwa kalau kita mengetahui nama
sesuatu dengan bahasa india ataupun bahasa romawi, dan kita tidak
mengetahui gambaran dari nama-nama tersebut, maka kita tidak
mengetahui hakikat dari benda tersebut ketika kita menyaksikannya
dengan hanya menggunakan pengetahuan kita saja tentang nama
tersebut, bahkan kita mengetahui hakikat sesuatu dengan suaranya
saja, karena ini menunjukan bahwa pengetahuan nama saja tidak cukup
kecuali dengan mengetahui hakikat (benda) dari nama tersebut dan
juga mendapatkan gambaran fisik darinya. Maka dari itu, maksud dari
firman Allah JGj:nY;L y ang berbunyi:

{@ {r;^ti1;tr-&5y
"Ddn Dia mengajarkan kepada Adam narna-narna Benda-benda)."
(QS. Al-Baqarah l2): 3t)

Adalah tiga jenis kalam tadi beserta bentuk-bentuk dan gambaran
hakikatnya.
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Dan firman-Nya yarLg berbunyi:

{@G;q:',tA J,t=a;i, l6:#Y \
"Apa yang kamu sembab selain Dia, banyalab nama-nd,rnd yang kamu
buat-buat baik oleb kamu sendiri rndupun oleb nenek, moyangmu."
(QS. Yusuf lLl: a0).

Makna ayat tersebut adalah bahwa nama-nam^yang mereka
sebutkan tidak ada wujudnya, merekahanyamenyebut nama yang tidak
berwujud, karena hakikat nama-nama patung yangjadi sesembahan

mereka itu tidak berwujud.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ lgs:(i^MY
"Mereka menj adikan sek utu-sek utu bagi Allab. Katakanlab,'sebutkanlab
sifatsifat mereka itu."'(QS. Ar-Ra'd [13]: 33).

Maksud ayat tersebut bukanlah untuk menyebutkan nama-rtama

sesembahan mereka seperti latta dan 'tzza, namun maksudnya agar

mereka memperlihatkan kebenaran apa yarLg mereka sebut dengan
tuhan, apakah hakikat dari nama-nama y^ng mereka sebut itu ada?

Oleh karena itu Allah berfirman setelahnya:

{ @ ir i'i *; 6Ji --t&t q r';$ iY
"AtAu apakab kamu hendak memberitahukan kepada Allab dpa yd.ng

tidak diketahui-Nya di bumi, atau (mengatakan tentang hal itu) sehedar

perkataan pada labirnya saja?'(QS; Ar-Ra'd [13]: 33).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@4jliIr;Y
*Maba Agung nanld Rabbmu." (QS. Ar-Rahmanll1l:78).

Kamus Al-Qur'an 293



Maksudnya adalah sungguh agung dan melimpah nikmat-Nya
yangmenjadi sifat-Nya. Dan nama-nama Allah itu seperti Al-Karim,
Al-'Alim, Al-Bari, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim.

Allah berfirman

{@J*iq;-r&y
"Sucikanlah nama Tubanmu YangMabatinggi." (QS. Al-A'la [87]: 1).

{@ 6$t6lii;'{y
"Hanya milik Allab Asmaul Husna (nama-nama yang Agung)."
(QS. Al-A'raf [7]: 180).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@qrkufr'p+i&,uy
Namanya Yalrya yang sebelurnnyd Kami belum pernab memberikan
ndrnd seperti itu sebelumnyd." (QS. Maryamllgl:7).

{ @ ibl'.rt 
-{,;^"K{x6fijy

"Mereka benar-benar menarnakan Malaikat itu dengan ndTna

perernpudr. " (QS. An-Najm l53l: 27 .

Maksudnya mereka menyebut para malaikat itu dengan sebutan

anak perempuan Allah.

Dan firman Allah Jaj:nw yarlgberbunyi:

{@U*:;fr&}
"Apakab kamu mengetahui ada seord,ng yang sarna dengan Dia (yang

pdtut disembah)." (QS. Maryam [19]: 65).
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Maksudnya adalah apakah ada orangyang benar-benar berhak
bernama dengan nama dan sifat-Nya. Dan ini bukan berarti apakah

ada orang yang mempunyai nama seperti nama-Nya, karena banyak
yatgmengambil nama-Nya meskipun ia tidak layak mengambil nama

tersebut sebagaimana nama-Nya tidak layak digunakan oleh selain Nyr.

.1.
(y: Kata lrlt aninya sudah diketahui, yaitugigi. Jamak dari kata

Lsebrrt adalah 3d.
Allah SWxv;L telah berfirman:

{@#tAr-o\
"Ddn gigi dibalas dengan gigi." (QS. Al-Maidah [5]: 45".

Kalimat 43\9\ 3y4ll1'6Y artinya seekor l urrrta jantang menggigit unta
betina sampai menderum. Kata :J-PI artinya adalah obat untuk
menyembuhkan gigi. Kali-rt ;.r"it ';rL artinya menajamkan besi.
Kata ';rQt artinya sesuatu yang digunakan untuk menajamkan.
Kata .i\31 dikhususkan untuk mengartikan sesuaru yang biasa

digunakan untuk merangkai busur panah. Kalimat 'fA\ a:d" artinya
aku mengkilapkan (membersihkan) seekor unta, hal ini diserupakan

dengan pemaknaan ,i+l 'e y^rgberarti menajamkan besi. Dan juga

diambil dari pemaknaannya yangberarti mencairkannya. Dikatakan
juga dalam kalimat arab ;[:it ,,*3:..artinya aku mencairkan (mengalirkan)

air. Sedangkan kalimat yang berbunyi e-j\t c;; e $3 aninya adalah

ia menjauh darijalanyanglurus. Atau dapat juga dianikan, ia menjauh

dari sunnahnya.Kata,flt merupakan jamak dari kata 'at d^nkalimat

*)lU artinya &,-* yaitu jalannya. Kalimat (4lU artinya jalan

yangdicontohkan oleh Nabi. Sedangkan kalimai*ir\'{i7 rcrkadang ia

diartikan jalan hikmah-Nya, dan terkadang juga dianikan dengan jalan

mentaati-Nya.
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Contohnya seperti firman Allah Jaj:i,w yarrg berbunyi

{ @ 5,;: ;;Wa-i1 J;k u.*:i 6i ;i'r*" y
"(Demikianlab) hukum Allah, yang telah berlaku sejak, dabulu, kamu
sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada bukum Allab itu."
(QS. Al-Fathl49l:23).

{@5,;^i4Xei,y
"Ddn sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah

Allab itu. "(QS. Fathir [35]: a3).

Disini terdapat peringatan bahwa meskipun cabang-cabang
syariat Allah itu beragam bentuk dan macamnya, namun tujuan dam

maksudnyatetap sama dan tidak akan berubah, yaitu mensucikanjiwa
serta untuk menggapai pahala di sisi Allah Sq:nv;).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@Yi;S,.eY
*Dari lumpur bitam ydng diberi bentuk." (QS. Al-Hijr ll5l:26).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dari lumpur
hitam y^rtg berubah-ubah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@'ls.:trY
"Yang belum lagi berubar." (QS. Al-Baqarahlzl: 259).

Kata ii:4 dalam ayat tersebut artinya berubah, dan huruf h, G)

pada akhir kalimat merupakan bentuk *W\.
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'e: A[ah berfirman

{@tiu'At,;n\
"DAn carnpurannya dari tasnim." (QS. Al-Muthaffifin 183):27).

Dikatakan bahwa makna i.;5 dalam ayat tersebut adalah nama
jenis mata air di surga yang nilainya tinggi. Dan pemaknaan tersebut
ditafsirkan dengan firman Allah yangberbunyi

{@5;fi5iu;A6y
"(Yaitu) mata airyangdiminum oleb merekayangdekat (kepada Allab).'
(QS. A1-Muthaffifin [83]: 28).

$, Kata LiJ I arriny a adalah cahay a y ang men gkil at (te b al) . S edan gkan

kat a i t3 I artiny a adal ah ket i n ggi an, D an kata'o4tlSt artiny a y angdi b e ri
minum dengan i[-1Jl karena ketinggiannya.

Allah berfirman:

{@-s63<Y
"Kilauan kilat auan itu hampir (mengbilangkan penglihatan)."
(QS. An-Nnr 124)z 43).

Kalimat 'tittg\,:3:, artinya seekor unta menyiramkan air ke bumi.
Dan seekor unta itu disebut dengan bUtt .

2..
A;11: Kata iAt asal katanyaada dua jenis; salah satunya mengatakan

bahwa asal kata tersebut adalah'ais; hal ini diambil dari ungkapan
mereka yangberbunyi tiri ai5U, artinya aku bermuamalah dengan si

fulan tahun demi tahun, dan ungkapan merekayangberbunyi W
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Di antara contohnya adalah firman Allah yangberbunyi

{@'^*'7Y
"Yang belum lagi berubar. " (QS. Al-Baqarah l2): 259).

Maksud artinya adalah tidak berubah meskipun sudah berjalan
bertahun-tahun lamanya, dan tidak hilang keasliannya. Dikatakan
juga bahwa asal huruf h, (') pada kata tersebut adalah wau (1) hal ini
diambil dari ungkapan merekayangberbunyi Stfidari kata tersebut
lahirlah kalimat 4vdan huruf h, (o) pada kata sebelumnya digunakan
sebagai waqaf, dan ini seperti ayat

{@4*
"Kitabku." (QS. Al-Haqqah [59]: 19).

{@+r'}
" Hisabk u." (QS. Al-Heqqah 169l: 20).

Dan Allah juga berfirman:

{@''f,,'q;Sy
"Empat pulub tabun." (QS. Al-Maidah l5):26).

{@(i;'w:&Y
*Tujuh tabun berturut-turut." (QS. Yusuf lll: a7).

{@<*e*V6Y
*Tiga rdtus tahun." (QS. Al-Kahfi [1S]: 25).

{ @ '#}\titJu.T{A 11'' y
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"DAn sesunguhnya Kami telab menghukum (Firaun dan) kaumnya
dengan (mendatangkan) musim hemarau yang panjang. "
(QS. Al-A'raf 17\ r30).

Kata &SJl pada ayat tersebut digunakan untuk mengartikan
kemarau yangpanjang. Dan kata tersebut juga banyak digunakan untuk
menganikan tahun yang di dalamnya terdapar kemarau. Dikatakan
dalam sebuah kalimat arab yangberbunyi ljl *:"i artinyakaum itu
terkena musim kemarau.

Seorang penyaft berkata:

"-il*6;YCirA
Padanya terdapat parfum yang memberikan kebaruman disekitarnya

dan tidak berubab-rubab

Yang lainnya pun berkata dalam sebuah syair:

Vtit;ti:'l; :.;h
Maka bukanlab musim kemarau dan bukan pula

sembeliban di bulan Rajab

Huruf h, (,) pada kata ifi merupakan tambahan sebagaimana
anda lihat. Dan ungkapan syair lainnyayangberbunyi:

&tsdHr ,iu;f oKu

Bukanlah di masa kekeringan dan buhan di masa kemuliaan

Kata uillpada syair diatas bukanlah bagian dari bentuk kata y^ng
dimatikan huruf terakhirnya, namun ia merupakan kata jamak dari
bentuk kata iiiS 

^r^, 
j;i rrrrm seperti b..rt.rkia m'*V arau '6! 1 69

lalu fa fi'ilnya di kashroh kan sebagaimana pada kata g.c kemudian
di ringan (khafif) kan untuk diartikan dengan kata lairi.
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Dan firman-Nya yangberbunyi

{@ ';;*;:^;irliy
-(Allah) tidah rnengd.ntuk dan tidak tidur." (QS. Al-Baqarahl2l:255).

Kata'aa dalam ayat tersebut berasal dari kata i;)t dan itu bukan

bagian dari bab ini.

)P: Kata ';54t1t adayangmengatakan bahwa ia berarti permukaan

6umi. Ada juga yangmengatakan bahwa ia adalah tanah yangdidiami
untuk berdiri. Namun hakikat maknanya adalah bumi (tanah) yang

banyak dataran rendahnya, seakan tanah tersebut sering terbangun

karena kerendahannya,dan hal ini menunjukkan pada ucapan seorang

penyair yangberbunyi:

qvsvtilt,iuE4 3)"
Ia menggerakkan tanah ydng bidup dan yang matinya

Adapun k^t^ 69iaf1l artinya adalahdua kering atyangbercucuran

dalam hidung.

49 t

, kr" : Kata jflt adalah tanah yarLgdatar dan ia kebalikan dari kata

fir (trrrh y*g keras). Jamak dari kata tersebut adalah i.tt".

Allah Jr;;:iv;L berfirman:

{@6,:3Q-i$o+\
"lstana-istana di tanab-tanabnya yang datar." (QS. Al-A'raf l7l:7a).

Kalimat SlTl aninya menjadi datar. Kalimat ,& kaninya.lak!
laki yang lemah lembut, Kalimat itu dinisbatliin pada kata $:lt.
Kalimat ,P tr artinyasungai yangdatar. Kalimat *l3?) ,*t fu k
artinya lakiJaki yang lembut akhlaknya, dan laki-laki yang keras wataknya.

Sedangkan kata S"ii adalah nama jenis bintang dalam ilmu falak.
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F# : Kata ii.lJl adalah sesuatu yang dilempar (anak panah) atau

Sesuatu yangdigunakan untuk undian.

Allah JG1{,Y;:. telah berfirman:

{ @ a;- -u'i i'ol'* i,;ra }
"Kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-ordng yang

kalah (dalam undian)." (QS. Ash-Shaffat p7): ML) .

Kalimat \r&t artinya mereka mengundi. Dan kalimat W\i
adalah pakaian yang diatasnya terdapat gambar undian. Kalimat ;i-;
i,ia?.t artinya mukanya berubah. Adapun kata itfiJl adalah obat yang

dapat merubah wajah.

L(f" : Kata ii.1Jl artinya adalah kesalahan karena kelalaian, dan ia
mempunyai dua jenis; salah satunya adalah kesalahan yang tidak
dihasilkan dan tidak pula bisa dicegah oleh manusia, seperti cacian

orang gila kepada orang lain. Sedangkan jenis kesalahan kedua adalah

kesalahan yargdilahirkan oleh manusia, contohnya seperti meminum
khamr, lalu dari minum tersebut melahirkan kemungkaran meskipun
kemungkaran tersebut tidak disengaja. Jenis kesalahan yangpertama,
itu termaafkan (tidak dianggap dosa) sedangkan jenis kesalahan kedua

ia akan dikenai hukuman bagi orang yangmelakukannya.

Dan Allah mencela jenis kesalahan kedua dengan firman-Nya:

{@r;6&fr;y
"(Orang-orang)yang lalai dari sbalatnya." (QS. Al-Ma'un [107]: 5).

301

{@<ic,i;eb
*(MerekQ terbenam dalam kebodohan yang lalai."
(QS. Adz-Dzariyat [51]: 11).
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9llrl: Kata +Ult artinya adalah yang ditinggalkan ditempat
g.-irlr.r, ia tidak diajak ke danau (untuk diberi minum) dan tiJak
juga diberi makan. Yang demikian itu apabila ia melahirkan yang
kelima kalinya. Kalimat 4t qq aninya seekor ular ditinggalkan
ditempat gembalaan. Kata a;.J,.Jt juga berarti seorang hamba yang
(di) merdeka (kan). Maka ketundukannya adalah bagi orangyang
memerdekakannya dan ia berhak untuk meletakkanrlya sesuka hati,

dan ini yangdilarang oleh syariat. Kata.i|lJl artinya adalah iUa;jtyaitu
pemberian, sedangkan kata +::Jl artinya adalah tempat mengalirnya

air, ia berasal dari kalimat ,2\:;'o3)j,7 artinya aku membebaskannya

maka bebaslah ia.

7V: Kata Lulr artinyaadalah tempat yang luas. Dari kata tersebut

IlEirlrh kalimat rtilt i;u 
^rtinya 

tempat luas yang ada pada bagian

rumah (halaman).

Allah JGj:n\r;L telah berfirman:

{@#qjjri'6}
"Maka apabila siksaan itu turun dibalaman rnerekd."

(QS. Ash-sheffar p7l: t77).

Kaa fifll artinya adalah air yang selalu mengalir ditempat yang
Iuas. Kalii at u>)\tg.idt 1V artinya si fulan berjalan dimuka bumi
seperti mengalirnya air.

Allah berfirman:

{@#'raie;;iic\;;Y
"Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) dimuka burni selama elntpdl

bulan." (QS. At-Taubah l9l: 2).
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Kalimat ,aj"ir Oi4V j{-2 artinya lakilaki yangberjalan di muka
bumi. Dan dia disebui dengan LV y^it" orang y^ngsuka berjalan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@F<,;Ja}i}
"Yang melauat." (QS. At-Taubahlgl: 112).

Maksudnya adalah orang-orang yang berpuasa.

Dan Allah juga berfirman

{@#}
"Yang berpuasa." (QS. At-Tahrim [66]: 5).

Maksudnya adalah orang-ora rLg yang berpuasa dari kalangan
perempuan. Sebagian dari mereka berkata: "Puasa itu ada dua jenis;

pertama puasa hakiki yaitu meninggalkan makan dan bersenggama,

sedangkan puasa kedua adalah hukmi (secara hukum), yaitu menjaga

anggota badan dari perbuatan maksiat, seperti menjaga pendengaran,

penglihatan dan lisan. Maka 
&\.1J1 

adalah orang-orarlgyarng berpuasa

anggota badannya dari berbuat maksiat, dan ia bukanlah puasa jenis

pertama. Dikatakan juga bahwa kata 6p\!)l adalah mereka yarLg

memilih apa yang telah Allah tetapkan dalam firman-Nya yang
berbunyi:

{ @ [ i;::tLrfi J q,6J6 3. ii "&:rK ;;g c6.fi y
"Maka tidak pernahkab mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal)

mereka dapat memabami, telinga mereka dapat mendengar?"

(QS. Al-Hajjl2\: a6.

.6.
)9r,rl : Kata i[IJl artinya adalah hitam, dan ia kebalikan dari kata

n'Utyaitu warna putih. Dikatakan ':Vt:';rLYaninya menjadi hitam.
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AIIah Sq:na telah berfirman:

{@7al;:s;!,#g#$.y
*Pada hari yang diuaktu itu ada muka yangputib berseri dan ada pula

mukayangbitam rnurAn7." (QS. Ali'Imran [3]: 106).

Kata muka putih berseri pada ayat diatas menggambarkan

kegembiraan, sedangkan kata menghitamnya waj ah pada ay at tersebut

menggambarkan kesengsaraan (kecelakaan), dan contoh dari perny ataan

tersebut adalah firman-Ny a y^ng berbunyi

{@'€ak; i6' s iiyu &fr }6r, Y
*Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelabiran)

anak, perempuan, wajahnya menjadi bitam (merah padam), dan dia

sangat marab." (QS.An-Nahl [16]: 58).

Sebagian memaksudkan bahwa adanyakemungkinan dari makna

putih dan hitam dalam ayat tersebut adalah putih dan hitam dalam ani

fisik. Namun penafsiran yatgpertama adalah yanglebih tePat, karena

kegembir aan dankecelakaan merupakan hasil dari perbuatan mereka,

baik mereka itu berwarna kulit hitam ataupun putih. Dan mengenai

hal ini, terdapatfirman Altah yarLgmenyatakan bahwa putih itu adalah

kegembiraan, yaitu

{@?nq;f,fry
* 
IV'aj ah-uaj ab (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. "

(QS. Al-Qiyamah l7 s): 22).

Dan firman-Nya yarLgberbunyi:

{@;6*$i;'Y
"Ddn wajab-uajab (orangkafi.r) pada hari itu murdrn."
(QS. Al-Qiyamah 17 \: 2a).
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{@f;W@"*w);i';friy
"DAn pada hari itu ada (pula) wajab-wajab yang tertutup debu (suram),

tertutup oleh kegelapan (ditimpa kebi-naan dan kesusahan)."

(QS.'Abasa [80]:40-41).

Dan Allah juga berfirman:

{ @ ;, c b ;;G &s'{'t t €*;1Y
"Dd.n mereka ditutupi hehinaan, tidak, ada bagi mereka seordngpelindung
pun dari (azab) Allab." (QS. Yunus ll0)z 27).

{ @ix$j,Yi i(E ;t;}i ;;it:6?p
"seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam
yang gelap gulita." (QS. Yrlnus ll0): 27).

Mengenai hal tersebut juga terdapat dalam sebuah riwayat yang
berbunyi:

,#)\r\1T.3, tS6tp:"clslt$t'6i
"sesungguhnya kaum mukminin akan dikumpulkan pada hari kiamat
dengan wajah yangberseri-seri karena bekas air wudhu."

Kata 3!"1J1 juga digunakan untuk mengartik 
^n 

orarugyang terlihat dari
jauh, dan bola mata yang hitam. Sebagian mereka be rkataii$ rstV 326i
artinya mataku tidak bisa dipisahkan dari diriku. Kata 'rt'tlt iuga
digunakan untuk mengartikan kelompok yang besar. Contohnya
seperti ungkapan mereka #;"i' *U Vtri artiny ahendaknya kalian

menjadi kelompok yarlgbesar. Kata 3#)l adalah orang yang berkuasa

terhadap sebuah kelompok, at^! yan1 berkuasa pada jamaah yang
banyak dan keku asaannya itu dinisbatkan pada kelompok yang
banyak. Dikatakan bahwa orang yang berkuasa (pemimpin) dalam

sebuah kelompok disebut ?A\ '':t artinya pemimpin kelompok.
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Namun tidak disebutkan bagi pemimpin pakaian atau pemimpin kuda
dengan sebutan VFI V ^t^u ortr3\ i#, . Dikatakan dalam kalimat
arab p3-lji iylil;u artiiyaia memimpin suatu kaum dan ia menguasai
mereka. oleh karena syarat menjadi pemimpin arau penguasa sebuah
jamaah harus orang yang mempunyai jiwayangbaik, maka dikatakan
bagi setiap jiwayangbaik dan mempunyai keutamaan disebut dengan 5.!.

Dan mengenai pemaknaan ini, Allah berfirman

{@ 6'd-jti,z,i\
" M enj ad i t e I adan, m enab an dir i (dar i b aw a nafsz/. " (Q S. Ali' Imran [ 3 ] : 3 9)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@\n56sy
"DAn keduanya (mendapati) suami wanita itu." (QS. Y[suf ll2]z 25).

Dalam ayat tersebut, suami juga disebut dengan 
"; 

dikarenakan
seorang suami berkuasa terhadap istrinya.

Dan firman-Nya yang berbunyi

{@Gi6re}ftf1,\
"Ya Rabb k ami, sesungguhnya kami telab mentaati pemimp in-pemimpin
kami." (QS. Al-Ahzeb p3l: 67).

Maksud dari kata \i551..1 dalam ayat tersebut adalah para pemimpin kami.

J ta : Kata fi)l artinya adalah orang yangbepergian dimuka bumi.
Kalimat 3-v ft artinya lakiJaki yangbepergian (berjalan) atau dapat
juga dengan kalimat'rV ji; (aninya sama) atau kalim 

^t 
'oe!{tl:Qt

artinya kelompok yangberjalan dimuka bumi.

Allah Sa;n\;i. telah berfirman:
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{@3t5i*\
"Kemudian datanglab kelompok orang-orang musafir. "
(QS. Yusuf l12l:19)

Dikatakan dalam sebuah kalimat arab odl '\V artinya aku
berjalan (pergi) bersama si fulan. Dapat juga dengan menggunakan
kata'irl atau dengan kata :W.. Adapun contoh dari kata yangpeftama
adalah firman Allah taj:i,v3 yarLgberbunyi:

{@.djieW.$y
*Maka apakab mereka tidak berjalan dimuka bunti."
(QS. Al-Hqjl24: a6).

{@i;nsy
'Berjalanlar.'" (QS. Al-An'am [6]: 11).

{@ulawy
"Berjalanlab kamu di kota-kota itu pada malam bari."
(QS. Saba' [34]: 18).

Sedangkan contoh kata yang kedua adalah firman Allah Sq'nv;)
y^ngberbunyi:

, 
^44444444 

( n7 z.zz

{@+;wy
"DAn dia berangkat dengan keluarganya." (QS. Al-Qashash [28]: 29).

Sedangkan bentuk kata yang ketiga tidak ada contohnya dalam
Al-Qur' an yartLt kata',,37. Dan contoh kata yang keempat adalah
firman Allah SG7:{,Y;L yang berbunyi:

{@ici,itpiy
" DAn dij alankan gl.nung- gunung. " (QS. An-Naba' 17 8l: 20) .
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{@T;iieWi"l';Y
*Dialab Rabb yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan

(berlayar) di lautan." (QS. Yrlnus ll0):22).

Adapun firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ 6*iui;nY
"Berjalanlab dimuka bumi." (QS. Al-An'am [6]: 11).

Dikatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah memerintahkan

untuk berjalan (bepergian) dimuka bumi dengan badannya. Ada juga

yangmengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah perintah untuk
berfikir serta memperhatikan keadaan sekitarnya, hal ini sebagaimana

diriwayatkan dalam sebuah khabar yarg menggambarkan tentang
para wali Allah dengan menyatakan bahwa: "Para wali AIIah ini,
meskipun fisiknya berada di muka bumi berjalan, namun hati mereka

berada bersama Allah berputar-putar." Ada juga yang mengatakan

bahwa maksud dari kata ls*, padaayat tersebut adalah perintah untuk
bersungguh-sungguh dalam beribadah supaya bisa mendapatkan pahala,

dan ayat diatas juga mungkin selaras dengan maksud hadits Nabi
Muhamm ad1a'*xb y ang berbunyi :

K\#3\:3v))
"Berj alanlah supaya kamu mendapatkan kekay 

^an." 
6

Kata oJJt yang berarti menjalankan mempunyai dua jenis;

pertama dalam bentuk perintah dan pilihan serta keinginan orang

y^ng berjalan.

u Hadits dhaif diriwayatkan oleh Baihaqi didalam Al-Kubra dengm nomor (13366) dari hadits Ibnu
'lJmar uttS4, dengan sanad tersambung kepada Nabi dan dengan lafazh haditss:lrgrt O::t*:.-

-*s \^-4 U e\4
'tserjalanlah supaya kamu sehat dan kaya."

Hadits ini didhai{kan oleh Syaikh al-Albani di dalam kit abnya Dbaif Al-Jami' dengar nomor Q2l2)
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Contohnya seperti firman Allah Sri.ir.;) yangberbunyi:

{@"#*;I6Y
"Ddn Dialab yang menjadikanmu berjalan." (QS. Yunus ll0lz 22).

Sedangkan jenis menjalankan yang kedua adalah dalam bentuk
paksaan dan penundukkan, seperti menundukkan gunung untuk
berjalan (hancur).

Firman Allah S\isj:iv.) yang berbunyi:

{@ r;}36i6{:Y
"Dd.n ingatlab ketika gunung-gunung itu dibancurkdn."
(QS. An-N azi' at [8 1]: 3)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@iqi,#iy
" DAn dij alankanlah gunung- gunung." (QS. An-Naba 17 8l: 20) .

Adapun katairi)l artinyaadalah keadaan yang dilalui oleh manusia

ataupun yanglainnya, baik keadaan itu dilaluinya secara naluriah atau

karena hasil usahanya sendiri. Dikatakan dalam kalimat arab:
!4 iy, i* i* il 5$ artinya si fulan ia mempu nyai perjalanan
hidup (masa lalu ) yang baik, dan ia juga mempunyai perjalanan hidup
(masa lalu) yang buruk.
Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ Jt"tiu+*6i;ay
"Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya sernuld."
(QS. Thahal2)):2r).

Maksudnya adalah kepada keadaan dimana mereka sebelumnya.
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0o.
)_t t : Kata 

"Fl 
aninya adalah lompatan yang tinggi, dan ia biasa

ilifunakan dalam amarah dan mabuk. Dikatakan dalam kalimat arab

,;At i',,r; artinya lomp atan (tin gginya) amarah, atau,a\fAl i',]7 anrny a

lompatan fterasnya rasa pusing dalam) mabuk. Kalimat ciltal arrinya

aku melompat kepadamu. Atau kalimat [tJf o1Y artinya si fulan
melompat kepadaku. 465'rf;6di aninya si fulan mabuk dan pusing

berat. Kata'r\j"l adalah sesuatu yangditetapkan pada punggung kuda,

dan biasa banyak digunakan oleh para pemanah.

Dikatakan bahwa kat 
^'SilJ ^r*pakan 

bahasa persia yang diarabkan.

Sedangkan kata jt* yang berarti gelang yang biasa digunakan oleh

perempuan, itu merupakan kata asing yangdiarabkan, asal kata tersebut

adalah 'rl#) namun bagaimanapun asal mula kata tersebut, ia sudah

digunakan oleh orangarab, dan dari kata tersebut lahirlah kalimat
ttVt.\',? aninya aku memakaikan gelang kepada pelayan perempuan,

din i' J:. l'a:-rv artiny a p elay an t e rs e but dip akai kan ge I an g.

Allah Su6x;;t telah berfirman:

{@"";r;Tiiy
"Gelangdari emas." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 53).

{@ r-k2qr.dy
"Gelang terbuat dari perak " (QS. Al-Insan 176l: 21).

Adapun kenapa.kata 'dipakaikan' pada kalimat gelang emas

menggunakan kata ;;Ji r.*.r, tar a kata' dipakaikan' p ada kalimat gelan g

terbuat dari perak menggunakan kata 5i-1, maka fungsi kegunaan

masing-masing kalimat tersebut bukanlah menjadi kekhususan kitab
ini. Kata t'rfll arrinya adalah kedudukan yang tinggi.
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Seorang penyair berkata:

+r:rijV:i,!$ 3 ,s-j f'); !\yLi'itt'A\ 3 $
Tidakkah kamu melihat babwa Allah sudab memberikan hepadamu

kedudukan yangtinggi,
hal itu menjadikan pd.ra raja dan yang lainnya bergetar karenamu

Kalimat 4+iJl ',i aninya adalah dinding kota yang melindungi
seisi kota. Sedangkan katai'iyang digunakan dalam AI-Qur'an adalah

bentuk penyerupaan dari kata'ri dalam artian dinding kota, karena
surat mempunyai kesamaan dengan dinding kota, yaitu melingkupi
semua ayat, atau bisa juga dinamakan dengan i''j,karena keduduk annya
sama seperti kedudukan bulan. Dan bagi orang yang membaca nya
dengan bacaanna',i maka ia berasal dari kalimat .ij'Li yang berarti
aku meninggalkan sisa, dengan arti lain bahwa dinamakannya surat
Al-Qur'an dengan i',37karena seakan surat tersebut merupakan
kepingan-kepingan kalimat dalam Al-Qur' an.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@(firi;}\
"(Ini adalab) satu surat ydng Kami turunkan." (QS. An-Nrlr pal: \.

Maksud kata surat dalam ayat tersebut adalah kalimat-kalimat yang
mengandung hukum dan hikmah. Dikatakan juga dalam kalimat arab

6-.,JJl e,ij'Ui artinyaaku meninggalkan sisa pada sebuah gelas.

Seorang penyair berkata:

)6,fi.l'i; )rA\1
Tidak dengan membatasinya, namun tidak juga dengan

meninggalkan sisa didalamnya

Ada juga yang meriwayatkannya dengan membaca 2b,diambll
dari kata l'rfl\ y^ngberarti amarah.
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,9o'
b3t: Kata g..,.1Jl artinyaadalah kulit yang dikepang atau dianyam
lalu digunakan untuk memukul (mencambuk dan memecut) dan

asal makn a !]il\ adalah mencampurkan sesuatu dengan sesuatu

yang lain. Dikatakan dalam kalimat arab 'niL7 artinya aku telah
mencampurkannya. Adapun kenapa JiliJl dinamakan sebagai cambuk,
karena pada cambuk tersebut terdapat campuran kekuatan dari kulit
yang dianyam satu sama lainnya.

Dan firman-Nya yarLg berbunyi:

{@yri L";45;r1;;:3y
Karena itu Rabbmu menimpakan cemeti azab kEada rnerekd."
(QS. AI-Fajr [8e]: 13).

Ini sebagai bentuk penyerupaan dengan siksa di dunia yang
menggunakan cambuk. Ada juga y^ng mengatakan bahwa itu
menunjukkan akan tercampurnya beragam siksa yang diberikan
kepada mereka sebagaimana y^ng diisyaratkan dalam firman-Nya
yang berbunyi:

, ^/4" ./ /u, , /

"Airyangmendidib dan nanab." (QS. An-Naba lTSl:25)

0-t r.
49t ,, : Kata brlr artinyaadalah bagian dari bagian-bagian yangada
pada suatu zamarL, namun kata tersebut digunakan untuk mengartikan
hari kiamat.

Allah J(4:nw berfirman

{@ i^i'Jb\5|aai;;!Y
"SAd.t (bari Kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelab."
(QS. Al-Qamar [sa]: 1).
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{@)^*i&iifrY
*Mereka bertanya tentang kapan bari kiamat. " (QS. Al-A'raf l7): L87).

{@-$li&'iuY
"Ddn di sisi-Nya lab pengetahuan tentang hari Kiamat."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 8s).

Dinamakannya hari kiamat dengan iaU^lt karena kecepatan
penghitun gan pada hari tersebut, sebagaimana yangdifirmankan oleh
Allah dalam ayat lain yangberbunyi:

{@'#iJU';'y
"DAn Dia lab pembuat pengbitungan yangpaling cepat."
(QS. Al-An'lm 16l:62.

Atau seperti ketika Allah memperingatkan tenrang kiamat dengan
firman-Ny a y ang berbunyi:

{@(i3i"*Jffr"iv1.ii:try
*Pada bari ketika mereha melibat bari Kiamat itu (karena suasd.nanyd

bebat), mereka ?rTerasa seakan-akan banya (sebentar saja) tingal (di
dunia) pada uaktu sore dtau pagi hari." (QS. An-Nazi'at l79l: a6).

{@lr$eaJffi1Y
"Mereka (merasa) seolab-olab tidak tinggal (di dunia) melainkan sesd.d.t

pada sianghari." (QS. Al-Afqaf la6l:35).

{@;s:'i:;giY
"Ddn pada hari terjadinya ki.amar. " (QS. Ar-Rum [30]: 12).
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Kata ij,Urt pada ayat yang pertama bermakna hari kiamat,
sedangkan pada ayat yang kedua bermakna waktu yang sedikit.
Dikatakan bahwa bU.lt yang berarti kiamat mempunyai tigajenis;
pertama kiamat kubra, yaitu dibangkitkannyamanusia untuk di hisab

dan ini adalah kiamat yangdiisyaratkan oleh hadits Nabi Muhammad
-k r*^ly. y ang b e r b unyi :

(1};\sxbejlt '"1L3Ft vJ;d\78;&'ar.;UJlli*.$r
"Tidak akan tegak hari kiamat sampai kekejian dan perbuatan keji
merajalela dan sampai dirham dan dinar disembah (diagungkan
melebihi pengagungan mereka kepada Allah)."'/

Dan beberapa hadits lainnya yang menyebutkan kejadian-kejadian

yang belum terjadi pada masanya dan juga pada masa setelahnya.

Sedangkan jenis kedua adalah kiamat wustha, yaitu dimatikannya
manusia pada satu generasi, dan ini seperti yartgdiriwayatkan bahwa

seseorang melihat'Abdullah bin Unais dan berkata:

'Jika usia ghulam (anak muda) ini panjang dia tidak akan mati sampai

tegaknya hari kiamat. "8

Dikatakan bahwa ghulam tersebut adalah orang yang terakhir
meninggal dunia dari kalangan para shahabat. Sedangkan jenis

ketiga adalah kiamat sughra yaitu meninggalnya seorang manusia.

Maka kiamatnya manusia adalah kematiannya dan itu adalah yang
diisyaratkan oleh firman Allah yang berbunyi:

Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dengan nomor (6872) dari hadits
'Abdullah bin 'Amru bin 'Ash $;6ig, dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya
As-Sikikb Asb-Sbahibah dengan nomor (2288)

Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh Bukhari dengan nomor (6168) Muslim dengan nomor (2953)

dari hadits Anas dengan kata hadits sebagai berikut:- i;ur \ ?* .; {;t tSrX- ,F t:; ;i itL

Jika anak ini ditangguhkan umurnya (masih hidup) maka dia tidak akan pernah mengalami
masa tua sampai terjadinya hari kiamat."

bt:;r irn&&{i1 r-xir \';-pprot
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{@i:&aaiff :.I+6y1;;ig{+)fSi-li;iy

" sungub rugi orang- orang y a,ng mendustakan p erternuan dengan A llab ;
sebingga apabila Kiamat datang kepada mereka secd.ra tiba-tiba."
(QS. Al-An'am [6]:31).

Sudah sangat diketahui bahwa keadaan tersebut dapat diraih oleh
manusia disaat ia meninggal dunia, sebagaimanayang difirmankan
oleh Allah

{ @ ii6 Li:rt {.A 3Y.5,# ot$r;'iiti66 \
"DAn infakkanlah sebagian dari apayangtelab Kami berikan kepadamu

sebelum kemati.an datang kEada salah seordng di antara kamu; lalu dia
berkata (menyesali)." (QS. Al-Munafiqun [63]: 10).

Dan mengenai hal ini, A1lah pun berfiman:

{ @ bnis!1 t ;i +\:r "# sy {a;5,9 \
"Katakanlab (Muhammad),'Terangkanlab kepadaku jika siksaan Allab
sampai kepadamu, atau bari Kiamat sampai kepadamu."'
(QS. Al-An'lm [6]: a0).

Dan diriwayatkan bahwa apabila ada angin yang berhembus
kencang, maka berubah warna muka Rasulullah :s:tr*bt, seraya beliau

bersabda:

11ail.flt &J?n
"Aku takut terjadinya hari kiamat."

Dan beliau 1t'*yfrf* juga bersabda:

((.;G l; a;Utr [,i glit tZlf ns 6]1;iu1y
"Tidaklah aku menggigitkan gigi kecuali aku menyangka bahwa kiamat
telah tiba."

315Kamus AlQur'an



Dan yang dimaksud dengan kiamat pada hadits tersebut adalah
kematiannya. Dikatakan dalam sebuah kalimat aL')\-f 'aA;V artinya
ieLl]! '^!';v (saya bermuamalah dengannya selama setahun) ini sama

seperti kata'i J;3 yangberarti i"ulJ! '^A:,Vatau seperri kata !5;W,yang
be"rarti $\i,A:,V. Disebutkan juga dalam kalimat arab /r {U;V
J*lJl& arrinya ia mendatangi kami setelah malam mulai tenang. Kata
Sulrjuga dapat diambil gambaran penyia-nyiaan (penghancuran dan
penghamburan) nya, conto hnyaseperti kalimat i;jr,*,i artinya aku
membiarkan seekor unta, dalam arti lain dia telah menghilangkannya,
maka unta itu disebut dengan '7;u artinyayar'€di sia-siakanatavyang
hilang. Sedangkan katai_ur7 r&lrh nama jenis patung.

Allah berrirman 
{ @t'ei;fny

"(Dan jangan pula kamu meninggalkan penyembaban) Wadd dan
Suua'. " (QS. Nnh [71]: 23).

? V: Kalimat *t ti+t$l lt; artinya minuman (arak) itu mudah
(iepat) masuk ke-dalam teng[orokan. Kalim at tS 'oLvi artinya ia
memudahkan ini.

Allah berfirman:

{@'+,!*'$6Y
"Yangmudah ditelan bagiyangmeminumnyd." (QS. An-Nahl [16]: 55)

{@,ii=-ri-3\L{,{3y
"DAn bampir dia tidak bisa menelanryd." (QS. Ibrahim jal: ff).

Kalimat iv ^i7 yang berarti aku memberikan kemudahan
h^rylkepadanya, jvga diambil dari pemaknaan tersebut. Dan kalimat

*lL*.3)t3 artinya si fulan kembaran saudaranya (maksudnya
si fulan dilahirkan hanyabeberapa saat yang pendek setelah kelahiran
saudaranya).

316 Huruf Sin



{@a;"{:t;;ts;y
"Aku akan memobonkan arnpun bagimu h.epada Rabbku."
(QS. Yusufll2l:98).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

toz

O3-t: Kata i.; adalah kata yangdigunakan untuk perbuatan yang
akan datan g (f il mudhari lil isttabal) namun mengandung arti sekarang.

C o nto hnya firman Allah Svi:,n\cl y ang be rbunyi :

*Kelah hamu akan mengetabur." (QS. Al-An'am [6]: 135).

Maksudny a ay at tersebut adalah seb agai perin gatan bahwa ap a y ang

mereka minta, meskipun tidak terjadi pada saat itu namun ia dapat

terjadi pada saat akan datang dan itu pasti adanya, dan kata i; dalam

ayat tersebut juga mengandung makna iGgit atau mengakhirkan
(menangguhkan), dari kata tersebut lahirlah kata,-1r',Al yang berarti
penangguhan, hal ini diambil dari ucapan orang yang berjanji tK p\i;
artinya aku akan mengerjakan ini, dan kata .]l;ft artinya adalah

mencium (br") tanah dan kencing. Oleh karena itu padang pasir yang

dicium bau tanahnya untuk dijadikan petunjuk disebut dengan 'aSu;.

Seorang penyair berkata:

,yi:t.3lif iu-,r ,1;1r i1

Jika petunjuk merendahkan akblak dijalanan

Kata r3frJJrl adalah j enis pe nyakit unt a y ang dap at me n gant arkannya

pada kematian, dinamakan demikian karena penyakit itu dapat

mencium kematian, atau karena penyakit itu dapat menghantarkannya

pada kematian.

{@5rffJ;-ly
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OL-, : Kalimat g$ 3; artinyamenggiring unra. Dikatakan dalam
kalimat 'a3i, artinya aku menggiringnya.Kata'atr{Jl artinya adalah
binatang yangdigiringkan, dan kalimat lipt j{iit 4-i," artinya aku
menggiring maharku kepadaperempuan, hal ini dikarenakan maharnya
adalah seekor unta.

Dan firman-Nya yatgberbunyi

"Ddn sesungguhnya kepada Rabbmulah kesudabann)d (segala sesuatu)."
(QS. An-Nqmls3):42).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ry,jwy
"Malaikat penggiring dan malaikat penyaksi." (QS. Qaf [50]: 21).

Maksudny a adalahmalaikat yang menggiring dan menyaksikannya.
Dikatakan juga bahwa ayat itu seperti firman Allah yangberbunyi:

{@+;.iiJ;$I:A&Y
"Seolah-olab mereka dibalau kepada kematian." (QS. Al-Anfal t8l: 6).

Dan firman-Nya yangberbunyi

{@ontAfiefrt\
"Ddn bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan)."
(QS. Al-Qiyamah l7 sl: 2e).
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{@;trii);Jtr,fuy

.(@,irii ,ii.ajltp
"kepada Rabbmulab pada hari itu kamu dibalau."
(QS. Al-Qiyamah [7s]: 30)

ini seperti firman-Ny a yang berbunyi
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Dikatakan bahwa maksud dari bertautannya dua betis dalam ayat

tersebut adalah disaat ruh dicabut, ada |ugayangmengatakan bahwa

maksud ayat tersebut adalah ketika kain kafan dibungkuskan pada kedua

betisnya, dan ada juga yang berkata bahwa ayat tersebut maksudnya

adalah matinya seseorang dan tidak mampu untuk menanggungnya

setelah sebelumnya kedua betis tersebut dikecilkan. Dikatakan juga

bahwa yang dimaksud bertautan dalam ayat diatas adalah musibah

atau cobaan.

{@ $1.;,LKiii.y
*Pada hari betis disingkapkan." (QS. Al-Qalam 168l: a2).

Ini diambil dari ungkapan arab yangberbunyi WV ,f ,r.?\ c;K
aninyapeperangan itu menyingkapkan betisnya. Sebagian yanglainnya
berkata mengenai firman Allah yangberbunyi:

{@,t1.;iKit.y
*Pada hari betis disingkapkan." (QS. Al-Qalam 168l: a2).

Ayat ini menunjukkan akan dahsyatnyarasatakut. Dimana seekor

anak unta mati didalam perut induknya, lalu dimasukanlah tangan

untuk menghancurkan ke dalam rahimnya kemudian diambil melalui

betis dalam keadaan sudah mati, maka kalimat tersebut dijadikan
untuk mengungkapkan setiap ketakutan dan kenge rian y angdahsyat.

Dan firman-Nya yangberbunyi

{@-rrl li t;-|ey
"Lalu menjadi besarlab ia dan tegak.lurus diatas pokoknya tAndmdn itu."
(QS. Al-Fathla\:2e).

Dikatakan bahwa ka:a 3i dalam ayat tersebut adalah jamak dari

.jt.; sa-a dengan j amaknya kata,3. ] dari kata !{ r,r,., seperti j amaknya

kala'rj: dari kata ir\s1dan mengenai ini terdapat firman Allah:
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{@ a66i?9Avw3#y
"Lalu dia mengusd.p-usdp kaki dan leber kuda itu." (QS. Shad [3S]: 33).

Kalimat 3'rf k artiny alaki-l aki y angb etisnya b e sar, atau',6 ; {g1
yaitu perempuan yang betisnya besar. Sedangkan kata ,3)At artinya
adalah tempat jual beli atau pasar.

Allah berfirman

{ @}r;*ur,#-' i*3i HVfii r i:,, 4c$6 y
"Ddn mereka berkata: "Mengapa Rasul itu memakan makanan dan
berjalan di pasar-pasdr?" (QS. Al-Furqan l25l:7).

Adapun kata b-:11 artinya adalah tepung yangenak, dinamakan
demikian karena tepung tersebut mudah digiring masuk ke dalam
tenggorok an tanp a perlu dikunyah.

tri.

,)y: Kata j;lt a.tinya adalahkebutuhan yang mendesak diri untuk
mendapatkannya.

Allah berfirman:

{@.r+- JilL{-Jily
" Sunggub, te lah diperkenankan p erm intaanlnu, w ab ai Musd.. "
(QS. Thahal20l:36).

Dan permintaan musa itu adalah apayangdifirmankan oleh-Nya

{@";r46-,;y
"Ya Rabbku,lapangkanlab untukku dadaku." (QS. Thaha l20l:25).

Kata 
"|-jJ| 

artinya adalah permintaan diri y^ngdibuat indah
sehingga menganggap yangburuk menjadi baik.
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Allah berfirman:

{@6\{*tfi&s\
"sebenarnya dirimu sendirilab ydng memandang baik Perbud.tdn (yong

buruk itu)." (QS. Yusuf [12]: 18).

{@#Jr"tjiiY
"syaitan telab menjadikan mereka mudab (berbuat dosa)."

(QS. Muhammad la7): 25).

Sebagian par^ penyair berkata:

'e-+\3 
titt i;$U *.lu

Hudzail menggoda rasul dengan rnenganggap keburukan
sebagai kebaikan

Maksudnya adalah bahwa Hudzail meminta kepada rasul sebuah

permintaan (untuk dapat melakukan keburukan), sebagian penyair
berkata bahwa krt, $L:t bukanlah berasal dari kata J"u sebagaimana

yang dikatakan oleh kebanyakan pujangga bahasa arab, karena kata

J3ltr yrrrg berarti permintaan lebih dekat artinyadengan kata i:.jlt
yaitu harapan, hanya saja kata q;"tir digunakan untuk sesuatu yang
mungkin dapat dilakukan oleh seorang manusia, sement arakata JjAt
digunakan untuk sesuatu yang mesti diminta terlebih dahulu, seolah hal

itu bermakna bahwa kata &llt yangberarti permintaan, dapat terjadi

setelah adanyaUtir yaitu harapan atau angan -angar..

j\7: Kalimat l6il Ju artinyasesuatu yangmengalir, kalimat 6lJhi
artinya aku yang mengalirkannya.

Allah berfirman:

{,@B*frc&Y
"DAn Karni alirkan cairan tembaga baginya." (QS. Saba' palz D).
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Kata iju,:il hakikat makna nya adalahkondisi tembaga yangsudah
dicairkan. Kata J.-1tt asal mulanya adalah kata mashdar, lalu kata
tersebut diartikan menj adi air y angmen galir kep adamu tanpa dihuj ani
terlebih dahulu.

Allah berfirman:

{@?fi,Fy

"Ddn ingatlah (ketika) Allab berfirman: 'Hai'Isa putra Mdrydnt."'
(QS. Al-Maidah [s]: 116).

{ @'i;;'6 -;'*6-{ir JE i1y

{@,1,u::{,Jai6('y
"Maka arus itu membawa buib y ang rnengdlnbang."(QS. Ar-R a' dll3): t7) .

"Banjir yang besar." (QS. Saba' pal L6).

Kata.Silll artinyaadalah besi panjang yang dimasukkan kedalam
sarung yang dapat digenggam. (pedang yang dimasukkan kedalam
sarungnya).

jU: Kata Jtflt artinyaadalah meminta pengetahuan (bertan ya) atau
sesuatu y^ng mengantar pada pengetahuan, atau dapat juga meminta
harta (mengemis) atau sesuatu yangmengantar padaharta. Permintaan
pengetahu an jaw abanny a melalui lisan dan tangan sebagai perwakilan
dari tulisan dan isyarat, sementara permint aan harta ja:wabannya
melalui tangan dan lisan sebagai perwakilan baik dengan janji atau
dengan mengembalikannya. Jika dikatakan bahwa kata J3.1Jr adalah
meminta pengetahuan, Ialu bagaimana hal itu bisa dibenarkan padahal
sebagaimana diketahui bahwa Allah juga menggunakan kata Jr35t
(bertanya) kepada para hamba-Nya.

Contohnya seperti firman-Ny a y ang berbunyi:
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Dikatakan bahwa pen any aan itu ditujukan untuk memberitahukan
kaumnya sekaligus sebagai celaan bagi mereka, bukan untuk meminta
pengetahuan bagi Allah, karena sesungguhnya Allah adalah Dzatyatg
Maha mengetahui terhadap sesuatu yang ghaib, maka pertanyaan
itu bukanlah untuk meminta pengetahuan. Dan pertanyaan Allah
terkadang digunakan untuk menunjukkan ketinggian-Nya dan
terkadang digunakan sebagai bentuk celaan.

Seperti firman Allah SW:i,y,) yang berbunyi

{@4i:'i',;rig\
"Ddn apabila bayi-bayi perernpud.n yang dikubur bi^dup-bidup ditanya."
(QS. At-Takwir [81]: s).

Maksudnya pertanyaan itu untuk memberitahu oran g yang
ditanya. Kata ighl yang berarti pertanyaan, jika ia dimaksudkan
untuk meminta pengetahuan, maka itu membutuhkan pada objek
(r"of"D kedua, terkadang kata objek itu dapat menggunakan dirinya,
dan terkadang dapat dengan menggunakan hur$. jarr. Contohnya
seperti kalimat lS '^AV artinya aku mena nyainya tentang ini, atau
seperti kalimat lS :f oi,Jlu artinya aku menanyainya tentang ini,
dan penggunaan kata objek dengan menggunakan huruf 6c itu lebih
banyak.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ $;tc;CJ}-tiY
"Ddn mereka bertanyd kepadamu tentang rutb." (QS. Al-Isra' [17]: 85).

{@"F;I)\,s;i'i6\
*Mereka akan bertanya kepadamu (Mubammad) tentang Dzulkarnd.in."
(QS. Al-Kahfi [18]: 83).
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{@'tcsi;6fi-y
"Mereka bertanya kepadamu tentang (pembagian) barta rdrnpasad'n

perd.ng." (QS. A1-Anfal [8]: 1).

Dan Allah juga berfirman:

{@ ,E's:Q<i:6'6\iy
"Dan jika bamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentd.ngAku."
(QS. Al-Baqarah [2]: 186).

Allah berfirman:

"seseorang telab meminta kedatangan azab yang akan menimpa."
(QS. Al-M a' erij 17 Al: t).

Dan jika kata J}ill bertujuan memintaharta, maka objeknya
menggunakan dirinya atav dengan menggunakan huruf 6a.

Contohnya seperti firman Allah JGJ:iv.$ yangberbunyi:

{ @'"6 iL,t -*M(t1'#'5t7 6Y\
"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri'istri
Nabi) maka mintalab dari belakangtabir." (QS. Al-Ahzab l33l: 53).

{@fif;uw;iAui;*'Y
"Ddn bendaklab kamu minta mahar yang telah hamu bayar, dan

hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka baltar."
(QS. Al:Mumtahanah [60]: 10).

Dan Allah juga berfirman:

{@,eu et{trPi:y

"DAn mohonlab kepada Allah sebagian dari karunia'Nya.'
(QS. An-Nisa' [4]: 32).
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Kata .i\Jt digunakan untuk mengartikan kefakiran, jika ia
ditujukan untuk meminta sesuatu.

Contohnya seperti firman Allah Jc4i\;;L yangberbunyi:

{@;i{b'rllifiY
" D an t e rb a d ap o ran gy an gm int a - m in t a j an gan I ah k a m u m en gh ar dik ny A. "
(QS. Ad-Dhuha [e3]: 10).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@pA1,t4y
" Untuk. orang miskin ydng rneminta-minta dan orang miskin yang tidak,

mendapat bagian." (QS. Adz-Dzariyer [51]: 19).

P\r, : Kata i'-jJt asal maknanya adalah pergi untuk mencari sesuatu,

f,an kata tersebut merupakan gabungan dari dua arti, yaitu pergi dan

mencari. Adapun kata i}lJt dalam artianpergi, diambil dari ungkapan
orang arab yangberbunyi &)'*,f, seekor unta pergi, dan unta itu
menjadi 

oa;v 
artinya yangpergi. Sedangkan kata iA\ ya"gberarti

mencari, diambil dari ungkapan merekayangberbunyi lK U:,, artinya
aku mencari ini.

Allah berfirman:

{@rEi:;"&iA\
"Mereka menimpakan siksaan yang sdngdt berat kepadamu."
(QS. Al-Baqarah l2l: a9)

Dari kata tersebut, disebutkan dalam sebuah kalimat arab yang
berbunyi ,-trJ,3;t [tX * artinyasi fulan dihinakan . ';,J,3;tiJ,j-'# maka

si fulan itu menjadi hina. Kata ij,lljuga berarti menawar. Oleh karena

itu disebutkan dalam sebuah kalimat arab p,1\ Ei *tt +V artinya
pemilik baranglebih berhak menentuk an harga (tawaran).
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Dikatakan juga dalam kalimat &?l O &)l ,.Lil" artinya aku
membawa seekor unta ke tempat penggembalaan. W;" artinya aku

menggembalakannya.

Allah berfirman:

{@<,'**+ru'U'\
" D An s e bagianny a (me ny ub ur k an) t umb ub - t u rn b uh an y an g p a da (te mp at
tumbubnya) itu kamu menggembalakan ternakrnu. "
(QS. An-Nahl [16]: 10).

Sedangkan kata L\71) I dan kata i\ifiJl artinya adalah tanda.

Seorang penyair berkata:

;u4ir t" U*.i',r=r.ai
Padanya terdapat tanda yang mudab untuk dilibat

Allah J6j:i\a" telah berfirman:

{@-p-r4lAy
*Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud."
(QS. AI-Fathl+tl: zt).

Disebutkan dalam kalimat 'e:Y, n artinya aku telah memberinya

tanda. Kata rwij:.i dan kata iil artinyasama, yaitu orang atau sesuatu

yangditandai. Baik manusia (aninya mereka ditandai) atau pun kuda-

kuda yang ditandai. Dapat juga berani orang-or ang yang diutus.

D i riwayatkan b ahwa Rasulull ah1a4;x[* be rs abda:

(*"i; fi'a4iet'oFti*n
"Tandailah olehmu, karena paramalaikat juga mereka telah menandai
dirinya sendiri."e

' Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushannaf nya dengan nomor (36668)

dari hadits 'Umair bin Ishaq dengan sanad hadits mursal.
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.tl .
P\-,, : Kata LiiJ artinyl_ adalah bosan dikarenakan terlalu sering

Lelakukan sebuah hal atau terlalu sering melihat perlakuan sebuah hal.

Allah berfirman:

{@i6t}e?y

{@5,:r)&y
"Sedang mereka tidab jemu-jemu." (QS. Fushshilat [a1]: 38).

Allah juga berfirman:

{@"eti"Boei*\i'C^Sy
"Manusia tidak jemu memohon kebaikan." (QS. Fushshilat lal: a9).

Seorang penyair berkata:

itx-iXqi.f {; &\z * ,HuSt.t-;)\ury"
Aku bosan dengan beban bidup dan orang-orangyang hidup

delapan puluh tabun,

kamu tidah punya bapak sebingga membuatmu jemu

9o
(W: kalimat ;W'r$ artinyasudah diketahui, yaitu bukit Thursina.

Allah berfirman

"Keluar dari TbursinA." (QS. Al-Mu'minun 123): 20).

Kata ;V\'. dapat dibaca dengan menggunakan fatbah dan
dipanjangkan seperti L\:,r7, dapat juga dengan di kasrob kan dan

dipanjangkan, sepertiLl(1*. Adapun bacaan dengan fathah GW) maka

itu bentuk kata muannats, karena dalam ungkapan arab tidak ada

bentuk kata Jj;; kecuali untuk mudba'af(melebihkan) seperti kata

Jukit atau seperri kata ig1t .
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Sedangkan dalam bacaan LW , huruf alif yang ada dalam kata

tersebut sama seperti{uruf alif yang ada padakata;\:)z dankata ii.f
, dan huruf alif tersebut fungsinya untuk penggabungan. Dikatakan 

I

juga dalam ayat yang berbunyi

{@ar)Uy
"Bukit sinai." (QS. At-Tin l95l:2).

Sedangkan kata,ljJt ia adalah salah satu huruf hijaiyah.

b4 , Kata i!t-;it artinya adalah persamaan dalam ukuran dan

timbangan. Dikatakan dalam kalimat arab ult 3)\:t-)\il 3. ;.lto artinya
adalah kain ini sama dengan kain itu. begitu juga dalam kalimat

$ll,r)X-)Vf i)X\ li.6 artinya dirham ini senilai dengan dirham itu.
Terkadang krt, '4tAtjuga digunakan untuk menyamakan kaifiyah 

r

(cara kerja) nya, contoh seperti kalimat >VAt c44.tn'i61t li.6 aninya
baju duka (y^ng berwarna hitam) ini sama proses pembuatannya-

dengan baju duka yarLgitu. Meskipun hakikat persamaan itu kembali

pada letak pembuatannya, bukan pada jenis bajunya, namun kalimat
tersebut digunakan untuk menggambarkan adanya kesamaan.

Seorang penyair berkata:

Y:'"e Af,\#jSurii
Kita menolaknya, maka jangan memberikan kesamaan

kEada musuh kita

Kata aril yang berarti sama, dapat digunakan dalam dua jenis;

salah satunya apabila adadtafall (subjek) atau lebih, contohnya seperti

kalimat tK A:3bS Lj ,sfit artinya zaid dan 'amru sama dalam hal ini
maksudnya keduanya sama.

Dan Allah berfirman:
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{@rli 
'r*.'of:rty

"Mereka tidak sd,rnd. di sisi Allab." (QS. At-Taubah [9]: 19).

Sedangkan jenis penggunaan kata 6iit adalah untuk menyamakan

suatu jenis, contohnya seperti firman AIIah yang berbunyi:

{@{;:;6'nY
"Yang rnernpunyai akal yang cerdas, dan (Jibril itu) menampakkan diri
dengan rupa. ydng asli." (QS. An-Najm [53]: 5).

Allah juga berfirman:

{@,;e;e6.rt}
*Apabila kamu (dan orang-ordng ydng bersama mu) telah berada sd.rnd

(diatas babtera itu)." (QS. Al-Mu'min[n l23l:28).

{@a#il:frY
*Supaya kamu duduk di atas punggungnyd." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 13).

{@'ril tI6{fi6'Y
"DAn sdrnd (tegak luru) di atas pokoknya." (QS. Al-Fath laSl:29).

Kalimat #V.ia .3X 6fiV artinya jabarannya sama dengan si

fulan, atau seperti kalimat eti..Jl\ dfi\ artinyaperkara si fulan sama.

Dan ketikakataapldisandingkan dengan huruf ,-p maka ia bermakna

Penguasaan.

Contohnya seperti firman Allah Saj:nr;) yangberbunyi:

{@ t'J\,r;iJt'#)iy
"(Yaitu) Rabb yang Maha Pemurah yang bersemayarn di atas 'Arry."
(QS. Thaha [20]: s).
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Ada yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah semua

sama dihadapan-Ny, attarayarLgada di langit dan di bumi, maksudnya

semuanya tegak dengan kehendak Allah yangmenyamakan semuanya,

hal ini seperti firman Allah lainnya yangberbunyi:

{@3i;;:ti6iJv;J'"iy
"Kemudia Dia menuju ke langit,lalu Dia rnenyernpurnakannya."

(QS. Al-Baqarah l2l: 29).

Ada juga yangmengatakan bahwa ayat tersebut bermakna segala

sesuatu sama dihadapan-Nyr, maka tidak ada sesuatu yang lebih dekat

dengan-Nya dibanding yang lainnya, karena Allah Jq:,i\;;t tidak seperti
jasad (fisik) yang berada disuatu tempat tanpa tempat yang lain. Apabila

kata 6g;-\ disandingkan dengan huruf jf, maka ia bermakna pencapaian

akhir, baik dalam artian fisik, ataupun dalam aftian penguasaan atau

pengunrsan, dan mengenai hal ini terdapat firman Allah Svtxa yang
berbunyi:

"Kernudian Dia menuju ke langit dan (angit) itu masih berupa d.sdq)."

(QS. Fushshilat [a1]: 11).

Menyamakan sesuatu artinya menjadikannya sama, baik dalam

ketinggian ny a atavpun dalam kerendaha flrrya.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{@ ;\:;iii^L6i'iy
"Yang telah menciptakan kamu lalu menyempumakan kejadianrnu."
(QS. Al-Infithar l82l: 7).

Maksudnya adalah menjadikan penciptaanmu sesuai dengan

hikmah Ny..

{@al:'C"-{P\Jt;{fitf y
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@or6t"r;y
"demi j iuta sertd peTryernprtrnrwn (ciptaan)ryo. "
(QS. Asy-Syams 191):7)

Ayat ini menunjukkan akan kesempurnaan penciptaan Nya,
dimana Dia menciptakan kekuatan yengdiciptakan pada setiap jiwa.
Maka kesempurnaan tersebut dinisbatkan pada penciptaan, sebagaimana

sudah disebutkan pada bab lain, bahwa sebagaimana saru perbuatan
boleh dinisbatkan kepada pelaku, maka ia juga dapat dinisbatkan
kepada alat dan hal-hal lain yang mendukung dalam penciptaan,
contohnya seperti kalimat AS,:; artinya pedang yang mampu
memutus (menebas) dan pemaknaan ini lebih repat dibandingkan
dengan yang mengatakan bahwa maksud kesempurnaan dalam ayat
\rfft$ ,*S Dan jiwa smd penyernpurnadnnya adalah Allah, karena
tidak sedang mengungkapkan makna Allah, karena itu merupakan
bagian dari menempatkan Allah dalam sebuah tubuh, dan tidak ada

yangmembenarkan atas hal tersebut.

Adapun firman Allah J65rr;t yarLgberbunyi

{@ t" i'6 
"i'' 

@ gi i e$';i 6:'y
"Sucikanlab nama Rabbmu Yang Mabatingi, Yang menciptakan, lalu
nxeny ernp urnakan (penciptaan-Ny a)." (QS. Al-A'la lSTl: t-2) .

Kata fi'il dalam ayat tersebut dinisbatkan kepada Allah gej:nw ,

begitu juga dengan firman-Ny, yangberbunyi:

{@"t 3u*ti;1D,ff5ri} }
*Maka apabila Aku telah rnenyernpurnakan (kejadian)nya, dan Aku
telab meniupkan rob (ciptaan)-Ku ke dalamnya." (QS. Al-Hijr ll5):29),
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Dan firman-Nya

{@O;r(&'{iY
" Dia te lah meninggik an bangundnrty a lalu menyemp urnakanrt y A. "
(QS. An-N ait' ar l79lz 28).

Maksud menyamakan dalam ayat tersebut mencakup makna

membuat (membangunnya) dan menghiasinya sebagaimana yang

disebutkan dalam firman-Ny a y arLg berbunyi:

{@t'fiirqli;t;iu;uY-\
"sesunggubrrya Kami telah mengbias langit dunia (yangterdekat), dengan

h iasan bintang-bintang." (QS. Ash-Shaffat p7l: 6) .

Kata $.rll digunakan bagi orang yangterbebas dari sikap tfratb

(berlebih-lebihan dalam sesuatu) dan tafritb (mengurangi hak pada

sesuatu) baik dalam bentuk ukurannya atauPun tata caranya.

Allah berfirman:

{@ ;tg'Jrg:i.$*;16\
"Siapa yang menempuh jalan yang lurus." (QS. Thaha [20]: 135).

Kalimat et; k aninyaadalah laki-laki yanglurus akhlaknya dan

perilakunya sehingga ia tidak r.fratb fterlebih-lebihan dalam sesuatu)

dan tafrith (mengurangi hak pada sesuatu).

Dan firman Allah J(ii:n;;) yangberbunyi:

{@iq'6;::'Stiy

{@,:;)q*cy
*Tiga malam, padahal kamu sebat." (QS. Maryam [19]: 10).

Dan Allah S6i:nv;L juga berfirman:
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"Kami kuasa rnenyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurnd."
(QS. Al-Qiyamah 17fl: a).

Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah kami menjadikan
jemari seperti sepatu unta (menjadi satu) yangtidak memiliki jemari
sehingga membuatnya tidak berfungsi. Ada |uga yang mengatakan
bahwa maksudnya adalah kami jadikan semua jemarinya sama (satu
bentuk) sehingga jemari-jemari tersebut tidak berfungsi, karenakan
hikmah dan fungsi jari jemari adalah disaat masing-masing terpisah dan
berbeda bentuknya yang tampak, karena kerjasama arLtar jemarilah
yang membuat seseorang bisa mengepal.

Dan firman Allah yangberbunyi:

{G}6ja4rfi4$33y
" KArend. itu Rabb membinasakan merek a karena dosanya, lalu diratakan-
Nya (dengan tanab)." (QS. Asy-Syams [91]: 1a).

Maksudny a adalah menyama ratakan ne geri mereka den gan tanah,
hal ini seperti firman Allah yangberbunyi

{@e;&';tty
"Sedangpobon anggur itu robob bersama penyanganya."
(QS. A1-Kahfill8):42.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat diatas adalah
menyama rataka negerinya dengan mereka. Dan ini seperti firman
Allah yatgberbunyi:

{@ }'\ibt;3trY
"Ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanAb."
(QS. An-Nisa' [4]:42).

Dan itu sebagai isyarat atas apa yangdifirmankan Allah mengenai
orang-orang kafir yangberbunyi:
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{@(; LK;,1;}K\3F:Y
"Ddn ordng kafi.r berkata: 'Alangkah baiknya sekiranya dabulu aku

adalab tanab.'" (QS.An-Naba [7S]: a0).

Kalimat &; i:K;artinya tempat pertengah an, iadapat menggunakan

kata &i - &, - 
"V 

artiny^ adalah sama, yaitu sama sisi-sisinya.

Dan kalimat tersebut bisa digunakan dalam bentuk sifat dan waktu.

Asal kata tersebut adalah mashdar.

Allah juga berfirman:

{@*-:t:Uey
"Ditengab-tengab neraha menyala-nyalz. " (QS. Ash-shaffatpTlz 55).

{@ J^ai;t6y
"Jalan yang benar." (QS. Al-Baqarah [2]: 108).

{@""Y;tF4L,uY
*Maka kembalikanlab perjanjian itu kepada mereka dengan cd.rd. ya.ng

jujur." (QS.Al-Anfal [8]: s8).

Arti kata ',lr; dalam ayat tersebut adalah adil atau benar dalam

berhukum. Begitu juga dengan firman Allah yangberbunyi:

{@Kt{,ql;ile$LFy
*Kepada sud.tu kalintat (ketetapan) yang tidak ada perselisiban dntdra

kami dan kamu." (QS. Ali 'Imran [3]: 6a).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{ @'P;;; l't #J ;1'. }4; r6"Y

"SAmd. wja bagi mereka kamu beri peringatan dtdu tidak kamu beri

peringatan mereka." (QS. Al-Baqarah [2]: 6).
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{@;iJ ct1ii-fr'tu*xpy
"SarnA nja bagi mereka kamu mintahan arnpttndn."
(QS. Al-Munafiqun [63]:6).

"Sarnd. saja bagi kita apakab kita mengelub ataukah bersabar."
(QS. Ibrahiml\:2r).

Maksudnya adalah sabar dan mengeluh sama saja tidak berguna.

{@;Uf )i.i{:1fi{Ay
"Sd.rnA saja baik ydng bermukim di situ ftiaupun di padangpasir."
(QS. Al-H ajj 122): 2s).

Kata c:- dan kata ',t ;terkadang digunakan untuk mengarrikarL'y'-
yaitu selain.

Seorang penyair berkata:

e\5'sy$fr#
Tidak ada yang tersisa darinya selain bamid (orang yang tenang)

Dan penyair yanglain berkata:

\4.l3Ltflif 64,>i^-frU,
Para penduduk itu bukan menjadi target selain kalian berdua

Kalimat 3!; kq* aninyaaku punya orang selainmu, maksudnya
ada orang lain yang mengisi tempatmu selain dirimu atau yarLg
menggantika5rmu. Kata $IJl arrinyaadalah a- 2l:"lJlyaitu sepadan. ini sama

seperti kata J^e dr" j;* yang artinyay^ngsama, ,trr r.p..i kata ji3
dan jiY; y ang artiny a adalah pembunuhan. Dikat akan dalam kalimat
ar ab $,L 1 k; ;tV artiny a du a o ran g y arrg s ama antar a zaid dan' am ru.

{@Wlc;-c4',\i;y
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Kata i\r71 adalah jamak darikata $:" dan ini seperti ka:,a $fi dan

&\1:i yang artinya pembatalan. Dikatakan dalam kalimat arab i;
igJ atau l,i':: ii artinyakaum yarlgburuk. Kata igL;ll (kesamaan)

biasa digunakan dalam (menyamakan nilai atau) harga sebuah barang.

Contohnya seperti kalimat lK gg;;Vi;.:.pl1i.6 artinyakain atau pakaian

ini sama harganya dengan ini. Kata tersebut asalnya diambil dari

sebuah kalimat j$l Ojl3iyaitu menyamakan takaran atau nilai.

Allah berfirman:

{@#lai5a2r7rys:-\
"Hingga apabila besi itu telab sama rdtd." (QS. Al-Kahfi [18]: 96).

Qo 9
7 *t : Kata il3l artinya adalah segala hal yang dapat membuat
m-a.r,.rsia sedih, baik berupa perkara duniawi, ukhrawi, atau baik berupa

kondisi jiwa ataupun badannya, seperti kehilanganharta, kedudukan

atau kehilangan teman.

Dan firman Allah Jct{,\;;L yang berbunyi:

{@;;-*rr'"$;.y
"Putib cemerlang td.npd. cactft." (QS. Thaha 120): 22).

Maksudnya adalah mnpa ada kekurangan, danadayang menafsirkan

kekurangan tersebut adalah penyakit lepra, dan itu merupakan salah

satu penyakit ftekurangan) yang ada pada tangan.

Allah berfirman:

{@ ulu:re.Aviaa;rtlYY
"sesunggubnya kehinaan dan azab bari ini ditimpakan atas ord.ng-orang

yangkafir." (QS. An-Nahl lt6):27).

Dan segala hal buruk atau jelek disebut juga dengan i3t oleh

karena itu, lawan kata',r!ll adalah ;*-lt yaitu kebaikan.
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Allah berfirman:

{@efl\;Fltii'tri3$Y
"Kemudian akibat ordng-ord,ng yang nxengerjakan hejabatan adalah
(azab)yanglebih buruk." (QS. Ar-Rum [30]: 10).

Sebagaimana Allah juga berfirman:

{@":il'\;,.:;J,a-if'-Y
*Bagi 

ord.ng-ora.ng yang berbuat baik ada pabala ydng terbaik (Surga).'
(QS. Yunus [10]: 25).

Kata'atal,J,t artinya adalah perbuatan yangburuk, dan itu berarti
kebalikan dari idg. Allah berfirman:

{@'14(KJEy
" Bukan demikian ! Barangsiapa berbuat k eburukan. "
(QS. Al-B aqarah[2]: 8 1).

Allah berfirman:

{@'t:?(,"Lfrry
"Mengapa kamu minta disegerakan keburukan."
(QS. An-Namll27);46).

{ @ W ; W ;riiraw\f; *bsiviuy
*Apa saja nikmat yang kamu peroleb adalab dari Allab dan apa saja

bencana yang menirnpanTu, maka dari (kesalaban) dirimu sendiri."
(QS. An-Nisa' l4l:79.

{@iqr6x-y
"Mengbapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan ydng buruk. "
(QS. Hud [11]: 11a).
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{@W(,Lqacu,y
"Maka mereka ditimpa oleb (akibat) kejabatan perbuatan mereka."
(QS. An-Nahl [16]: 3a).

{@ryiiaa$t:eiy
"Tolaklab perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik.'
(QS. Al-Mu' min[n 123): 96).

Dan Nabi Muhammad:nr*nt\t telah bersabda:

((r#.:: adt i3i^j")\6r' 
"*iUl

"'Wahai Anas, ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan
tersebut akan dapat menghapuskan kejelekan."1o

Kebaikan dan keburukan masing-masing ada dua jenis, salah satu

dari kedua jenis itu adalah kebaikan atau keburukan menunrt akal dan

syariat, contohnya seperti yarLgdifirmankan oleh Allah Sq:nv;t yar,g

berbunyi:

{ @ ri:zS y;A*4ii6 {;A)A F {fi' }i::{\ e i y
"Barangsiapa berbuat amalyangbaik maka baginya (pahala) sepulub kali
lipat amalnya, dan barangsiapa yang melakukan perbuatan jabat maka

dia tidak diberi pembalasan melaink an s eimbang dengan kej ah atanny a. "
(QS. Al-An'im [6]: 160).

r0 Hadits hasan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (1987) Ahmad di dalam musnadnya
dengan nomor (2L392) dari hadits Abu Dzar t;i51E' dengan lafazh hadits sebagai berikut:

,f ,*;\tr\rJts-j rlix'a*ir'pt 6\ii-f \:+ a,,r)
Benaqwalah kepada Allah di manapun kamu berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan,
niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan, serta bergaulah dengan manusia dengan
akhlak yang baik."
Dan Nabi Muh ammad 1:"rayn^fu berkata demikian kepada Abu Dzar, tidak ada yang menyebutkan
kepada Anas. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Shabib Al-Jami'
dengan nomor (98)
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Dan jenis kedua adalah keburukan atau kebaikan menunrr tabiat
atau kebias aan, danitu dikembalikan pada berat arau ringannya kebaikan
atau keburukan tersebut. Contohnya seperti yangdifirmankan oleh
Allah Su6i,v"! y ang berbunyi :

;' 6ht ffi-"r4 # b:j:r ;6tj|i:i't )#it;ri,t; )
.L

{@'r
"Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka
berkata: 'Itu adalab karena ("*bo) kami.' Dan jika mereka ditimpa
kesusaban mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-
ord.ngyang besertanya." (QS. Al-A'raf l7): L3I).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ ttbiil|;Avi$GALty
"Sesungguhnya kebinaan dan azab bari ini ditimpakan atas orang-ordng
yagkafir." (QS. An-Nahl 116):27).

Dikatakan dalam sebuah kalimat arab tK 9;V artinya dia
menghinaku begini, atau kalimat Grl* aninyakamu telah menghinaku,
atau kalimat o>13 J;siui artinyaengkau telah menghina si fulan.

Allah berfirman:

{@Vr{6ii;;':+'-y
"Muka orang-ordng kofi, itu menjadi rnurd.rn." (QS. Al-Mulk 167l:27).

{@'iA4ie*,6:riy
"Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesmangan."
(QS. Al-A'raf l7l:95).

Dan firman Allah la7xw yangberbunyi:
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Allah juga berfirman:

{@'?1fi\H4-y
"(Jntuk lnenyurd,mkan muka-muka kamu." (QS. Al-Isra' lLTl:7).

{@-+'At:'fi,fi-$Y
"Barangsiapa yang mengerjakan kejabatan niscaya akan diberi
pembalasan dengan kejabatan itu." (QS. An-Nisa' l4jz t23).

Maksudnyakata\it!" dalam ayat tersebut adalah perbuatan buruk.
Begitu juga dengan firman-Nya y^rLg berbunyi:

{@"4r1,$;i34y
"(Syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang

buruk itu indab." (QS. At-Taubah l9): 37).

{@'"A\i;6n-*Y
"Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang arnd.t buruk."
(QS. At-Taubah [9]: 98).

Maksudnya adalah mereka akan mendapatkan kebinasaan pada

akhirnya nanti. Begitu juga dengan firman Allah J(;i:ny;L yang berbunyi:

*Seburuk-buruk tempat menetap." (QS. Al-Furqan l25l: 66).

Adapun firman Allah t;i{,v.i yangberbunyi:

{@W'r:t7y

{@6-l,ritliy
"Ddn (Neraka Jabanam) itu seburuk-buruk ternpat kembali."
(QS. Al-Fath [a8]: 5)
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{@r; -di&;cs6qti6gy
"Maka apabila (siksaan) itu turun di halaman mereka, maka sd,ngat

buruklab pagi bari bagi orang-ordngyang diperingatkan itu."
(QS. Ash-Shaffar p7l: 177).

{@ tJ:J'-\}'avi:afiY\
"Alangkab buruknya d.pd. yang dikerjakan oleb kebanyakan nzereka."
(QS. At- Taubah [e]: 9).

{@:,(,i7y
"Sangat buruk perurnpdrnaan " (QS. Al-A'raf l7): 177).

Kata ;Y da,lam ayat tersebut bermakna j;4 yaitu alangkah
buruknya. Dan AIIah berfirman:

{@;Ai#G"ett#L)Pxiy
"Lalu melepaskan tdngdn dan lidabnya kepadamu untuk menyakiti."
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 2).

Dan firman-Nya yangberbunyi

{@Vt{6ii;;;4y
"Muka ordng-ord.ng hafi.r itu ruenjadi muram." (QS. Al-Mulk 167):27).

Dinisbatkannyakata rLia, pada wajah dalam ayat tersebut,
dikarenakan wajah merupakan tempar penampakkan kebah agiaan
dan kesedihan.

Allah berfirman:

{@6 re3\:5 rr.;u\
"Dia merasa curiga dan dadanya nterdsd seTrTpit karena (kedatangan)nya."
(QS. Hud ltll:77).
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Maksudnya sesuatu y angmenyedihkan telah menemPati mereka.

Allah berfirman:

{@vr#Y;y
*Hisab yang buru,6." (QS. Ar-Ra'd [13]: 18).

{@;'1'a"&Y
"Dan bagi merekd. ternpdt tinggal yang buruk.' ( Ar- Ra'ad 11,3): 25)

Kata tLlA jrya dapat digunakan untuk mengkiaskan kata ijlll
(kemaluan atau aurat).

Contohnya seperti firman Allah yai:i'v,;L yangberbunyi:

{@ "#t;PrtiJ{*
" Bagaimana sebarusnya menguburk d,n rnaydt saudaranya. "
(QS. Al-Maidah [s]: 31).

{@ i{;;ae;h\
*Lalu aku dapat menguburkd,n rnd,yat saudaraku ini."
(QS. Al-Maidah [s]: 31).

{@ &i;"i.i.Y
"Menutup durdtrnu." (QS. Al-A'raf l7):26).

{@ci'-;:"t*3Ty
"Tampaklab oleh mereka aurd.tnyd.." (QS. Al-A'raf l7):22).

{@ q'; a t1):7 r.s2il aL ca-Y
"Agar rnendlnpdkkan d.urat mereka (yong selarna ini) tertutup."
(QS. A1-A'raf l7l 20).
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Bab Huruf Syin

4 : Kata i5l, kata iStdan kata i=;fut memiliki makna untuk
menunjukkan adanya kesamaan dalam sesuatu, seperti halnya
dalam warna dan rasa, dan seperti halnya dalam keadilan dan dalam
kezhaliman. Dan ,i6:futy syubhat adalah dua hal yang sulit untuk
dibedakan karena di dalam keduanya terdapat kesamaan, baik dalam
hal fisik maupun dalam esensinya.

Allah S$:nY;t berfirman:

{@",4{t-rty
" Mereka telah diberi buab -buahan y dng serupd. " (QS Al-Baqarah l2l: 25),

maksudnya memiliki keserupaan dalam hal warna, bukan dalam
rasa dan bukan dalam hal sifatnya secara keseluruhan. Dikatakan
pula bahwa maksudnya adalah memiliki kesamaan dalam mutu dan
kualitasnya.

Firman Allah la;i,y$ dalam surah Al-An'tm ayar99 dibaca dengan
redaksi:

{@"r**e;4,yty
"Yang serupa daunnya dan yang ti"dak serlrpd." (QS. Al-An'am 16):99)
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Dan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 25

dibaca dengan bacaan:

{@"qji:}
"Yang serupa." (QS. Al-Baqarah l2l: 25)

Maksudnya adalah semuanya, dan arti dari keduanya adalah

hampir sama.

Allah Sq:nw berfirman:

{@,i+'i$Aii'y\
"sesunggubnya sapi itu belum jelas bagi kami." (QS Al-Baqarahl2):70),

Kata (l.i5 dituliskan dalam bentukfi.'il madbi (kata kerja lampau), ia

dibuat dengan sbighat (redaksi) mudzakkar, dan maksud dari kata a1\j5

yangada di sana adalah bahwa sulit bagi kami untuk mengombinasikan

deskripsi sifat-sifat yangdiberikan.

Dan firman Allah S(4:i,a yangberbunyi:

{@;t;i;{gy
"Hati mereka seruPd.." (QS Al-Baqarah [2]: 118),

Maksudnya serupa dalam hal kezhaliman dan kebodohan y^rLg

dimiliki.

Allah;u, berfirman:

{@Zi*tA\
"DAn ydng lainnya mutasyabibdt." (QS Ali 'Imran l3):7).

Sesuatu yang Mutasyabibat (samar) dari Al-Qur' an adalah ayat

yang sulit untuk ditafsirkan karena keserupaanyang dimiliki ayat

tersebut dengan ayatlainnya baik dari segi lafazhatau dari segi makna

yang dikandungnya.Para fuqaha berkata bahwa ayat mutasyabihat
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adalah ayat yangkandungan teks yangdimilikinya tidak mewakili apa

yang dimaksud oleh ayat tersebut. Kebenaran tenrang hal itu adalah
bahwa sesungguhnya 

^yat-ayatterbagi 
menjadi tiga bagian: (penama)

adaayatyangdapat digolongkan ke dalam bagian ayat muhkam secara

mutlak, (kedua) ada ayat yang dapat digolongkan ke dalam bagian
ay^t mutasyabihat secara mutlak dan (ketiga) ada ayat yang dapat
digolongkan sebagai bagian dari ayatmuhkam dari satu sisi dan sebagai

bagian dari ayat mutasyabihat dari sisi lainnya.

Ayat mutasyabiba, secara umum ada tiga macam: ada ayat yang
samar dari segi lafazhyangdimilikinya saja, ada ayatyangsamar dari
segi maknanya saja dan ada |uga ayat yangsamar sisi keduanya.

Ayat yangsamar dari segi lafazhnyaterbagi menjadi dua macam:
pertama, ada ayat mutasyabih yang kesamarannya dikembalikan
kepada la{azh-lafazhyangmufrad (y^ngterdiri satu kata), baik itu dari
sisi maknany^yangasing kata tersebut terdengar di telinga seperti kata
.7Yl dan kata 6;i,maupun dari sisi lafazhyangmenunjukkan makna
yangberbeda-b.ir r.p.rti halnya kata r;lt dan kata jliJl.

Kedua, ayat mutasyabihat yang kesam arannyadikembalikan kepada
pembicara'an yang tersusun oleh beberapa kata. Ayat mutasyabihat
yang seperti ini juga ada tiga macam: ada ayat mutasyabihat yang
kesamarannya disebabkan oleh penyingkatan isi pembic araan,sepefti
halnyapada firman Allah ju::

{ @ [:41'G & avYWG i,,'{ ett$i {t t rt; y
"Dd.n jikalau kalian kbautatir baban kalian tidak bisa berlahu adil
dalam menikabi anak-anak yd.tirlt maka nikahilab yang baik bagi kalian
diantara uanita." (QS An-Nisa' [4]: 3),

Ada juga ayat mutasyabihat yang kesam arannyadisebabkan karena
adany a pemanj angan perkat aan, sep e rr i halny a y angterdap at di dalam
firman Allah jw:
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{@r::t'-#Ay
*Tidak ada sesuatupun yang serupd. dengan'Nya."

(QS. Asy-Syure la2l: tt).

Karena kalaulah dikatakan '^k 
"4 

tidak adayangsama dengan-Nya

maka hal tersebut lebih jelas bagi pendengar. Ada ayat mutasyabihat

yangkesamarannya disebabkan oleh redaksi perkataan, seperti halnya

yang ada pada firman Allah ju::

{ @ q@W$' 54- i; 1{s';; it i;Y
"Yang telab menurunkan kepada bamba'Nya kitab dan tidak menjadi-

kannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus."
(QS Al-Kahfi [18]: 1-2,

Perkiraan maknanya adalah kitab yang lurus dan Dia tidak
menjadikan kitab itu sebagai sesuatu yan1bengkok.

Dan firman Allah jr;::

{@t#'33ur*i3Y
"DAn sekiranya tidale ada kaum mukminin laki'laki.'
(QS Al-Fath [48]: 2s)

Sampai dengan firman Allah jur:

{@w31y
"sekiranya mereka terpisab." (QS Al-Fath [a8]: 25)

SedangkarL ayat mutasyabih yang kesamarannya ada dari segi

makna adalah ayat-ayat mutasyabih yang berisikan tentang sifat-sifat

Allah jw dan sifat-sifat hari kiamat, karena sifat-sifat tersebut tidak
dapat tergambarkan di dalam benak kita, mengingat juga bahwa benak

kita tidak mungkin dapat menggambarkan sesuatu yangtidak pernah

dirasakan oleh indra atau sesuatu yang tidak seienis dengan aPa yang

bisa kita inderakan.
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Sedangkan ayat mlrtasyabihat yang kesamarannya dapat dilihat
dari segi lafazh dan maknanyaterdapat lima macam:

p md.m d., ay at y angmut asyabihat dari se gi kuantitas, seperti halnya

dalam keumuman dan kekhususannya.

Sepeni halnya pada firman Allah jur:

{ @ 
"4{.:Aii}ti6!*Perangilab orang-orang ntusyriA." (QS At-Taubah [9]: 5).

Kedua, ayat yang kesamarannya dari segi tatacara pelaksanaan,

seperti halnya dalam hal wajib atauhanya anjuran saja.

Contohnyapada firman Allah 1u::

{@ &auYwty
" Maka ni kab ilab p erernp uan y ang baik b agi halinn. " (QS. An-Nisa' [a] : 3) .

Ketiga, ayatyarLgkesamarannya dapat dilihat dari segi waktu,
seperti halnya dalam halnasikb (keadaan menghapus ketentuan hukum)

dan yang mansukh (keadaan ayat yarTg dihapus).

Contohnya seperti firman Allah jur:

{@ -tli'6ii6iy
"Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-bmar takua kepada'Nya."
(QS. Ali'Imran [3]: 102).

Keempat, ayat yang mutasyabihat dari segi tempat dan perkara-

perkara yaflgberkaitan dengan ayat tersebut pada saat diturunkan.

Seperti halnya firman Allah jw:

{ @ 6r* n iiAil'-;'v +Ur A;y
"DAn buhanlab kebajikan memasuki rumah dari belakangnya."
(QS. Al-Baqarah [2]: 189),
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Dan firman Allah jw:

{@;e-iieiluz;*;lir:l}
"Sesungguhnya pengunduran bulan baram itu adalah menambab dalam
kekufuran " (QS At-Taubahl9l:37).

Sesungguhnya orang yaflg tidak mengetahui kebiasaan mereka
pada masa jahiliyah akan kesulitan di dalam menafsirkan ayat ini.

Kelima, ayat mutasyabihat yangkesamarannya dapat dilihat dari
segi syarat-syarat yang harus dipenuhi, dimana dengan syarat-syarat
tersebut sebuah pekerjaan akan sah dilakukan atau akan rusak seperti
halnya syarat-syarat shalat dan nikah.

Apabila penjelasan sebelumnya sudah tergambarkan maka akan
diketahui bahwa apayangtelah disebutkan oleh para ahli tafsir di dalam
menafsirkan ayat mutasyabibat tidak akan keluar dari pembagian-
pembagian yang telah disebutkan sebelumnya. Sepeni halnyapendapat
orang yangberkata bahwa kata:

{@j'}
"Alif lam mtm." (QS Al-Baqarah t2l: 1)

Merupaka;n ayat mutasyabihat. Juga seperti halnya pendapat

Qatadah bahwa ayat muhkam (ayat yangjelas penunjukkannya)
adalah ayatyarlg menghapus ketentuan hukum (nasikb) sedangkan
ay at m ut dsy a bib at adalah ay at y ang dihapus ketentuan ny a (man s u kb).
Dan juga seperti pendapatnya Al-Ash am yarLg mengatakan bahwa
ayat muhkam adalah ayatyangdisepakati tafsirannya sedangkan ayat
mut asyab ihat adalah ay at y arLg dipe rselisihkan t afsirannya.

Maka dari itu, secara keseluruh an ayat mutasyabihat terbagi
menjadi tiga macam:

PertamA, ada ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui
oleh manusia; seperti waktu terjadinya kiamat, keluarnya hewan
melata yang ada di dalam bumi, bagaimanakah hewan tersebut dan
semacamnya.

Huruf Syin



Ke du a, Ada ay ar mutasyabihat yan g memun gkinkan b agi manusia

untuk mengetahuinya seperti halnya ayat-ayat mutasyabthat laf.azh

dan hukum.

Ketiga, Ayat mutasyabihat yang mengandung kata yangasing
terdengar di telinga dan berada di pertengahan antara dibolehkan
mengetahuinya bagi orang yang memiliki kedalaman ilm:u (ar-rasikhuna

fil ilm) dan tidak dibolehkan bagi selain mereka. Dan bagiandariayat
mutasyabih inilah yang diisyaratkan di dalam sabda Nabi :s:;'^* tp
kepada Ali'^xAU

((lrb''^:q#3Jl Oi.4i*rt',,
"Ya Allah pandaikanlah ia di dalam agama dan ajarkanlah ia takwil."l

Dan juga yangada di dalam sabdanya terhadap Ibnu Abbas yang

redaksinya seperti itu pula. Dan apabila kamu sudah mengetahui hal

ini maka dapat dipahami bahwa melakukan waqaf (berhenti) pada

frman Allah jur:

{@
"Dd.n tidaklab mengetabui takailnya kecuali Allab.'
(QS AIi'Imran l3l:7)

Dan dan disambung dengan firman-Nya:

1;t$y,Ljj&6y

{@ tiias;;eii4
"DAn ord,ngyang mendalami ilmu." (QS Ali 'Imran l3):7),

Hukumnya adalah boleh. Dan melakukan waqaf pada keduanya

(melakukan waqaf pada kata iill.it maupun pada kata /rl,J memiliki
dua sisi penafsiran yang berbeda sesuai dengan apayangtelah dijelaskan

secara rinci sebelumnya.

1 Muttafaq'Alaih; diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor (143) danlaladz hadits tersebut
ada padanya. Dan dalam Muslim dengan nomor Q477) dxi hadits Ibnu 'Abbas t4,1p--,
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Sedangkan firman Allah jw:

{@w6*'s;atixiy
*Allab telah menurunkan sebaik-baiknya perkataan yaitu Al-Qur'an
ydng serupd." (QS Az-Zumar 139)z 23),

Maksudnya adalah ayat yang memiliki keserupaan saru sama
lainnya di dalam hukum, hikmah dan di dalam keteraturan redaksi
yang dimilikinya.

Sedangkan firman Allah ju::

{@7irs;y
"Akan tetapi ia diserupakan bagi mereka." (QS. An-Nisa' l4l: 157),

Maksudnya ia (Nabi Isa) diserupakan dengan orang yangdianggap
mereka sebagai dia. Sedangkan sesuaru yang serupa dengan permata
adalah sesuatu y arLg warr,any e menyenrpai warna emas.

&: Kata &iJtartin yaadalahperpecahan bangsa, dikatakan dalam
satu ungk apan \3W) U ilT U (persatuan mereka pecah menjadi
t e rp ecah-p e cah), t3t:ij g',w., (mereka datan g secara terpisah), m aksudnya
berkelompok.

Allah jw berfirman:

{@6G33i3s'-#;y
*Pada bari itu manusia keluar (dari kubur) berkelompok-kelompok."
(QS Al-Zalzalah lgel: 6),

Allah berfirman:

{@ J*yGnY
dari tumbuh-tumbuban yd.ng beraneka ragdrn (QS Thahe [20]: 53),

Maksudnya tumbuhan yang bermacam-macam.
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l- &t-.J

Firman Allah:

{@'ir*$;y
"Dd,n hati-bati mereka terpecab belah." (QS. Al-Hasyr [59]: 14),

Maksudnya sifat mereka berlawanan dengan sifat orang-orang yang

disebutkan oleh Allah:

{@ffii\6i"e$Y
"Akan tetapi Allab menyatukan diantara mereka." (QS AI-Anfal [8]: 63).

Kata o\.li merupakan isim fi'il (kata benda yang bermakna
pekerjaan) seperti halnya kata iKi, dikatakan dalam satu ungkapan

r.i:* \; \Vrtg1 o\iiyaagartinya ada perbedaan antara keduanya.

: Allah berfirman:

{@ ,4;ait;4i^tr y
"Bepergian pdda musim dingin dan musim panAs."

(QS Al-Quraisy lt06): 2).

Dikatakan dalam suatu kalimat ,*iS ,F dan iw311ota. Kata

d lt, kata iti.:-.1Jl merupakan kata yarLg menunjukkan waktu (isim

zaman) dan kata y^ngmenunjukkan tempat (isim makan) dan kata

dasar (mashdar).

Seorang penyair berkata:

[+t]Y!,iJl':Jl o.e
Di waktu/ternpdt dingin kami mengajak manusi.a untuk makan
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J)?.itrKaa ftAt adalah salah satu diantara tumbuh anyangmemiliki
batang, dikatakan dalam suatu kalimat j+ii$ artinyapohon, sama

dengan f rf artinya buah.

{@iAttttl$S3Ly
"Ketika mereka membaiatmu dibawab pobon." (QS Al-Fath [48]: 18),

Allah Sr,i,x,w berfirman:

{@ v,s'$ifrA;y
*Apakab kalian ydng menumbubkan pohonnya. "
(QS Al-\faqi'ah 156): 72),

{@;1\5F\Y
"Bintangdan pEohonan." (QS Ar-Rahmen [55]: 6),

{@ fr"r"\
"Dari pobon zdqqurn " (QS A1-\flaqi'ahysel: SZ),

{@ r31isg^1}
"Sesunggubnya pohon zaqqurn." (QS; Ad-Dukhan144)z 43).

KatalaJ-2lj aninya adalah lembah yangbanyak pohonnya, dan
pada lembah itu jumlah pohon yangada lebih banyak daripada pohon
yang ada di lembah yang biasa. Kata ;6t ,ifit-At ,qAt artinya
perselisihan.

Allah SGj:i,v,;L berfirman:

{@ Ag'#(+}
"Dalam perkara yang berselisih diantara mereka. " (QS An-Nisa ' lal: 65) .
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Dan kata '^b jF maknanya sama dengan ,tiilu, e C?
(menghindarkanku darinya dengan perselisihan).

Di dalam hadits disebutkan:

6 Ui ,y U--36uHjJE \)3#\,/Fll
"Apabila mereka berselisih maka pemimpin menjadi wali bagi orang

yangtidak punya wa1i."2

Kata't\aA\ artinyaadalah kayu pelana/tempat duduk yan1ada di

atas punggung unta. Katafi):,:Jl aninyaadalah sesuatu yang dilemparkan

oleh baju, dan kalimat ei\i5aJt, artinya adalah ei\ijil melukai

dengan tombak. Dan hal itu dilakukan dengart cara menusuknya
dengan tombak kemudian membiarkannya dalam keadaan tertusuk.

fit
74.irkarm lAtmaknanya pelit yang disertai kerakusan (tamak), sifat

lEp.ni ini ipeni halnya yangdikenal sebagaimana biasanya dalam

kehidupan sehari-hari.

Allah ju, berfirman:

{@ 4.fr&S;ssy
"DAn barangsiapa yang dihindarkan sifat kikir dari dirinya."
(QS. Al-Hasyr [5e]: e).

2 Hadits shahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor (2083), at-Tirmidzi dengan nomor
(1102), Ibnu Majah dengan nomor (1879) Ahmad di dalam Al-Musnad dengan nomor Q4251) dari
hadits'Aisyah rizti{aa.Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Al-Inoa
dengan nomor (1840)

{@"&r;t:*i5;8'\
"Dd.n meskipun muncul pada diri manusin tabiat kikir."
(QS An-Nisa' [4]: 128),

Allah Su6ji,v.;:" berfirman :
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Dikatakan di dalam sebuah kalimat Ui;sU kseorang laki-
laki yang kikir dan sebuah kaum yangkikir.

Allah ju: berfirman:

{@ra(e"$y
"Kdrena mereka kikir pada kebaikan." (QS Al-Ahzab [33]: 19).

"Kikir kepada kalian." (QS Al-Ahzab [33]: 19).

Dalam sebuah kalimat ada ungkapan l,Jtli, UL artinya seorang
khathib yangjelas dalam khutbahnyr, p.rirt rrr* r.p.ni itu diambil
dari ucapan orang arab: ,jp eWl€# artinyaunta itu raLlngannya
jelas.

2/ u.

.rtV:Allahberfirman:
I

{@\4tHF*15"y
"Kami haramkan atas mereka lemak yang ada pada keduanya."
(QS; Al-An'im [Q: 1,46).

Kata 011!t ii,ai artinya cuping telinga tempat dimana anting-anting
menempel, karena ia terlihat seperri potongan lemak (U*l.Sedangkan
kata .pj!l i'At' artinya sejenis cacing putih yang hidup di tanah.
Kata (Li.l j;, artinya laki-laki yarLgmemiliki banyak lemak, kata
'd k arinyalaki-laki yaigmenyukai lemak, kata'r+V j;, artinya
laki-laki yang memberi makan temannya dengan makanan lemak,
dan kata 'A Y, artinyaadalah orang yangpada badannyaterdapat
banyak lemak.

{@tr{6 "^16\
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'-# : Alah s,,i,,u,berfirman:

{@pi;ir+fiiio}
"Di dalam perabu yang banyak muatan." (QS. As-Syu'ara' l26f: lt9),

Maksudnya adalah perahu yangterisi dengan muatan. Kata i[,.iiJt
artinya yang diisi oleh nafsu. Di dalam sebuah kalimat dikatakan

,?U;t;;rt:y$3'e artinyamusuh yang bernafsu yang hatinya bersiap

untuk menangis.

LJAi?V: Kata ,p;At adalah bayangan manusia yangsedang berdiri

i^ng terlihat dari kejauhan, di dalam sebuah kalimat disebutkan

,S,y azti-ri; (seseorang telah keluar dari negerinya),1fi.t1,:,i; ja*) (

seorang manusia mengarahkan anak panah dan pandangannya),

+w r7;it3 (temannya membuat p andan ga nny a keluar [te rbelalak]) .

Allah berfirman:

{@;#vig^#Y
*Mata-mata terbelalak." (QS. Ibrahim p\: a2).

{@Wtj(ML:"+"y
* 
Mata- mata ord,ng ydng kafir terbelalak." (QS Al-Anbiy a' l2L): 97),

Maksudnya bola mata mereka tidak berkedip.

/t

J.&, Kata j.iJt artinyaadalah ikatan yangkuat, di dalam suatu kalimat
disebutkan ;Eitt ,i\'i, artinya saya menguatkan ikatannya.

Allah jw berfirman:

{@';r-i-$'s'ry
oDan kami menguatkan persendian mereka." (QS. Al-Insan 176lz 28)
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{@'6v;frfi6y
*Maka tauanlab dengan ikatan." (QS Muhammadlal: a).

Kata ii.iJt dapat digunakan untuk menunjukkan kuatnya badan,

kuatnya jiwa dan juga untuk menunjukkan kerasnya siksaan.

Allah ju, berfirman:

{ @'# ifu111ri'?3\
"Ddn mereka memiliki kekuatan yang lebib besdr."
(QS. Fathir l35l: 44),

{@ i;ni$'fi;y
"Yang diajarkan kepadanya oleb (Jibril) yd.ng sdngdt kuat."
(QS. An-Najm [s3]: s).

Maksudnya malaikat Jibril'{at\r*.

Allah berfirman:

{@'3r+LvY
"Yang kasar dan keras." (QS. At-Tahrim 166l: 6),

{@ LriaAi-&:vy
"Permusuhan diantara mereka amatlah besar." (QS. Al-Hasyr 159):14),

{@ *-fi$:(.r}
"Di dalam siksaan ydng besar." (QS. Qaf [50]: 26).

Kata {,rful dan kata 3il^lllt artinyaadalah pelit.

Allah berfirman:

{@ se-t A:P-i;t-iY
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"DAn sesungguhrrya cintd.nya kepada barta benar-benar berlebiban."
(QS A1-'Adryat tlOOl: 8).

Kata i!;iJl boleh dimaknai dengan makna maful (objek) seakan-

akan maknanya diberatkan seperti halnya ka:a SLyang berarti
dibelenggu. Ke dalam pemaknaan inilah makna dari firman Allah jur:

{ @ rtii rL't}; ;i X*;i 4\';Y
" D An o rd.ng- o rdng Yah u di b er kat a, t an gan A I I ah te r b e I en ggu, S e ben arny a

td.ngan merekalah ydng dibelenggu." (QS Al-Ma'idah [5]: 6a).

Dan dapat juga kata.ii,.ful dimaknai dengan makna fa'il (subjek),

maka kata lijr.flJl seakan-akan memiliki makna kuat pertaliannya.

Dan firman Allah Sc;i,y;L yargberbunyi :

{ @'d"'.,65'€t ;:fft *rtWY
"sebingga apa-bila dia (anak itu) telab dewasa dan umurnla mencapai

empat pulub tabun." (QS AI-Ahqaf [a6]: 15).

Di dalam ayat tersebut terdapat peringatan bahwa apabila manusia

telah menginjak umur tersebut (empat puluh tahun) maka fisiknya akan

menguat dalam bentuk sebagaimana awalnya nyaris ia tidak berubah

lagi setelah itu. Dan alangkah bagusnya apayangtelah diingatkan oleh

seorang penyair di dalam syairnya:

jr\r?V,s:uY $i^ * H-lS;*:Yt Ggl?lt\

F)\aI,E r +q\';ity: * &eitrJe,,;j3'f,1 ,-'s
Dan apabila seseorang telab mencapai usia empat pulub tabun akan

tetapi ia tidak memiliki rasa malu dan takut dalam dirinya

Maka tinggalkanlah ia dan janganlab memusuhinya karena perbuatan

yang telah ia lakukan, dan urnur adalab sesud.tu ydng akan mencabut

sebab-sebab kebidupan ydng ada padanya

Kamus AlQur'an



Di dalam satu kalimat disebutkan (Aliy':'att3 3>t ""!, artinya
seseorang menjadi keras ketika ia cepat. Bisa dapat maknanya diambil
dari p erkataan mere k^ :'$'iV'U men gencangkan sabuknya untuk
menghadapi musuh. Bisa juga diambil dari ucapan mereka glt +:"rej;\
y arLg aniny a an gin kencang.

Allah jw berfirman:

{@4\e':;t:tY
*Dengan angin yang meniupnya dengan kencang.'
(QS. Ibrahim [1a]: 18).

f3,jfur fteburukan) merupakan sesuatu yangdibenci semua orxrig,
sebagaima na kata pl ft ebaikan) me rupakan sesuatu y angdisukai oleh

semua orang.

Allah jw berfirman:

{@vuily
"Kedudukanmu justru lebih buru,€." (QS Yusuf l72l:77),

{ @ p i 

^i'rq 
ib:ti ;t i't"\

"Sesungguhnya makbluk bergerak yang bernyawa ydng paling buruk
dalam pandangan A I lab ialab merekd. y ang tul i. " (QS Al-An fal l8): 22) .

Telah disebutkan sebelumnya penyelidikan tentang sesuatu yang
buruk disertai dengan penyebutan sesuatu yatgbaik. Seorang laki-laki
dikatakan sebagai orang yang 14 dan jli ketika ia berlaku buruk,
dan sebuah kaum dikatakan sebagai jl"ii ketika mereka berlaku buruk.
Di dalam sebuah kalimat disebutka n'$;Jt.,J; maksu dnyasaya telah
menyandarkannya ke dalam keburukan. Dikatakan juga di dalam satu

kalimat $A artinyaadalah 'fptl (aku menampakkannya),bujjah atau

alasannya adalah ucapan y^ngada di dalam syair:
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qr.ir .K'iU ,iS,rfri i* Vts,-rs\,31 &rst
Apabila ditanyakan manusia manakab y ang tn emilik i perangai y ang

palingburuk

Aku ungkapkan baban 
;i#;*:t:r';::f 

berpangku tangan dan

3. Jit: Kata l.At artinyaperbuatan mengkonsumsi segala sesuatu

yadgbersifat cairan, baik itu air ata:u selainnya.

Allah jw berfirman ketika menggambarkan tentang penghuni Surga:

{@r#63'&5#'Y
"Dan Rabb mereka memberikan mereka minum dengan minumanyang
sttci." (QS. Al-Insanl76lz 27).

Dan firman-Nya tentang penghuni Neraka

{@ r-ed+v;tY
*Bagi mereka minuman dari airyangmendidib.' (QS. Ynnus [10]: a).

Jamak dari kata +lfll adalah kata'r.ri.Di dalam sebuah kalimat

disebutka n V.;1VJa ,A./ yang artinya aku meminumnya.

Allah ju, berfirman:

{@,r,#rrs;t;sy
"Barangsiapa yang merninum darinya maka ia buhan pengikutku."
(QS Al-Baqarah l2l: 2a9)

Sampai dengan firman Allah jur:

"Maka mereka meminum darinya." (QS Al-Baqarahlzl:2a9).
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Dan Allah Jr;;nv;:. berfirman:

{@ A3.}'t}r'Y
"Maka mereka minum seperti unta, yang kebausan."
(QS Al-\faqi'ah [s6]: ss).

Kat a 3. j! | artiny a adalah b a gi an, diantar a ay at y ang m e n g gu n ak an

kata ini adalah firman Allah jw:

{@ ,,frir.}K3}$2;(-,y\
"Ini adalah seekor unta betina, baginya minum dan bagi kalian minum
pada hari yang telab ditentukan " (QS. As-Syu'ara' 126l: 155),

{@#r; rh
*Suiap orangberbak mendapat giliran minum."(QS Al-Qamar [5a]: 28)

Kata,)r.Al merupakan bentuk masbdar dan isim zdrndn dan isim
makan darikata,3.ra.

{@"x,*nal>*;\
"Masing-masing suku telab mengetabui tempat minum merekA."
(QS Al-Baqarah l2l: 60).

Kata,. ;r$l memiliki makna yangsama dengan kata .^1.r\Jr.lJldan

kara Qlri)l yaitu minum. Rambut yang ada di tepi atas bibir dan
rambut yarLgada di dalam perut tenggorokan disebut sebagai ,3.rtidan
bentuk jamaknya adalah u.l$ karena bentuknya menyerupai orang
y^ngminum. Al-Hudzli berkata ketika menjelaskan tenrang karakter
keledai:

iK-;@tu";
"Suara gaduh orang y^ngminum, keberadaannya seperti keledai."
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Dan firman Allah ju-,:

{@l;ii&;GeV3sy
"Dd.n diresapkan ke dalam bati mereka kecintaan pada anak sapi."

(QS. A1-B aqarahlz)z e3).

Dikatakan bahwa maknanya diambil dari ucapan orang arab

# e.if Aii: Ht UA (aku memberi minum keledai maka aku

mengencangkan tali di pundaknya).

Seakan-akan lembu diikatkan di dalam hati mereka karena kecintaan

mereka padanya. Sebagian mereka berkata bahwa maknanya kecintaan

kepada lembu dianugerahkan ke dalam hati mereka. Hal tersebut

dikarenakan kebiasaan mereka apabila ingin menyembunyikan
tentang kecintaan atau kebencian terhadap sesuatu maka mereka

mengistilahkannya dengan sebutan +lAl, mengingat bahwa hal itu
lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat.

Oleh karena itu seorang penyair berkata:

g tt 2\o'oi.0.st rf-Dr eri cJ dj- \
Kecintaan tersebut masuk, ke dalam tububrtya dimana kebencian tidak

sampai padanya

Dan tidak, pula kesediban dimana kesenangdn tidak akan masuk

ke dalamnya

Apabila dikatakan bahwa kecintaan terhadap anak sapi bukan

termasuk ke dalam ungkapan yang berlebihan sePerti ini, maka

sesungguhnya di dalam penyebutan anak sapi terdapat sebuah peringatan

bahwa berlebih-lebihannya kecintaan mereka terhadap anak sapi maka

bayang-bayang lembu di dalam hati mereka tidak terhapuskan. Sebagai

.orrrohrry a jugakalimat +,t15Y prt}tlengkau menggugatku atas apa

yangtidak aku perbuat.

* +w&PL"W
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; 'rrrKata i$l makna dasarnya membentangkan daging dan

Hr.r*ryr. 5i dalam sebuah kalimat disebutka " EF:'#t e;f
artinya aku membentangkan daging, dari kata itu lahirlah kata ii
lJ..5\ (apang dada), y^ngartinyamembentangkan hati dengan cahaya

ilahi dan tenangnya hati dikarenakan Allah dan pertolongan dari-Nya.

Allah Svj.nY;L berfirman:

{@,ui3fr('6*sy
"Maka apakab ord.ng-ord.ngyang telab Allah lapangkan dadartya."

(QS. Az-Zumar 139): 22).

Dan kata f-d<il ,y ,f3,t i; artinya menjelaskan sesuat! yarTg

sulit dipahami dari perkataan dan mengungkapkan maknanya yarLg

tersembunyi.

)14 : Kata Hl3fr artinya adalah seekor unta lari, dan kata

,-!r.irl>L e\7 artinyaaku membuat si fulan lari, makna tersebut sama

halnya dengan ucapanmu giies (aku menghukumnya), maksudnya

aku menjadikan apayangaku lakukan sebagai hukuman bagi orang lain.

Allah jw berfirman:

*Maka cerai-beraikanlab mereka yang ada di belakang r;nerek*."

(QS Al-Anfal [s]: s7),

{@'r^7')1gJ,6Y
"Ya Rabbku lapangkanlab dadakz." (QS. Theha l20l:25)

{@ &eory,"t\

{@grii,sily
"Bukankab kami telab melapangkan bagimu dadamu."
(QS Al-Insyirah [94]: 1),
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Artinya jadikanlah mereka sebagai hukuman bagi orangyarlg
datang kepadamu setelah mereka. Dikatakan dalam sebuah kalimat
3;-*L-*,idl aninya si fulan adalah buronan yangkabur.

? >f: Kata'tl-;tt arr.iny axelo mpok y angte rpecah.

Allah ju, berfirman:

{@'"}+"i};ry
" Benar-benar sekelompok yang kecil. " (QS As-Syu' ara' l26f: 54),

Pengertian seperti itu diambil dari perkataan orang arab ftt;3.i
artiny a bqu y ang terkoyak menj adi potongan y ang kecil.

S": Kata u:'At(syarat) artinyasetiap ketentuan (hukum) yang
sudah dikenal yang berkaitan dengan perkara yang terjadi dengan
terjadinyaketentuan tersebut, dan hal itu diibaratkan seperti pertanda
akan terjadinya hal yang dimaksud.Pm dikatakan bahwa )LiA\artinya
tanda, maka dari itu kata f,\-1Jl Yltill artinyaadalah tanda-tanda kiamat.

{@W6t'LfrY
" Sungguh telab datang td.ndd.-tandany a." (QS. Muhamm ad $71: 18) .

Prajurit keamanan dinamakan dengan sebutan UiAl dikarenakan
mereka memiliki tanda yar,gmudah dikenali manusia, dikatakan juga

bahwa alasannya adalah karena mereka adalah manusia yangpaling
buruk. ,t>\ ylA arrinya unta yang paling buruk. Seseorang dapat

dikatakan mensyaratkan dirinya untuk hancur apabila ia melakukan
pekerj aan y angdapat membawanya kepada kehancu r an atav p ekerj aan

yangdi dalamnya terdapat syarat-syarat kehancuran.
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7 'i : Kata '7r$t maknarry^ adalah menemPuh jalan yarLgterang'

)if,rtrkrn di dailm sebuah kalimat 6*';'e? aku menunjukkannya
j alan. fata i.ril\ merup akan b e ntuk mashdar kemudian dij adikan isim

(kata benda) untuk menunjukkan jalan yang dit-empuh. Dikatakan

bahwa kata tersebut dapat dibaca LF,L?, dan',a;. Kata tersebut

juga digunakan untuk menunjukkan jalan ilahi (syariat).

Allah ju, berfirman:

{@V'ar;'c}ry
"syariab (aturan)dan jalan." (QS Al-Maidah [5]: a8).

Di dalam ayat tersebut kata 'at7 maknanya dapat merujuk pada

dua hal:

Pertama; Kepada jalanyang ditundukkan oleh Allah SG';1Y:L

(sunnatullah) bagi manusia yang mana jalan tersebut drjaga untuk
menjaga kepentingan hamba-hamba dan untuk membantu Proses

pembangunan negeri. Dan hal inilah yarLg diisyaratkan di dalam

Al-Qur'an melalui firman Allah ju.:

{ @ 6e 6:, r;i;':+1-*5; 4'; :;} 66;Y
"Dd.n kami telab meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian

lainnya agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian lainn1a."

(QS. Az-Zukhruf la3lz 32).

Kedua, kepada jalan agama (syariat), Allah menjadikan agama

sebagai solusi untuk menjaga manusia dari syariat-syariat yartgberbeda

dan dari syariat-sya riat yangdihapus ketentuannya. Hal ini diisyaratkan

melalui firman Allah ;w:

{ @ \4:6 ;'ii'6 *i $;,!iG f y
"Kemudian kami menjadikanmu Muhammad berada di atas syariat dari

agd.rnd ini maka ikutilab." (QS. Al-Jatsiyah [a5]: 18).
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Ibnu 'Abbas berkata: 'i6ptadalah kata yang ada di dalam Al-Qur' an,

sedangkan aU+Jlmerupakan kata yangada di dalam as-sunnah.

Adapun firman Allah ;ur:

{@ e}iG#'6Y
"Dia telab mensyariatkan bagi kalian dari agama."
(QS. AsSywal42l: t3)

Ayat tersebut mengisyaratkan kepada dasar-dasar akidah yang
dimiliki oleh semua agama, maka dasar-dasar akidah seperti itu tidak
dapat terkenai nasakh (pengh apus an hukum/ketentuan), seperti halny a
permasalahan tentang ma'rifatullah dan semacamn ya diantara hal yang
difirmankan oleh Allah Sci:n;;,:

{ @ ;li rAi; -AF,35 4}?, -1da1,5 $\ K ;;y
" Barangs iap a y ang kufur terb adap A llah, terb adap malaikat -Ny a, terb adap
kitab-kitab-Nyo, dan terhadap hari akbir." (QS. An-Nisa' [a]: 135).

Sebagian diantara ulama berkata: kata'r,*;riildisebut dengan 'v;At
sebagai bentuk tasybih (penyamaan) dengan kata ,\a\ e1:-; aliran air.
Sekiranya orang yarLgberjalan di sana berjalan dengan sebaik-baiknya
maka ia akan bisa kenyang meminum dan bersuci dengannya. Yang aku
maksud dengan kata 61, sesuai dengan perkataan sebagian ahli hikmah:

-,F\ 4iriu: ;,irr a37tli ,rs:)iJc,l.;i r:3
"Suatu ketika aku pernah minum air akan tetapi aku tidak merasakan
kenyang dengan atr yangkuminum, akan tetapi ketika aku mengenal
Allah ju: maka aku merasa kenyang tanpa aku harus minum."

Dan yang dimaksud dengan kata'j}s adalah sesuai dengan firman
Allah jw:
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{ @ W f#t;g SAi ?; e'!.K\ +}-frLY

"sesunggubnya Allab hanya menginginkan untuk mengbilangkan dosa

dari kalian anbai ablul bait (keluarga Nabt) dan Dia mensucikan kalian

sesuci-sucinl4." (QS. Al-Ahzab [33]: 33).

Dan firman Allah jur:

{@ G9&i;.ii%;.+}s;y\
"Ketika datang kepada mereka ikan-ikan mereka pada hari sabtu rnereka

terapung di permuk d.dn. " (QS. A1-A' raf lll: t03).

Katai)S,merupakan bentuk jamak dari kata !-2Li sedangkan kata

'1Uy^"g 
^rtinyaialan, 

maka bentuk jamaknya adalah LV.5rt,
ol e;A artinya menerima tombak. Dikatakan di dalam sebuah

Lli-r, '+ii'Jt ei SL;;*'; ^Ltr, artinya saya membuat jalan bagi

perahu untuk *.ny.lr--r,krrrryr. t<alimat L;;'ltl:i; Cpdalam hal

ini status mereka sama, maksudnya mereka memiliki satu jalan y^ng

sama untuk dilalui, dan kalim at';5 ,Ft ;y,l|Fialanyangkamu miliki
untuk menuju si fulan adalah zaid,ka\imat ini sama dengan ucapanmu

"Cukuplah kamu", atau dia adalah orang yangmemiliki kewenangan

dalam unrsannya atau kamu memiliki kewenangan dalam unrsanmu.

l<aail$\juga secara khusus digunakan untuk temPat senar yangada

pada kecapi.

6'f : Kalima t $ia,jjir ,*? artinyaadalah matahari telah

i"rlir,di dalam ,rt.r-kdi-at disebutk^n $ru3:\Y,!)tJl3f i artinya

saya tidak melakukan itu dan terbitnya matahari belum merata.

Kata Ls7\ aninya adalah menyinari.

Allah ju, berfirman:

{@ a;l1u$
*Pada uaktu petd.ng dan pada uaktu pagi." (QS. Shad [38]: 18),
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Maksudnya waktu terbitnya matahari. Kata,3.ri-Jl (barat) dan

kaa $-r.,:ll (timur) apabila disebutkan dengan bentuk mufrad (bentuk

tunggal) maka keduanya mengisyaratkan kepada dua arah barat dan

timur. Apabila keduanya disebutkan dengan bentuk tatsniyyah (,Fru
dan ;i;.-rli,) maka keduanya menunjukkan kepada tempat terbitnya
matahari (timur) dan tempat tenggelamnya matahari (barat) yang
ada pada musim panas dan tempat tenggelam dan terbitnya matahari
pada musim dingin. Dan apabila keduanya disebutkan dengan bentuk
jamak (|t$dan,3.2\11) maka keduanya menunjukkan kepada tempat
tenggelam dan terbitnya matahari setiap harinya.

Allah ju, berfirman:

{@';FG,a*i5y
"Rabbnya timur dan barat." (QS. As-Syu'ara' 126l:28),

{@ 6AY;e'aiNUY
"Rabbrrya dua timur dan dua barat." (QS. Ar-Rahmanl15l:17),

{@$i("ky
"Tempat sebelab timur." (QS. Maryam [19]: 16),

Maksudnya tempat yarTgada di sebelah timur.

Kata'.aiill artinya adalah tempat yarLg dapat memperlihatkan
terbitnya matahari, '.5, Utr artinya saya melemparkan daging ke

tempat di sebelah timur, kaa $]iAl artinya adalah tempat sbalat ied

supaya sbalat ied dilakukan di sana pada saat matahari terbit.
Kata 

"i5l 
*F artinya cahaya matahari menguning karena akan

tenggelam, dari kata itu pula lahir kalimat 3rg Fi arr.inyasangat

merah, daU ,tA\ &A baju memerah dengan dicel.rp, 3A! daging

yang merah yang tidak banyak lemaknya.
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3A : Kata KAt dan KrtA\ artinyabercampurnya kepemilikan
(birserikat/bersekutu), dikatakan b ahwa K At dan KStI:Al terj adi

apabila sesuatu dapat ditemukan pada dua orang atau lebih, baik sesuatu

yangdimiliki itu berupa fisik maupun sifat. Seperti halnya manusia

bersekutu dengan kuda dalam hal status keduanya sebagai hewan, iuga
seperti bersekutunya kuda dengan kuda lainnya dalam hal warna dan

kegemukan yang dimilikinya. Dikatakan di dalam sebuah kalimat
\K O-&;ttS t_!'jitS tS:u;S S:urt '&l; artinya saya berserikat atau

bersekutu dengannya dalam hal itu.

Allah JGj:nv;L berfirman:

{@.icKiv\
"Dan jadikanlab dia teman dalam urusanku." (QS. Thaha l20l: 32).

Di dalam hadits disebutkan:

Ki3-\Ar ,\e3 OuSAS'p
"Ya Allah masukkanlah kami ke dalam doanya orang-orangyarl1
shalih."3

Diriwayatkan bahwa Allah Ja;nv;:. berfirman kepada Nabi-Nya
Muhamm ad,sa r*rfg y ang be rbunyi :

(G- ;i J. &&fiis t e; e aii:zi' ub'; hrt
"sesungguhnya Aku memuliakanmu, Aku mengutamakanmu dari
semua makhluk-Ku dan Aku memasukkanmu ke dalam urusan-Ku."a

Maksudnya aku menjadikanmu diingat bersama-Ku dan aku
memerintah hamba-hamba-Ku agar taat kepadamu bersamaan dengan

ketaatan kepada-Ku, seperti halnya dalam firman Allah jur:

r Aku belum menemukan sumbernya.
a Aku belum menemukan sumbernya.
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{@i;f ii;+.i''1t'6+-'-ty

"DAn taatilab Allab dan taatilab Rasul." (QS,An-Nisa' [a]: 59).

Allah laj:nv) berfirman:

{@ if#v\frrc}
"Di dalam siksaan akan bersama-sarnA." (QS. As-ShaffatpT):33),

Bentuk jamak dari kata &:; 
^d^l^h',K|,

{@#el4rllK)'Y
"Ddn Dia tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya."
(QS. Al-Isra' ltTl: 771).

{@|r}5
"Pdrd pemiliknya berserikat dan saling bersengketa."

(QS. Az-Zumar l39l: 29),

{@ 4\-,Y;1'f4}"Y
"Pdrd sekutu yd.ng Tnernbuat syariat bagi rnerekA."

(QS. As-Synre l42l: 2L),

{@ oJu}'6Y
"Dimana sekutu-sekutuku." (QS. An-Nahl 116)z 27).

Perbuatan syirik (mempersekutukan Allah) yang dilakukan
manusia di dalam agama ada dua macam:

Pertama, syirik besar, yaitu syirik y^ng dilakukan dengan
menjadikan adanya sekutu bagi Allah. Dikatakan dalam satu kalimat:

+i,U,iX 3;\ sifulan mempersekutukan Allah. Syirik yang sepeni ini
merupakan kekufur an yar,g paling besar.

Kamus Al-Qur'an 369



{@ -*'!;if};"7xlt\
*Allab tidak rnenga.rnpuni dosa syirik." (QS. An-Nisa' [4]: 48),

Allah ju, berfirman:

{ @ (\j5ui'i:r:(fr i'1 !A,;'y
"Barangsiapa yd.ng rnenyekutukan Allah maka ia telab sesat dengan

kesesatan yang jauh." (QS. An-Nisa' [4]: 116),

{ @'^fri {i;fri; 11 ;'\!A ;,y
" Bar an gs iap a y an I rneny e k ut u k an A ll ah m aka A I I ah t e I ah m en gb ar amkan

atasn)d Surga." fQS. Al-Maidah l5l: 7 2),

{@ u.116}.JJ{Yir;gy
"Berbaint kepadamu untuk tidak ntelakukan kesyirikan kepada Allab
dengan sesud.tu pun." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12).

Allah berfirman:

{ @ tuAYxi i6 i'ffAt"t\ 3 fu y
"Orang-orang yd,ng melakukan kemusyrikan akan berkata kalaulah

Allab mengbendaki maka nisca.ya kami tidak akan berbuat syirik."
(QS. Al-An'am [6]: 1a8).

Kedua, syirik kecil. Yaitu perhatian terhadap Allah dan terhadap

sesuatu selain Allah secara bersamaan pada sebagian perkara, contohnya

adalah perbuatan riya' dan nifak sebagaimanayartg diisyaratkan
melalui firman Allah yangberbunyi:

{ @ sK-,- rls xi i!^i"\$Y, -\:, i-''G'y

-l
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"Menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah terbadap anak, yang telab

dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu. Maka maba tinggi Allab dari
d.pd. y ang mereka persekutukan. " (QS. Al-A' raf lTlz 19 0) .

{@ t5}f'J$$JL4;i('y
"DAn tidaklab beriman kepada Allab kebanyakan dari mereka kecuali

mereka melakukan kesyirikan " (QS. Ylsuf [12]: 105).

Sebagian diantara mereka berkata bahwa makna dari firman Allah

Jlu;'nq yang berbunyi:

{@';S}e'ir}
" Kecuali merek a melakuk an kesyirikan."
(QS. Ynsuf lL2):106)

Ia (sebagian dari ulama) berkata, oleh karena itu Rasulullah 1.tr*Kt{.
bersabda:

11rl.l,Jr iu J.,, *1:y ,irid"ir ,+^ e-lAvt
"Kemusyrikan pada umat ini lebih halus dari langkah semut di atas

batu yang halus."5

Ia berkata: kataS;iJt merupakan salah satu katayangmenunjukkan
kepada makna y^tglebih dari satu, maka firman Allah jw:

"Ddn janganlah ia menyekutukan dalam beribadab kepada tubannya

dengan seorangpur." (QS. Al-Kahfi [18]: 110)

Dapat dimaknai dengan dua syirik (syirik besar dan syirik kecil),

sedangkan firman Allah jur:

5 Hadits hasan ligbairibl. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dengan nomor
(19622) ari hadits Abu Musa Al-Asy'Ari xz69;. -,, dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani
di dalam kitabnya Sbabib At-Targbib lYa Tarbib dengan nomor (36)
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tjij .;r13tJ g,iA:,; i**s ;,ti ;jS

{@".r-$ii&Ab
"Bunublab ord.ng-orangmusyrik itu." (QS. At-Taubah [9]: 5)

Kebanyakan ahli fiqih memaknai musyrik tersebut dengan orang-

orang kafir berdasarkan firman Allah lur:

{@;rt555a3,A11?., }
"Orang-orangyabudi berkata 'Uzair adalab anak Allab,'
(QS. At-Taubah [9]: 30)

Dikatakan pula bahwa maknanya adalah orang kafir selain ahli
kitab berdasarkan firman Allah jr,:

rj:ti u.li iy F
{@'t7ufi

"sesungguhnya ordng-ordng yang berirndn, dan orang-ordng yabudi,

dan orang-ordng shabi'in, dan orang-orang nashrani, dan orang-ord.ng

majusi dan orang-orangyang rnusyrlk. " (QS. Al-Hajj l22l: l7),

Orang musyrik adalah golongan yang terpisah dengan kaum
yahudi dan nashrani.

,5": Kata i[iJl (membeli) dan $!l (menjual) merupakan dua kata

yangtidak dapat dipisahkan, orang yarLgmembeli ia membayarharga
(uang) dan mengambil barang yang dibelinya, sedangkan penjual ia
mengambil uang dan memberi barang yangdijualnya. Ini (penyebutan

penjual dan pembeli) terj adi apabila perdagang an yangdilakukan adalah

perdagangan barang yangditukar dengan uang. Adapun jika jual beli
yang dilakukan adalah jual beli barang dengan barang (barter) maka

setiap orang dari kedua pihak yatgbertransaksi bisa dikatakan sebagai

penjual maupun pembeli. Oleh karena itu maka kata i!;Jl dankatalliilt
keduanya dapat digunakan untuk menunjukkan satu sama lainnya.
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Kata U-p(saya membeli) lebih banyak dimaknai dengan makna

&a(saya menjual), dan kata &ii! (saya menjual) lebih banyak dimaknai

dengan U;*y(saya membeli).

Allah ju; berfirman:

{@"# +;"i#3Y
"Ddn mereka menjualnya (yusufl dengan barga yang murab."
(QS. Yusuf l12l:20),

Maksudnya mereka menjualnya. Begitu halnya dengan firman
Allah Jv:r:na y 

^ng 
berbunyi:

{@'e#i\q1\i;A\6'A\
"Mereka menjual kebidupan dunia dengan akbirat."
(QS. An-Nrsa' l4l:74).

Katall,A\dan kata l!;i)t dapat juga digunakan untuk menunjukkan

pekerj aan y arTgdapat menghasilkan sesuatu, seperti pengguna arL y 
^ng

ada pada firman Allah jr:

{ @ ;'ii*,'o'i4'u$iiLy
" S e s un gguh ny d o r ang- o rdng y d.n I m e rnp erj u a lbe I ikan j anj i A I I ab.'
(QS. AIi'Imran l3l: 77),

{@;i',,;6,5r55"ry
"Mereka tidak memperjual belikan dydt-ayat Allah.'
(QS. Ali'Imran l3l: 199),

{ @,;1,i1't;iii;fuiy
"Mereka membeli kehidupan dunia." (QS. Al-Baqarah [2]: 86),

{@'\tltAiTi:iY
"Mereka membeli kesesatan." (QS. A1-Baqarahl2): 16).

Kamus AlQur'an ?73



{@ <EiSiaiiA,;ii't-\
" sesunggubny a A llah membeli dari orang- ordng mukmin. "
(QS. At-Taubah [9]: 111),

Allah telah menyebutkan apa yang mereka perjual belikan yaitu
pada firman Allah jw:

.{@6,11ji $,wca}*.y
*Mereka 

berperang di jalan Allah maka mereka membunub."
(QS. At-Taubah [e]: 111).

Orang yangkeluar untuk berjihad disebut sebagai t!;IJr (penjual)

berdasarkan takwil dari ayat:

{ @'rt i -2\1;;65 t6cr-| i,t3\ (*5 \
"Di antara manusia ada orangyang menjual dirinya untuk menggapai

keridbaan Allab." (QS. Al-Baqarah l2l: 207).

Makna dari kata c_n-r- (membeli) adalrh d{ (menjual), maka
pemaknaan seperti ini sama dengan api- yang ada di dalam firman :

Allah jw:

{@ iiA';iit-\
"Sesunggubnya Allah membeli." (QS. At-Taubah [9]: 111).

LE-A: Kata yyilt artinyasangat jauh, dikatakan dalam sebuah

kalimat: Eli, )lilt *8"" sebuab kampung keberadaannyd sdngdt jaub. i

Kata rr tJl dapat digunakan untuk menunjukkan tempat, hukum
dan tanda.

Terkadang kezhaliman pun diungkapkan dengan redaksi rr iJl.

Allah ju, berfirman:
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{@(rt" 6;GAY
"sunggub kami telab berkata jika demikian perkataan yang jauh dari
kenyataan " (QS. Al-Kahfi [18]: 14),

Maksudnya ucapan yangjauh dari kebenararr. P\ Ei. sungai

keberadaannyajauh, maksudnya keberadaan air di dalam sungai jauh

dari pinggir sungai itu sendiri.

'P : Kata ,&\ F artinyasetengah bagian dari sesuatu atau

pertengahannya.

Allah jr berfirman:

{@ i\Ab riifi"6i;3i;'y
"Maka arahkan wlajabmu he arah masjidil haram.'
(QS. Al-Baqarah l2l: t44),

Maksudnya ke arah Masjidil Haram.

Allah jw juga berfirman:

{@:;J:'"{'#'v;Y
"Maka palingkanlab anj ab kalian ke arabnya." (QS. Al-Baqarahfzl: Ma).

Dikatakan di dalam sebuah kalimat: $W ny\i artinya saya

membaginya menjadi setengah-setengah, dikatakan juga dalam satu

kalimatiia $i artinya memb a gi p andan ga nny a, yaitu ketika seseo ran g

mencoba untuk melihat kepadamu dan kepada or^ng lain. Kalimat

jiItr 5y: dL aninya {ulan memerah susu sepanjang masa,kata ,5L
asal penggunaannya adalah untuk unta, ,fu Als; *i+ +g [l (unta

mengeluarkan cairan (susu) pada dua susunya dan tidak mengeluarkan

cairan (susu) pada dua susu lainnya).'rpnul artinyaunta yang kedua

susunya kering. n,;f ';6 
^rtinya 

domba yang salah satu susunya
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lebih besar dariyanglainnya, \}j',,,6,lli\'W) ia mengarahkan kepalanya

ketika ia mengarah. Maka susu yang lebih besar tersebut dapat
dikatakan sebagai ):1,,f )tiJl, sedangkan bentuk jamak darikata'rrLi t

adalah \Li,.

Seperti halnya yangada di dalam kalimat:

*Art)9\&t.xvi
Aku rindu kepadamu seperti rindunya tenTdn yang jaub

Kata )\Al juga digunakan untuk menyebutkan orang yang jauh

dari kebenararL, dan jamak dari kata pV adalah'rlU-j,.

,"#i: Kata irr:lt1 huruf nun yang ada padanya merup akan nun
Xlrtlyyat (nun yang merupakan bagian dari kata) dan berasal dari kata

*iyangberarti jauh. Dari kata itu lahirlah kalimat :ibi'hsumur yang
jauh (dalam), jtlt 'oLikampung yang jauh, dan $rL,t'^;j jarak yang
jauh. Dikatakan pula dalam satu pendapat bahwa huruf nun yang ada

padanya merupakan huruf nun tambahan, asal katanya berani dari
kata rl i E\i yangberarti terbakar dengan kemarahan, maka syaitan

itu sendiri merupakan makhluk yang berasal dari api sebagaimana

ditunjukkan oleh firman Allah 1u,:

{@ *secu-;\1i'Jt'\
"Ddn Dia menciptakan jin dari nyala dPi." (QS. Ar-Rahman [55]: 15.

Maka karena syaitan berasal dari api ia dianugerahi kelebihan t

dengan memiliki kekuatan panas dan kebencian yang tercela dan

membuatnya tidak mau bersujud kepada adam.

Abu'Ubaidah berkata: syaitan merupakan nama bagi setiap yang
jahat dari kalangan jin, manusia dan hewan.
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Allah ju, berfirman:

{@"dt;e'iii$isy
"syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin."
(QS. Al-An'am 16l: lL2,

{ @ 6;4 <AYJi':'{'\
" Ddn sesungguhnya syaitan-syaitan benar-benar membisikk an. "
(QS. AI-An'am l6f:121,

{@;e+#JYi*\i\iY
"Dan jika mereka berkumpul kembali kepada syaitansyaitan mereka."
(QS. Al-B aqarah l2): t4,

Maksudnya kepada kawan-kawan mereka dari kalangan jin dan

manusia, dan firman Allah jur:

{@ /WiJb!'*vy
"Ia seperti balnya kepala-kEala syaitan " (QS. Ash-Shaffatp7):65.

Dikatakan bahwa kepala syaitan yang dimaksud bentuknya seekor

ular yang memiliki badan yang ringan. Dikatakan juga bahwa yang
dimaksud adalah makhluk yarLgjahat dari kalangan jin, ia diserupakan

dengannya karena buruknya gambaran yang dimilikinya.

Dan firman Allah juo:

{@i*t:tiw(,wity
"Ddn mereka mengikuti dpd ydng dibacakan oleh syaitan-syaitan."
(QS. Al-Baqarah l2): 102,

Mereka adalah kalangan jin yang membangkang, dapat juga

diartikan sebagai manusia yarLgdurhaka.
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Seorang peny air berkata:

j*:reul)r 3W{,,;
Sekiranya baban syaitan-syaitan serigala yang rnenggdny

Kata J!-AImerupakan bentuk jamak dari kata jrta 
^rt 

nya adalah

segala sesuatu y^ngmengganggu musuh, dan khusus digunakan untuk
gangguan yangdilakukan oleh serigala.

Penyair lainnya berkata:

Su4;.itrr:r ar:iu

Tidaklah malam ydngpenub kefakiran itu kecuali hanyalab syaitan

Setiap hal yang buruk bagi manusia dinamakan dengan sebutan

syaitan.

Rasulullah,szr'^*xtp bersabda:

" S i f at h as ad (i ri h at i) m e rup akar * 
jr::lT], :::tr"ff ]]

syaitan."6

\b: Kata gg2r)\,r{ti artinyaadalah pinggir lembah.

Allah ju, berfirman:

{@,A|#a.1r}y
"Ia diseru dari sebelab kanan lembah." (QS. Al-Qashash [28]: 30.

6 Hadits dhaif; diriwayarkan oleh Abu Dawud dengan nomor (4784), Ahmad di dalam Al-Musnad
dengan nomor (18014) dari hadits'Athiyah As-Sa'dy, dengan lafadz hadim sebagai berikut:

it,.-1,.,uzr;,t" p;\ c^:; \t\i ruiu lutt 
'r;xcyr.,ttt 

:r eL SvAr i1; ;uJr J4 J,^:";)\ i\
"Sesungguhnya marah itu adalah sifat syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu tercipta dari api,
dan yang dapat memadamkan api adalah air. Oleh karena ini, jika salah seorang diantara kalian
marah, maka berwudhulah. "Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Dba'if
Al-Jaami' dengan nomor (1510)
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Dikatakan dalam sebuah kalimat Udf aigE artinyaaku berjalan

bersamanya di pinggir lembah, L31l'.P artinya adalah tunas tanaman,

yaitu sesuatu yang keluar dari tanaman itu sendiri dan kosong di
pinggirnya, bentuk jamak dari kata |u,Li adalah lt-Ei1.

Allah ju, berfirman:

{@,ffi'6#}
"seperti benib tdndrnan ydng rnengeluarkan tund.snyd."

(QS. Al-Fathl+81: zs)

Maksudnya tunasnya dan dibaca dengan redaksi;-iE.i r.p.ni halnya

kata L3t SjJt dan kata fflt ft!\.

t I:t: Kata i.+Jl (bangsa) aftinyaadalah suku yang berkembang
a'

menjadi bangsa yang berasal dari satu orang. Kata tersebut bentuk
jamaknya adalah l. At (bangsa-bangsa).

Allah ju, berfirman:

{@',#'6fiY
" Berban gs a- b an gs a dan bers uku - s u k u. " (Q S. Al-Huj ura t lagl: 73) .

6,Y)l b+.:4Jl artinyaadalah lembah yang bergabung satu ujungnya
dan ujung lainnya terpisah. Ketika anda melihat lembah tersebut dari
sisi lembah yang terpisah maka akan muncul di dalam benakmu bahwa

itu adalah lembah-lembah yangterpisah, namun apabila anda melihat
dari sisi lembah yang bersatu maka akan muncul di dalam benakmu

pikiran bahwa itu adalah dua lembahyangmenyatu. Oleh karenanya
di dalam suatu kalimat disebutkan: ,"sil1\e.ir?) ,,*l lit,3iri (kamu

akan menganggapnya bersatu apabila kamu berada di sisi lembah
y^ngmenyatu dan kamu akan mengar,ggaprrya bersatu apabila kamu
memisahkannya).
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Kaa,f,limerupakan bentuk isim tashgir dari kata,\liyang mana

kata,L),iitu sendiri adalah isim mashdar. Kata ,iJiiugabisa jadi adalah

sebuah nama (syuaib), atau bisa jadi merupakan bentuk isim tashgir

dari kata lrJ+.Kata*izi.artinya tempat minum yang berasal dari kulit.

Adapun firman Allah J$:i'w berfirman:

{@# ntu,s)*Jl}
"Pergilab kamu mendapatkdn nd.ungdn yang memiliki tiga cabang."

(QS. Al-Mursalat 177): 30).

Maka akan ada pembahasan khusus setelah kitab (bab) ini.

';3 : Kata .,ill (rambut) maknanya sudah dikenal, bentuk jamaknya
Jr-
adalah 

"\rt\.Allah jw berfirman:

{@ 5:Cit;cr6ve!;1 Ay
"Ddn dari bulu-bulu domba, dari bulu-bulu unta dan dari bulu-bulu

kambing." (QS. An-Nahl [15]: 80).

Kata,Lfi artinyasaya merasakan, dari makna itu lah disebutkan

dalam sebuah kalimat lK 3,F artinyasaya mengetahui hal itu dengan

cermat. Seorang penyair dinamakan denganlti karena kepintaran dan

kedalaman pengetahuanrLya.Kata j-:)\pada dasarnya adalah nama bagi

ilmu yang ada di dalam ucapan mereka e-P4 (satu ungkapanyang

semakna dengan kata "ah"). Di dalam istilah umum kata jiiJt (syair)

dimaknai dengan ucapan yangdiukur dan dibuat bersajak.

Kata;,\ill (penyair) ditujukan kepada orang y^ngmembuat syair,

Allah ju, berfirman ketika menghikayatkan tentang orang-orang kafir:
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{@;-s 'iS;;iri,YY
"AtAu basil rekayd,sd,nyd (Mubammad), atau babkan dia hanya seordng

penyair (QS. Al-Anbiya' l2tl:5),

{@ttr$\
" Untuh seordng penyair yang gila.' (QS. As-Sh affat Tlly X),

{@ -r8i?sy
"Penyair yang kami tilnggu-tunggz." (QS. At-Thur [52]: 30).

Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa orang kafir menuduh Nabi
Muhamm ad iq ri;fg sebagai !\.i (penyair) karena ia telah mendatangkan

ucapan (AI-Qur' an) yangpenuh dengan sajak, sampai-sampai mereka
(orang kafir) mempersamakan seluruh lafazh yang ada di dalam
Al-Qur'an dengan syair yang dibuat oleh manusia.

Seperti firman Allah jur:

{@*s?fr;-,Weqy
"Mangkuk besar seperti kolam dan periuk-periuk besar yang kukub."
(QS. Saba' [34]: 13),

Dan firman Allah jw:

{@ *,;Tg'::Y
"Binasalah kedua tangdn abu lahab." (QS. Al-Lahab [111]: 1).

Sebagian orang yangberilmu berkata: orang-orang kafir di dalam

tuduhannya tersebut tidak bermaksud mempersamakan Al-Qur'an
dengan syair karena kesamaan sajak yang dimilikinya dengan syair-
syair sesuatu yangbiasa karena amatlah jelas Al-Qur'an itu redaksi-

redaksinya tidak sama dengan syair.
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Fakta tentang hal itu tidak dipungkiri oleh orang awam dari

kalangan non arab apalagi oleh orang-orang fasih dari kalangan arab.

Mereka menuduh Al-Qurt an sebagai syair maksudnya menuduhnya

sebagai kebohongan karena biasanya syair menungkapkan tentang

kebohongan, seorang penyair sama halnya dengan pembohong.

Sampai-sampai kaum pembohong di dalam bahasa arab dinamakan

dengan {-Fl ftaum pendusta). OIeh karena itu Allah i)q:i'v) bercerita

tentang perilaku para pefiyair pada umumnya:

{@'oi6i&ry;rfi:5y
"Ddn penyair-penyair itu orang-ord.ng sesd,t mengikuti rrterekt."
(QS. As-syu'ara 126): 22a)

Sampai dengan akhir surat. Juga dikarenakan syair itu adalah

tempatnya kebohongan, dikatakan dalam satu ungkapan bahwa syair

yang paling baik adalah syair yang paling bohong. Sebagian ahli hikmah

berkata, nyaris tidak terlihat orang yangberagama dengan baik dan

memiliki kepandaian di dalam berbicara tertutup (dari kebohongan)

dalam syair yang dibuatnya.

Kata j\lt3l artinya adalah perasaan (indera).

Firman Allah lur:

{@ 6i{{;J5Y
"Dd.n kalian tidak menyadarirr)o." (QS. Az-Zumar [39]: 55),

Artinya mereka tidak menyadari hal itu dengan indera-indera

mereka. Kalaulah Allah ju, berfirman tentang hal-hal yang berlaku bagi

mereka 'ojqdi;;,.:5-ti (mereka tidak menyadari dan tidak berakal)

maka hal itu tidak diperkenankan karena banyak juga hal yangtidak

dapatdiketahui dengan indera terkadang bisa dipikirkan (masuk akal).

Kata [4] t\:i artinya adalah aiaran-alaran haji yangdapat diketahui

dengan indra, bentuk mufradnyaadalahfi. Dikatakan di dalam satu

kalimat ?t }t;i (ajar an berhaj i), bentuk mufradny a adalah i1"i
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{@,;;t'*3;t$-;,4, }
"Demikianlah perintah Allab, dan barangsinpa yang mengagungkan

syiar-syiar Allah pada ibadah haji." (QS. Al-Hajjl22l:32),

{@'rfir '.7 
1:ii3-b.y

"Di bukit mary'aril haram." (QS. Al-Baqarah [2]: 198),

{@;t;F.;:ti{y
"Janganlah kalian melanggar kesucian syiar syiar Allab.'
(QS. Al-Maidah l5l:2),

Maksudnya jangan melanggar sesuatu yang disembelih untuk
rumah Allah (pada saat ibadah haji), hal itu dinamakan dengan syiar
karena hal itu dapat dirasakan/diketahui, yaitu melalui penyembelihan

yangdilakukan dengan besi (pisau).

Kata )\Al artinya adalah baju yang ada di bawah tubuh untuk
melindunginya dari rambut, kata 361juga artinya adalah sesuatu

yangdirasakan seorang pada dirinya di dalam peperangan, maksudnya

adalahsesuatu y^rLgdipelajarin ya. 4Ll';;;it maknanya sepert i 4l ^a\i
(dimabuk cinta). Kata b-rbr;i'ir arinyarambut yangpanjang beserta

yang mengelilinginya. Dan kata *Li'aip,lt artinya kecerdikan para
penyair, dan kata ',tlilljuga dapat dianikan sebagai lalat yangsering
hinggap di bulu anjing. Adapun kata',l:iJt artinyasudah dikenal yaitu
gandum, dan 6;jill adalah bintang.

Allah jw berfirman:

"Ddn sesunggubnya Dialah Rabb (yong memiliki) bintang Syi'ra.'
(QS. An-Najm [53]: ae).

Sebagian kaum Jahiliyah menyembah bintang Syi'ra.

{@{fri-r;'N?y
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j;i: Dibaca

{@\6$y
"Ia membuatnya jatub bati." (QS. Y[suf [12]: 30),

Aninya berasal dari ,-i-ilti-Li maksudnya bagian atas hati yang
menggantung, kata J+liali' artinya bagian atas gunung. Dari makna
itu muncul ungkapan l.tA,3yX,i}3 yrng artinya si fulan hatinya
menggantung, seakan-akan ada yangmenggantung di hatinya.

, lr.:r: Kata ,jijJt artinya adalah nyalanyaapi, dikatakan dalam

febuah kalimat tiAit ,frr\x\ E'fl:i sebuah nyala api dan engkau telab

menyalakannyd. Dan Abu zaid membolehkan untuk membacanya

dengan \#fr -,31, kata'elirtlt artinya adalah ii;At (sumbu) ketika ia
dinyalakan, dikatakan juga W-i[ putih menyala.

Allah ju: berfirman:

{@q5&'0\:i,j;5y
"DAn kepalaku telab penub uban." (QS. Maryam llgl: 4),

diump amakan den g an ny alany a api dari sisi warn a y ang be rub ah,

sedangkan kalimat W 3X i*11 si fulan marah menyala,diumpamakan

dari sisi gerakan. Dari makna itu pula muncul kata ,j\.:Jl O jBt ai;:i
maknanya aku menyalakan (semangat) kuda, aku menggairahkannya,

dan menghidupkan semangatnya.

aaa

Ji.r, : Allah ju, berfirman:

{@"e\tu"Y
"Ia telab membuatnya jatub bati." (QS. Yrlsuf [12]: 30),

Hatinya dipenuhi rasa cinta, maksudnya di kedalaman hatinya.

Huruf Syin



Dikatakan pula bahwa maksudnya pertengahan hatinya, itu
menurut Abu Ali. Keduanya memiliki makna yang berdekatan.

,-pi : Kata Jiitt aninya sesuatu yarrymembuat manusia sibuk.

Allah jw berfirman:

{@s#,YY
"Dalam kesibukan bersenang-send.ng." (QS. Yasin [36]: 55),

Ayat tersebut dibaca dengan,F y 
^ng 

artiny a hal-hal ftesibukan)
yangmembuat mereka lupa. Tidak dikatakan dengan j;;i da" ji
bentuk jamak dari j;u.
.t (

P : Kata irljJt artinya menggabungkan sesuatu kepada sesuatu

)mg semisal dengannya, dikatakan bagi bilangan genap

{@ itr'rer'Y
"DAn demi yang gendp dan yang ganjil." (QS. Al-Fajr [89]: 3).

Dikatakan dalam sebuah pendapat bahwa iijJt artinya adalah
makhluk-makhluk dipandang dari segi terbentuknyaia dari beberapa

bagian fterpasangan).

Sebagaimana Allah ju, berfirman:

"DAn dari setiap sesudtu kami rror"r!rY.::#''i&b 
u;y

(QS. Ad-D zariyat l5l): 49),

Sedangkan jlt (y ang ganj il) pada hakik atny a adalah Allah J\;i:n\tl.,
dipandang dari fakta bahwa Allah adalah esa dari segala sisinya.
Dikatakan pula bahwa irljJt artinya adalah hari penyembelihan,
sedangkan jjl aninyaharl araf ah. Dikatakan pula bahwa 'iAt artinya
anak adam sementara jr)\ aninya adalah Adam.
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Kata 'arr\7l$l artinya bergabung kepada orang lain dimana orang

lain tersebut sebagai penolong dan sebagai orang yang diminta, biasanya

orang yang dijadikan sebagai syafaat (penolong) adalah orang yang
lebih tinggi kedudukan dan martabatnya.Dari makna itulah muncul
kata g\i;Jl q'aet;At syafaat padaharikiamat.

Allah ju, berfirman:

{ @ \:^i; f1i U ;ii ;.'ty^;Ar l,$.5"5 y
"Mereka tidak memiliki syafaat kecuali siapa yang telah membuat
perjanjinn di sisi Allab yang maba pemurab." (QS. Maryam 119): 87),

{@ #51t:;:;$Yi;AiAJy
"Syafa'at tidak bermanfaat kecuali bagi orangyangdiizinkan oleh Allab
yang maba pemurab." (QS. Thaha [20]:109),

{@q'W#i}
"Syafa'at mereka tidak berguna sesuatu pun." (QS. An-Najml53l: 26),

{@ u-iA*Y<'ifrrVi}
"DAn mereka tidak akan memberikan syafa'at kecuali kepada ora.ng

yang diridhai." (QS. Al-Anbiya' l2ll: 28),

{@ 'ar+''i'|^#"#(i'y
*Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at ordng-ord.ng yang

memberikan sy afa' ar. " (QS. Al-Muddatstsir 17 4l: 48),

Maksudnya tidak adayangdapat menjadi syafaat bagi mereka.

{ @'iiii{t *i oe6}i- 6-ifi a#.{i y
"Ddn ordng-ordngyangmereka seru selain Allab tidak memiliki syafa'at."
(QS. Az-Zukhruf [43]: 86),

386 Huruf Syin



{@#{;*bY
*Dari 

temd,n setia dan dari seorangpun pemberi syafa'at."
(QS. Ghafir [40]: 18),

{@1ciffii*# }
"Barangsiapa ydng rnenolong dengan pertolongan ydng baik."
(QS. An-Nisa' [4]: 85),

{@'t:rr'etr"*Ji\
"Dan barangsiapa ydng menolong dengan pertolongan yang buruk."
(QS. An-Nisa' [4]: 85),

Maksudnyabarangsiapa yang bergabung dengan orang lain
dan menolongnya dan menjadi penolong baginy^ atau menjadi
penolong di dalam mengerjakan kebaikan dan keburukan, kemudian
ia menolongnyadan membtatnyalebih kuat dan bersekutu dengannya

di dalam kemanfaatan dan kemadhar atan y angditimbulkan. Dikatakan
bahwa yang dimaksud dengan syafaat yang dimaksud di sini adalah

seseorang mengajarkan kebaikan bagi orang lain atau keburukan,
kemudian orang lain tersebut mengikutinya maka seakan-akan ia telah

menjadi penolong baginya.

Hal itu sebagaiman yangdisabdakan oleh Rasulullah )qr:y{V:

A'U u3q;-* U;iSv;i'ds'a% e * nn
KV;F ,y":i:W:::,;t 3

"Barangsiapa yang mengerjakan perbuatan yang baik maka ia akan
medap atk an p ahala dariny a dan p ahala dari o ran g yan g men gikutinya,
dan barangsiapa yang mengerjakan perbuata,r.yang buruk maka
baginya dosa darinya dan dosa dari orang yang mengerjakarrnya."T

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (1017) dari haditsJarir bin'Abdullahl:zSVa
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Dan firman Allah 1u.:

*Tidak,ad,aseorangpemberir*'"lrYn::::;:'S;::
izin dariNya." (QS. Yr:nus [10]: 3),

Maksudnya Allah sendiri y^ngmengatur segala urusan, tidak ada

lagi yang dapat mengatur kecuali setelahnya Allah mengizinkan kepada

para pengatur-pengatur dan pembagi-pembagi dari kalangan malaikat.
Kemudian mereka mengerjak an apa y angseharusnya mereka kerj akan

setelah mendapatkan izin dari Allah.

Di dalam sebuah kalimat disebutka n \-'Jifigfi & oy-l e ; i;r-!
aku meminta pertolongan kepada si fulan melalui si fulan, maka ia
menolongku. Kata 'olii artinya adalah ia menjawab permintaan
pertolonganrTya. Diantara halyang semakna dengan perryataan itu
adalah sabda Nabi :sr,^*KV yar,g berbunyi:

(&'rpu,i!3r;1
"AI-Qur'an itu adalah pemberi syafaat dan sesuatu yang dijawab
syafaatnya."s

Sedangkan kata i;jlt artinya adalah meminta barang y^ngdijual
supaya dijual kepadanya supaya dapat digabungkan kepada bagian

lain yang telah dimilikinya.KataiaJ*lt ini berasal dari kata'4iyang
artiny a adalah p as an gan.

Rasulullah -k6rt xiit bersabda:

11i;,;-:, X ylf f ,;-", tiyy

"Apabila telah ditetapkan hukum hadd maka tidak ada syafaat
(penolongan) lagi."'

' Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan nomor (124) Al-Baihaqi di dalam kitabnya
Syu'abul Iman dengan nomor (2010) dari hadits Jabir &s!fi , hadits ini dishahihkan oleh Syaikh
al-Albani di dalam kitabnya Shahih Al-Jaami 'dengan nomor (3333)

' Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor Q2L3) dari hadits Jabir i<{fr
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,:i3: Kata J.liJt anin ya adalahbercampurnya sinar dari cahaya
\JV
rirrg dengan gelapnya malam ketika terbenamnya matahari.

Allah ju. berfirman:

{@,#\#ii}
"Maka aku bersumpah dengan caba.ya senja." (QS. Al-Insyiqaq [84]: 16),

Kata jti.i)\ artinya adalah sikap menjaga yarLgdisertai rasa takut
karena seorang y^ng menjaga ril't:) menyukai orang yar.g dijaganya

dan takut dengan apayarLgakan menimpanya.

Allah ju, berfirman:

{@ <,Hi;A(;fiY
"Ddn mereka takut kepada bari kiamzr. " (QS. Al-Anbiya' l2l]: 49),

Apabila kata 6tidij adikan bentuk f il muta' addidengan tambahan

kata 62maka makna yangamat jelas adalah makna.lpt (tak"t), dan

apabila dijadikan bentukf il muta'addi dengantambahan kata.2 maka

makna yangamatjelas adalah makna {\j:Jt (menolong).

Allah ju, berfirman:

{@'ue$'6efr%6Ly
"Kami dabulu di keluarga kami adalah orangyangtakut (akan diadzab)."

(QS. At-Th,tr SSZ): ZO),

{@$lWY
"Mereka takut akan hal itu." (QS. As-Syura 142): l8),

{@D\rrug<a*xy
"sangat ketakutan dtas dpayang mereka perbuat."
(QS. As-Synre 142): 22),
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{@G$J|-A;Y
"Apakab kalian takut karena kalian memberikan."
(QS. Al-Mujadilah [ss]: 13).

lo.

Un : Kalimat_rfullli aninya adalah tepi sumur, kata tersebut digunakan

untuk mengumpamakan dekatnya sesuatu dengan kehancuran.

Allah ju,: berfirman:

{@e"6&y
"Tepi jurangya.ngruntuh." (QS. At-Taubah [9]: 109),

{@ ti.\hi|y
"Di atas tepi jurang." (QS. Ali Imran [3]: 103),

.rXJl .}e,i)3 ir:,maksudnya ia telah sampai pada tepi kehancuran.

Dari pemaknaan yang seperti ini maka digunakanlah kata tersebut
dalam sebuah ungkapan ,iriyts ,y6{u (tidaklah tersisa dari hal itu),
kecuali sedikit seperti halnya tepi sumur. Bentuk tatsniyyah (bentuk
dua) nya adalah OYfi\^li, dan bentuk jamaknya adalah ltlii.

Kata ,i.?\ 6, L\1Al datangnya kesembuhan, dan kata tersebut
menjadi kata bagi sembuhnya seseorang dari penyakit.

Allah ju, berfirman ketika menceritakan perihal madu:

{@aw"'\il*Y
"Di dalamnyd terdapat obat bagi manu.sla. " (QS. An-Nahl 116): 69),

q@b:as-.1l)
"Petunjuk dan obat." (QS. Fushshilat l4ll:44),

{@ ps.Uieq{+y
"Obat bagi sesuatu ydng ada di dalam dada." (QS. Yunus [10]: 57),
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{@ <':-i'*i-:!*q/jE
" D an me n go bati dada- dada o ran gy an g be rim an. " (QS.At-Taub ah [9] : 1 a)

y't
,iit : Kata SiJt artinya adalah lubang y^ngada di dalam sesuatu,

JIdrlr- sebuah kalimat dikatakan r;e24'3i;t. aku membelahnya

menjadi dua bagian.

Allah ju, berfirman:

{@A*:iir*7y
"Ddn kemudian kami belab bumi dengan sebaik'baiknya belaban."

(QS. 'Abasa [80]: 26),

{@ F"*iJ;fri;Y
"Hari dimana bumi terbelab." (QS. Qaf [50]: aa),

{@tiai$Gy
"DAn langit terbelab." (QS. Al-Haqqah [69]: 16),

{@;b4i@irig}
"Apabila langit terbelab." (QS. Al-Insyiqaq [84]: 1),

{@;si'lu$y
"DAn bulan telah terbelar." (QS. Al-Qamar [5a]: 1).

Dikatakan di dalam suatu pendapat bahwa terpecahnya bulan

terjadi padazaman Nabi 'kir*:;\tp. Dikatakan dalam pendapat lainnya

bahwa pecahnya bulan terjadi ketika kiamat telah dekat. Dan dikatakan

di dalam pendapat lainnyabahwa yangdimaksud dengan ka:'a ftAyyaurrg

ada di dalam ayat tersebut artinya jelas.
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Kaa'aXkt artiny a adalah p ot o n gan y ang dip ot o n g-p oto n g s ep ert i
halnya setengah (y"rg merupakan potongan dari satu). Dari pemaknaan

seperti itu lah lahir kalim at $\i4 ,*bul ,y'6i3:V (si fulan terbang dari
amarahnya dalam keadaan terpotong-potong, maknanya sama dengan

ia dicabik-cabik oleh kemarahan). Kata jjJt artinyakeadaan dipotong-
potong dan dipecah yang menimpa jiwa dan raga.

Allah jw berfirman:

v rAn€ )/.'.. ' 7 ,

t\Y,r+Yl e,'!Ly
"Kecuali dengan menyusabkan jiwa." (QS. An-Nahl 116l:7).

Kat a'a!At arriny a ar ah p e rj al an an y ang dit e mui mu m e nyu s ah k an

ketika engkau berjalan ke sana.

Allah ju,: berfirman:

{@'Xlii*'&Y
terlalu jauh bagi mereka jarak perjaland.nnyd (QS. At-Taubah l9): 42),

Kat a jLl! lartiny a melakukan pe ft ent angan, Allah ju, b erfirman :

{@W^@tusLty
"Apabila kal ian khaza atir p ers engketaan diantara keduany a. "
(QS. An-Nisa' [4]: 35),

{@7,+ellg!
"Maka sesunggubnya mereka berada dalam pertentangan."
(QS. Al-B aqarah l2): t37),

{@oD'#A\y
"tanganlab pertentdnganku dengan kalian menyebabkan kalian berbuat
dosA." (QS. Hud [11]: 89),
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{@ *twi}
'Berada di dalam pertentd.ngd.n yang jaur." (QS. Al-Baqarahl2l: t76),

{@ rt;;.a\Efi;:'Y
"Barangsiapd. yang rnenentang Allah dan Rasul'Nyo.'
(QS. Al-Anfal [a]: 13),

Maksudnya barangsiapa yang bertentangan dengan ialan para

kekasih-Nya,hal ini seperti pada firman Allah jur:

{@e2)Q;.y
"Da.n barangsiapa yang rnenentang Allar. " (QS. At-Taubah [9]: 63),

Dan seperti hal itu pula firman Allah ju,:

{@ Ji;lta2.q,;'y
"Ddn barangsiapa yang rnenentd.ng Rasul." (QS. An-Nisa' [a]: 115).

Di dalam sebuah kalimat dikatakan' 9!)r ,y*t lAt,F ui* J\3t

artinya terbagi menjadi separuh-separub. g*i #: brf &r.i).3, si fulan

merupakan separuh dari jiwaku dan saudara dari jiwaku, maksudnya

seakan-akan ia bagian dariku karena adanyakesamaan satu sama lainnya.

Dan kata g[:3Jl $i\tartinya bunga yangberbentuk bintang.

Kata S,'1t'a:$'artinya sesuatu yang dapat membelah, kata
'a3-*A\artinya adalah katup nafas unta, dinamakan seperti itu
dikarenakan di dalamnya terdapat sesuatu yang dapat membelah.

Di tangannya terdap 
^t 

|-*maksudnyaadabanyak kesulitan, di dalam

kuku binatang terdapat .!E-i, maksudnya terdapat penyakit.

*i lliu rit bi,j";SSeekor kuda sulit dikendalikan ketika ia

lebih cenderung mengarah kepada salah satu arah dari dua arah

perjalanannya. Kata iiiJl makna dasarnya adalah setengah potong baju,

meskipun kadang kata'diil juga sering dimaknai dengan sepotong baiu.
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\i3: Kata i';rtst(kesengsa raan)merupakan kebalikan dari kata

i3tiJl (kebahagiaan). Dikat akani\trIt;1-i:W: -i'F"- ,fr- et n, artinya
sungguh dia telah sengsara. Ayat ke-106 dari surat al-Mu'minun, ada

yarLg membacan ya dengan V'h (kejahatan kami) . Dan ada juga yang
membacanya dengan u"i1i. Dari segi bentuk, katal't;l)t sama seperti

i$t. Sedangkani2tiill sama seperti iiffJl.

Sebagaimana kebahagiaan terbagi menjadi dua macam, yaitu
kebahagian di akhirat dan kebahagiandi dunia. Kemudian kebahagiaan

di dunia terbagi menjadi 3 macam, yaitu kebahagiaan jiwa, kebahagiaan

ragadankebahagiaan di luar diri kita. Begitu pun dengan kesengsaraarl,

ia terbagi seperti pembagian di atas. Mengenai kesengsaraan di akhirat,

Allah berfirman:
/,l\ .,z1r4

{@ cii{5-i-A,t}
"Ia tidak akan sesat dan tiddk akan celaka." (QS. Thaha l20l: 123).

Dia berfirman:

{@GeWabY
"Kami telah dikuasai oleb h,ejabatan kami. " (QS. Al-Mu ' minfn 123]: 106)

Dan ada yangmembacanya denganbl\t. Sedangkan mengenai

kesengsaraan di dunia.

Dia berfirman:

{@#irr;iik?*y
*Maka sekali-kali janganlab sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari

s urgd, y d.ng nxeny ebabkan kamu menj adi celaka." (QS. Thah e l20l: 177) .

Sebagian ulama mengatakan bahwa terkadang kata lti.l^lt
(kesengsaraan) ditempatkan pada posisi kata l-191 (kepayahan,
kesukaran), seperti ucapan K A,ry, yang artirLya saya merasa

sukar dalam hal itu. Setiap kesengsaraan pasti merupakan kesukaran.

394 Huruf Syin



Akan tetapi tidak setiap kezukaran dapat disebut sebagai kesengsaraan. Maka

kata iill I (kesukaran) lebih umum dari pada kata i1\31l,1 (kesengsaraan).

A*r:Kata .!ri^lt (ragu) artinya adalah perasaan dalam hati
seseorang tentang adanya kesetaraan dan kesamaan arTtara dua hal

yangberlawanan. Perasaan tersebut terkadang terjadi karena ada dua

buah tanda yarlgsama dari dua hal yang berlawanan atau terjadi karena

tidak adatandasama sekali $mg menjadi pembeda) dari kedunya. Rasa

ragu terkadang terjadi akan keberadaan sesuatu, apakah ia ada atau

tidak ada? Terkadang terjadi pada jenisnya, termasuk jenis apakah ia?

Teradang terjadi pada sebagian sifatnya. Dan terkadang terjadi pada

alasan yang melatarbelakangi keberadaanya.

Rrg,, termasuk dalam kategori ketidaktahuan, dan bahkan ia lebih

khusus dari pada tidak tahu. Dikarenakan ketidaktahuan terkadang

muncul dari tidak adanya pengetahuan mengenai dua hal yang
bertentangan tadi. Maka setiap keraguan pasti ketidaktahuan. Akan
tetapi tidak semua ketidaktahuan dapat disebut keraguan.

Allah berfirman:

"Maka jika kamu (Muhamrnad)berada dalam keragu-raguan."
(QS. Yunus [10]: 9a).

{@.r1 a3o9\

{@Fili*,{Y
"Dalam keraguan yang menggelisahkan terbadap Al-Qur'an.
(QS. Hud [11]: 110).

{@5#.#ait.ii}
*Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-ragudn. "
(QS. Ad-Dukhan $\z e).
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Kata &iJt dapat berasal dari kalim at 4jsl i3K, y artg arriny a say a

mencabik atau menyobek sesuatu.

Seorang penyair berkata:

?%,r:ar ie;-Ft,A * '<u;i.tr 6.1!,*k)
Dan saya merobek bajunya dengan tombah al'Asbam, ordng mulia

yang ada di ujung tombak itu sudah bukan ord.ng terbormat lagi

Maka seolah-olah makna dari kata &iJt d"lrh robekan atau lubang

y^flg ada pada sesuatu, y arLg menj adikan pandangan tentangnya tidak

tirri.trp dan tidak dapat dijadikan sandaran. Dan dapat juga kata J.litt

merupakan kiasan yangdiambil dari JiiJt, yaitu menempelnya lengan

pada pinggang. Yang demikian ini dikarenakan ada dua hal berlawanan

yang menempel, sehingga tidak menyisakan pintu masuk untuk
memahami dan menalar keduanya. Pendapat seperti ini dikuatkan

dengan adanyaucapan orang arab: ,\,-Ay(perkara itu menjadi

samar), u&y (masalah itu menjadi bercampur baur) , 33\ (terjadi

masalah) dan bentuk-bentuk kiasan lainnya. i3t senjat aatau alatyang

digunakan untuk memisahkan sesuatu.

'r3: Kata J3r (syukur) artinyaadalah menggambarkan
(*.rrgingat) serta menampakan nikmat. Ada yangberpendapat bahwa

kata SAI merupakan perubahan bentuk dari ,jKjt, yarlg artinya
adalah menyingkap. Sedangkan lawan katanya adalah ilL-st, yaitu
melupakan serta menutupi nikmat. Dikatakan 3J<Ji5l3, yakni unta

yang memperlihatkan kegemukannya agar dipandang oleh pemiliknya.

Ada juga yang berpendapat bahwa aslinya diambil dari ucapan

6f-i fu , y aitu sumber air y angpenuh. Maka apabila didasarkan pada

pendapat ini, makna dari kata jit adalah penuh (dalam artian tems

menerus -penj) dengan menyebut orang yangmemberi nikmat.

Syukur sendiri adatiga macam:
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{@Kri}sl(Wy
"Bekerjalah bai keluarga Daarud untuk bersyukur (kepada Allab)."
(QS. Saba' [34]: 13).

Ada ulama yang berpendapat bahwa kata$J:, di sana dibaca nashab

karena berposisi sebagai tamyiz (kata keterangan yang berfungsi untuk
membedakan). Dan maknany^ adalah kerjakanlah apa yang sedang

kalian kerjakan sebagai rasa syukur kepada Allah. Dan ada juga yang

berpendapat bahwa ia dibaca nasbab karena berposisi sebagai maful
(objek) dari kata trU;y.Di sini Allah menggunakan redaksi t Wy
(kerjakanlah), bukan \9-!l ftersyukurlah kalian). Tujuannya adalah

untuk memperingatkan mereka agar selalu bersyukur dengan tigacara
di atas, yaitu dengan hati, lisan dan anggota tubuh.

Allah berfirman:

{@'{.{}:JHy
"Bersyukurlab kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu."
(QS. Luqman [31]: 14).

Pertdrnd,syukur dengan hati, yaitu dengan cara mengingat nikmat
yang telah diterima.

Kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan cara memuji orang yang

telah memberi nikmat tersebut.

Ketiga,syukur dengan anggota tubuh, yaitu dengan cara membalas

nikmat tersebut sesuai dengan kadar y^rLgpantas.

Allah berfirman:

{@S#i,tF'b
"DAn kami akan memberi balasan kepada ord.ng-orangyangbersyukur."
(QS. Ali'Imran [3]: 1a5).
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{@:#1'Kii61fr"
"DAn barangsiapa ydng bersyukur maka sesungubnya dia bersyukur

untuk (kebaikan) dirinya sendiri." (QS. An-Naml l2l: a0).

Dalam firman-Nya:

{@ 3Kaic,AlWy
"Dd,n sedikit sekali dari bamba-bamba-Ku yang bersyukrtr."
(QS. Saba' [34]: 13),

Terdapat peringatan bahwa memenuhi syukur kepada Allah
merupakan perbuatan yang sangat sulit. Dan oleh karenanya, Allah
tidak memuji para kekasih-Nya dengan kataJ.fut, kecuali dua orang.

Dia berfirman tentang Ibrahim '{t;t*,

Maksudnya adalah memberi nikmat
serta memberikan balasan sesuai dengan

lakukan.

398

kepada hamba-hamba-Nya
ibadah yangtelah mereka

{@t;:\v+6y
" (Lagi) y d.ng rn enry ukuri n ik mat - n i k mat A l l ab.'
(QS. An-N ahl 11,61: rzl).

Dan berfirman tentang Nuh ixa-rif :

{@6trr\G5K{Ly
"sesunggubnya dia adalab hamba (Allab) yang banyak bersyukur."
(QS. Al-Isra' ll7):3).

Dan ketika Atlah disifati dengan fA! seperti pada firman-Nya:

{@t+3Kx;6y
"DAn Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun."
(QS. At-Taghabun 164): 77),
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D ikat akan i1$,'aSU, arr,iny a lunt a y angamb in gnya telah p enuh o leh

air susu. Dan dikatakan Qsl bfil$, artinyaia terlihat lebih penuh

dari pada baruaq, yaitu tumbuhan yarrg menghijau dan berkembang

dengan kadar air hujan yang sedikit. Kata $,Al terkadang digunakan

sebagai kiasan untuk menunjukan kelamin wanita serta menggaulinya.

Sebagian penyair berkata:

r6i;t6'uii lj$ * \^t,#c$v:)\-
Apabila uanita itu meminta ongkos atas kelamin dan mengaulinya,

maha lantas apakah kamu akan menundanya?

j,SAt adalah tumbuhan yang memiliki cabang pada batang

utamanya. Dikataka ni5{3t,rfr, i, artinyapohon itu telah memiliki
banyak cabang.

,-6-3
Allah

: Kata ;^{3t artinyaadalah orang yangberperangai buruk.

{@'+6'fr:iQ\
" Beberap a orang y ang berserikdt y ang dalam perselisib an. "
(QS. Az-Zumar l39l: 29),

Yakni mereka saling berkelahi karena buruknya perangai mereka.

,:#: Kata iKE l]l aninya adalah serupa dalam bentuk dan penampilan.

Et aninya adalah serupa dalam jenis. Sedangkan i:iJt artinya adalah

senrpa dalam c ra atau gaya.

Allah berfirman:

"Ddn azab yang lain yang serupd itu berbagai rnAca.rn."

(QS. Shad [38]: 58),

Yakni senrpa dalam bentuk dan perlakvannya.

Kamus Al-Qur'an
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Ada yangmengatakan bahwa makna asli dari karta,liitt adalrh
jilt, yaitu keramahan (kecocokan) antara dua hal yang memiliki gaya

yangsama, yangmana dari sinilah muncul ungkapan ,.jj'!, jK-ti;ut,
artinyamanusia adalah makhluk yangramah dan lembut.

Kata r6tir.ljI diambildari kata 
"(itt, 

yangartinyamengikat hewan

tunggangan. Dikatakan ajritr d.i3 , artinya saya mengikat hewan

tunggangan itu. Sedangkan iK.iJt artinya adalah tali yang digunakan

untuk mengikat hewan tunggangan tersebut. Dan dari sinilah dibentuk
makna kiasan:.7Uifll ai(.i (saya memberi harakat kitab itu), yakni
serupa dengan kalimat 'i3$ (saya memberikan batasan pada kitab
tersebut). Dikatakan iK, q i5ti, yakni ketika gelang yangadapada salah

satu dari kedua kaki atau kedua lengan tunggangan tersebut berbentuk

seperti tali pengikat.

Pada firman Allah:

{@'r>4ie$,3,L,i }
"Katakanlab, tiap-tiap ordng berbuat menurut keadaannya masing-

masing." (QS. Al-Isra' l17l:8a)

Maknanya adalah watak yang mengikatnya. Yang demikian itu
dikarenakan penguasaan watak terhadap manusia bersifat otoriter,
seb agaima na y angtel ah saya j el askan dalam kitab rl:-A\ egJ i\- aarllt.

Dan sebagaimana yangtelah disabdakan oleh Nabi 'sr;'r*aQ:

Kil #v):,*"* 3n
"setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan
untuknya."lo

'c Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor (7551), Muslim dengan nomor
(9/2649) dari hadits 'Imran bin Hushain ,:;4!94 .
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iKjyr artinya adalah kebutuhan yang mengikat (membelenggu)

seseorang. Sedangkan kata j'Yt .1. 
jK:,yr (adanya masalah dalam suatu

urusan) adalah kata kiasan, sama seperti kata i$i)l (kecurigaan) yang

diambil dari kata i;iJt.

g3: Disebutkan iKiJt ,fuKi^tt ,i!3t dan 6,'153\ artinyaadalah
memperlihatkan kesusahan. Dikataka " 

ofrdan ai31, artinya saya

berkeluh kesah atau mengadu.

Allah berfirman:

{@ YtJY-+F^{tKa"ijLY
"sesungubnya hanyalab kepada Allab aku mengadukan kesusahan dan

kesedibankz." (QS. Ytsuf [12]: 86)

Dan Allah berfirman:

{@;'i JY-6a't'Y

"Ddn mengadukan (balnya) hepada Allab." (QS. Al-Mujadilah [58]: 1)

iKif, artinya dia membuatnya berkeluh kesah, sama leperti
'^bli yang artinya dia membuatnya sakit. Dikatakan juga iKii, y^ng

maksudnya dia menghilangkan keluh kesah darinya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

*Kisulq t\:;",]t ? icEr*xb bt )t jtufsn
r z./ o I

((u>-:r-

"Kami pernah menemui Rasulullah 1a$.';1i9" sambil mengadu kepada

beliau akan panas kerikil yang sangat panas pada dahi dan telapak kami,
dan beliau menghilangkan keluh kesah kami."
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Makna asli dari kata SAt adalah membuk a i'i33t dan
memperlihatkan isinya, yaitu kantung kecil yang diisi oleh air. Maka
secara asli, seolah-olah ia adalah kiasan. Seperti ucapan orang arab:

o)a AY ,3. :biV 4V: AV 
^ 

i.#i, yakni ketika aku memperlihatkan apa

yangada dalam hatiku. iKijl artinya adalah lubang yangtidak bisa

digunakan untuk lewat.

Allah berfirman:

{@"AaaiKiSY
"Seperti sebuab lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita
besar." (QS. An-Ntr l2al:35).

Kata lKijl disini merupakan perumpamaan dari hati. Sedangkan

itlJ,it merupakan penrmpamaan dari cahay^yangada di dalamnya.

grri : Kata isrirr aninyaadalah merasa gembira atas musibah-
yangmenimpa orang yangkamu musuhi serta dia juga memusuhimu.
Dikatakan &oV#- rrLr-,artinyadia merasa gembira atas kemalangan
yangmenimpa o.rn[ lain. jrat x'^\ e ti. Allah menjadikar -.rs,rh
itu gembira melihatnya.

Allah berfirman:

{@ {"i'it<,,a,3'rr}
*Sebab itu janganlab kamu menjadikan musuh-musuh gembira
melihatku." (QS. Al-A'raf [7]: 150).

,i., iiJl artinya adalah doa untuk orang y^ng bersin, yakni
seolah-olah dia menghilangkan musibah dari orang itu dengan cara
mendoakanfly^. Serupa dengan kata u^:-r3l, yang artinya adalah
menghilangkan penyakit.
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Seorang penyair berkata:

,4\A\LvX,r\#
Maka dia menjadi tunduk pddd uanita'wanita yang gembira

atas kemalangan ord.ng lain itu

Yakni sesuai dengan y^ng diinginkan oleh wanita-wanita yang

bergembir a atas kemalanga nny a. Ada yang berpendap at b ahwa maksud

dari kata 4\A\ disana adalah tiang penyangga. Akan tetapi pendapat

ini masih perlu dikaji ulang, karena dalam bait diatas tidak ada dalil

y ang dap at men guatk anny a.

;r--ri : Allah berfirman:L
{@iLtr'qr'Y

"Gunung-gunung yd.ng tinggr. " (QS. Al-Mursal et 177): 27) ,

Yakni yangtinggi. Dan dari sinilah dikatakan #!,€(hidungnya
naik), yakni sebagai ungkapan menunjukan kesombongan.

3ir3r: Attah berfirman:

{@'.,J:J.;Eg;t-1
*Kesallah hati orang-orrtng." (QS. Az-Zwar l39l: 45),

Yakni hati mereka melarikan diri.

lz/

, r.ri : Kata ;.ljJr (matahari) dapat diucapkan untuk menunjukan

b-,.rl.trn matahari ata:u cahayayangmenyebar darinya. Dan bentuk
jamaknya adalah ,-rp.
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Allah JW berfirman:

{@Lij }3)-'sri,#Gy
"Ddn matahari berjalan ditempat peredarannya." (QS. Yasin [36]: 38).

Dan berfirman:

{@ ev:2A5;3iy
"Matahari dan bulan (beredar) rnenurut perbitungan."
(QS. Ar-Rahman [55]: 5).

Dikatakan U:,'; -# atau j;,Lil, artinyahari ini matahari muncul.
Vt 4.- 35J ,;A,ii"y^fulan-melarikan diri dan tidak dapattinggal
diam, yakni disamakan dengan matahari yangtidak pernah diam.

,B: Kata Jr:Ar (kiri) merupakan kebalikan dari kata,!;Jt ftanan).

Allah berfirman:

{@U)\lii;uS*y
"Seorang duduk di sebelab kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.'
(QS. Qaf [s0]: 17).

Pakaian yan1 digunakan untuk menutupi anggota tubuh bagian

kiri juga terkadang disebut Ju;tt. Dan yang demikian itu sama seperti
penamaan berbagai pakaian dengan nama anggota tubuh yangiatutupi,
seperti menamai lengan baju dengan kata 'i$^"gmana makna aslinya
adalah tangan-n'). Menamai bagian dadanyadengan kataYrib (dada).

Menamai bagian punggungnya dengan kata llilt (p""ggung).Menamai
bagian kaki pada celana.dengan kata jL.2 ftaki) dan lain sebagainya.

Yang dinamaka" 

"jgJ! 
iu;iyt adalah ketika seseorang menyelimuti

seluruh tubuhnya dengan pakaian (sampai tidak ada tempat untuk
mengeluarkan lengannya-Pe) kemudian menutupnya di sebelah kiri.
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Disebutkan dalam sebuah hadits:

qr\:a\dupt ,f j$)
"Nabi -kt*e^k" melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuhnya
dengan pakaian."

Sedangkan iiSt dan J:iJl adalah jubah yangdigunakan untuk
menutup seluruh tubuh, yakni mengambil dari kata Jup;Jl tadi.
Dan dari sinilah dikatakan ,ll iiv:, yang artinya perkara itu
menyelimuti mereka.

Kemudian kata Juitt mengalami perluasan makna, dan dikatakan

;6tt ak;, yarLg artinya saya menggantungkan jubah yang menutupi

seluruh tubuh pada kambing. \Watak seseorang |uga dapat disebut

dengan J\:;, kr...ra ia menyelimuti orang tersebut seperti pakaian Jflt
y^rLgmenyelimuti badan. &Al artinya adalah arak, karena ia dapat

menyelimuti akal kemudian menutupinya. Penamaan y angdemikian

itu sama seperti penamaan arak dengani!\,yang makna aslinya adalah

menutupi. Dikarenakan ia dapat menutupi akal.

Kata Juitl juga dapat berarti angin yar'g berhembus dari arah

utara ka'bah. Dalam dialek lain, ada yang mengucapkannya dengan

f,t:,i ^t^uj;u. 
oit rtakan b.lt S:1, artinyaorang itu datang dari ?rah

utara, yrkni diambil dari kata Jl.:iJ (utara). Sama seperti kata c+i gi^
datang dari arah selatan), y 

^ng 
diambil dari 3. j[t (selatan).

Kata ,J,:i;t terkadang digunakan sebagai kata kiasan untuk
menunjukan pedang. Sebagaimana ia juga terkadang diungkapkan

dengan menggunakan kata il$|. Dikat akan g):iijj'J,;\i, aninya dia

datang dengan membawa pedangnya, yakni semakna dengan kata\i$i
* atau'^SUr'"A (dengan menyandangnya). lii,';''rSU rtru i>U+, artinya

unta yang cepat bagaikan angin utara.
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Seorang penyair berkata:

?3i 
-aLV aiS'*i6S *'il# \Lita'#*3

Dan pasti kamu akan benar-benar mengetahui tabiat-tabiat yang baik
s ert a ben ar- benar m eny e s al iny a

(Sa.yangnyQ itu bukanlab waktu untuk menyesal

Li, : Kalimat'oii;;i, artinyasaya menganggapnya kotor karena
rasa benci kepadanya. Dan dari sinilah dibentuk kata i;P i3i (nama

sebuah kabilah arab yangnasabnya kembali ke E(Jr). Sedangkan arti
dari kata i',fr,"3i sendiri adalah bani Azdi yatgmemiliki nasab baik
dan kehormatan.

Pada firman-Nya:

{@ i}'it:'Y
"Kebencian terhadap suatu kaum." (QS. Al-Maidah l5l:2),

Maknanya adakah kebencian terhadap mereka. Bisa juga dibaca
dengan i\L. Apabila ada orang yarLg membacanya dengan takbfif
(ringan), yaitu,l\ii, maka maksudnya adalah memaki suatu kaum.
Sedangkan apabila ada membacanyadengan tatsqil (berat), yaitu $-\ii,
maka ia merupakan bentukmasdar. Dan maknanyaadalah kebencian
terhadap suatu kamu.

Dan diantaranya juga adalah firman Allah:

{@r*i;<rtF.aLy
" Sesunggubnya ord,ng-orang ydng membenci kamu dialab yang terputus."
(QS. Al-Kautsar [10S]: 3).
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?4rl: Kata +t@l arrinyaadalah lidah apiyangterhambur dari api

yangmenyala atau dari benda di angkasa, seperti pada firman-Nya:

{@ u'Yat+';:iuY
"Maka ia dikejar oleb bintangydngrnenyalz. " (QS. Ash-Shaffat [37]: 10).

{@U t'w"^:fuY
"Lalu dia dikejar oleb semburan apiyangterd.ng." (QS. Al-Hijr [15]: 18).

{@tUut4y
" P anah ap i y an g rnen ginta i (untu k m e mbakarny a)." (Q S. Al-J in nl7 2l: 9) .

Sedangka"'4jAt artinya adalah warna putih yang tercampur

oleh warna hitam, yakni disamakan dengan lidah api yang biasanya

bercampur dengan asap. Dan dari sinilah orang arab berkat altia.'e.a$,

yang artinya battalion hitam putih. Yakni karena melihat bahwa

kulit mereka berwarna hitam, sedangkan besi yatgmereka kenakan

berwarna putih.

-t{, : Kata 
"jjJlitdan 

ii\.[iJl artinyaadalah hadir serta menyaksikan,

baik dengarTmat^lahir maupun mata batin. Dan terkadang diucapkan

untuk menunjukan makna hadir saja.

Allah berfirman:

{@lrqr'#,&\
"Rabb Yang mmgetahui yang ghaib dan yang nydta."
(QS. AI-An'lm 16):73).

Akan tetapi kata 3;i-fut sebenarnya lebih cocok diartikan hadir saja.

Sedangkan istijJt lebih cocok untuk dianikan hadir serta menyaksikan.

Tempat hadir dapat disebut dengan W. Sedangkan wanita y^ng

dihadiri (didatangi/digauli) suaminya dapat disebut sebagai '-#
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Bentuk jamak dari kata '"iit^1 adalah btt;.Dan diantaranya adalah

kata firbLfi, yaitu tempat-tempat mulia pada saat hajiyangdihadiri
oleh para malaikat dan orang-orang abrir (yaitu orang-orang yang
memenuhi hak Allah, hak hamba-hamba-Nya dan selalu melakukan
kebaj ikan'e*) . Ada juga y angberpendapat bahwa maksud dari {t b\:i
adalah tempat-tempat ritual ibadah haji.

Allah berfirman:

{@ 3}i6'1#"J<r.rvy
" Ddn orang-ordng yang tidak memberik an persaksinn palsu. "
(QS. Al-Furqan l25l: 72),

Yakni mereka tidak menghadirinya, baik secara fisik, perhatian
maupun keinginan.

Kata iSQll (kesaksian) adalah sebuah ucapan y^ng muncul dari
pengetahuanyangdicapai melalui mata lahir atau mata batin.

Pada firman Allah:

{@"#'evffi3
*Supala mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka."
(QS. Al-Hajj 122): 28).

{@q.'L3A;y
" Ddn hendaklah (pelaksanaan) huk uman mereka disaksikan. "

QS. An-Nnr l24l: 2).

{@-iF4:64"vY
"Kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu."
(QS. An-Namll27f:49),

Yakni kami tidak hadir.
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{@ifiit \'4lY
Ap akab merek a meny aksik an penciptaan malaika- malaik at itu?
(QS. Az-Zukhruf l43l: te),

Maksudnya adalah menyaksikan dengan mata lahir.

Kemudian Dia berfirman:

{@"fr&1 53uY
*Kelak akan dituliskan persaksian mereka." (QS. Az-Ztkhruf [43]: 19),

Untuk mengingatkan bahwa i5\iiJl (kesaksian) ada setelah !i ttr

(kehadiran).

Firman-Nya:

{@5,*ifiy
*Padabal kamu mengetahui (kebenaranrrya)." (QS.Ali'Imran [3]: 70),

Maknany a adalah kalian mengetahui.

Firman-Nya:

{@ +{3i'dL"i6-cy
"Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak, cucunya) untuk

menyaksikan penciptaan langit." (QS. Al-Kahfi [18]: 51),

Maknanya adalah Kami tidak menjadikan mereka sebagai

orang-orang yang dapat melihat dengan mata batin mereka terhadap

penciptaan langit.

Firman-Nya:

"Rabb yd.ng mengetabui yang ghaib dan yang nyatA."

(QS. Al-An'lm 16):73),
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Yakni dunia yang tidak dapat disaksikan oleh manusia dengan
indera maupun mata batin, dan dunia yang dapat disaksikan oleh
mereka dengan keduanya.

Kalimat 3W (saya menyaksikan) dapat diucapkan dalam dua
macam:

Pertama,berlaku seperri kata pJt (mengetahui). Dan dari sinilah
dibentuk kata i3t!fu1 (kesaksian). bikatakan lii=. '"q)i, artinya saya
mengetahui. Orang yang menyaksikan tidak boleh berkata i.ii (saya

mengetahui), akan tetapi dia tetap harus bekata .i1if.

Kedua, berlaku seperti.kata 'r;Jnl (bersumpah). Maka seseorang
dap at men gat aka n bli t i.1; .]i $!', i i.l, y angmaksudny a say a b e rsump ah

dengan menyebut nama Allah bahwa Zaidtelahpergi. Diantara ulama
ada yang berpendapat bahwa ketika seseorang mengucapkan iiif
(dengan maksud bersumpah -penj) tanpa ditambahi kata$u, ucapannya
itu tetap dikategorikan sebagai sumpah. Akan tetapi iadapatdigantikan
dengan kata,LlJ;r. Sehingga dapat dijawab dengan menggunakan jawab
qosdlr7, seperti ucapan seorang penyair:

#tfiUuYi;:,
maka 

o *' 
"" ff I ;:io| * l:;:XT!ull **, r

Dikatakan '1 ,",4V dan Ll'-'1"-i, (saksi).

Allah berfirman:

{ @r-i#,,l#;iiy

{@a:*AiAY;}
"t angan lah sak s i-saks i itu enggan (memberi keterangan). "
(QS. Al-B aqarah l2lz 282).

Dia berfirman:
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{@u:r qiyt37vy
"Dan kami banya menyaksikan a,pd, yang kami ketabui."
(QS. Ynsuf [12]: 81),

Yakni kami tidak memberitahukan.

Karnus AlQur'an

"Ddn persaksikanlab dengan dua ord.ng saksi."
(QS. A1-B aqarah l2lz 282).

Dikatakan lif 3W, artinya saya menghadirinya. \K f,, e4,
artinya saya menjadi saksi terhadapnya.

Allah berfirman:

{@'€;w'r1y
"Pendengaran mereka menjadi saksi terhadap mereka."
(QS. Fushshilat gLl: 20).

Terkadang kata ii[iiJl digunakan untuk mengungkapkan makna
'eLl (me mberikan keputusan/p emecah an), sep erti p ada firman-Nya :

{@ti$i i3+t7'43y
"DAn seordngsdksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya."
(QS. Yusuf lt2):26).

Dan terkadang ia digunakan untuk mengungkapkan makna j$)l
(pengakuan), seperti pada firman-Nya:

{ @ r1, t v+ 6 "r; i"i:i tr -iL{t:"("'{,K i;y
"Padabal mereka tidak ada mempunyai saki-saksi selain diri mereka

sendiri, maka persaksian ord.ng itu ialab empdt kali bersumpab dengan

nd,rnd Allab." (QS. An-Nur l24l:6),

Yakni sebagai kesaksian untuk dirinya sendiri.

Firman-Nya:
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Allah jta berfirman:

{ @iii ffi'^<s*r'i"$y,iii't :11{i'1'4 y

{@F\#-$Lii#y
"sedang mereka mengakui babua mereka sendiri hofir."
(QS. At-Taubah lglz t7),

Yakni mereka mengakui.

Dan berfirman:

*Allab, para Malaikat dan ord.ng-ordng yang berilmu menyatakan

babwasanya tidak ada ilab melainkan Dia (yangberhak disembab)."

(Ali'Imran [3]: 18),

Yang dimaksud dengan kesaksian Allah Jtff atas keesaan-Nya

adalahmenciptakan sesuatu di alam semesta dan di dalam diri kita yang
dapat menunjukan akan keesaan-Nya. Sebagaimana seorang penyair

berkata:

+tSXi * 3X {, '{-T]i'r|&J. F 6
Dalam segala sesuatu terdapat tanda yd.ng rnenunjukan

baban Dia adalab Esa

Sebagian orang bijak berkata: Ketika Allah Ju: bersaksi atas

dirinya, maksudny a adalah membuat se gala sesuatu dap at mengucapkan

-sebagaimana rnereka berucap dengan caranya sendiri-sendiri-
kesaksian untuk-Nya. Kemudian kesaksian malaikat atas keesaan Allah,

{@r,$ i-*dY
"Mengapa kamu menjadi saksi terbadap kami?"
(QS. Fushshilat lal: 2t).

Pada ayat:
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maksudnya adalah mereka menunjukan perbuatan-perbuatar- yang
telah diperintahkan Allah kepada mereka, sebagaimana ditunjukan
dalam firman-Nya:

{@'li;;st;Y
dan (malaikat) yang rnengatur urusdn (dunia). (QS. An-N azi' at 179): 5) .

Sedangkan kesaksian orang-orang berilmu atas keesaan Allah,
maksudnya adalah mereka melihat serta mengakui akan hal tersebut.
Dan kesaksian seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang
y^rgberilmu. Sedangkan orang-orang bodoh sangat jauh untuk dapat

mengetahui hal tersebut. Oleh karenanya, ketika menjelaskan tentang
orang-orang kafir Allah berfirman:

{@p;'tei'{;i;;''gi'&"ii5\:v,
"Aku tiddk mengbadirkan mereka (iblis dan anak, cucunya) untuk,

menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan ti.dale (pula) penciptaan
diri mereka smdiri." (QS. Al-Kahfi [18]: 51).

Dan pengertian seperti inilah yarLgditunjukan oleh firman-Nya:

{@'gst,;AA^i#'AyY
"Sesungguhnyd. yang takut kepada Allah di antara bamba-hamba-Nya,

hanyalah ulama," (QS. Fathir [35]: 28).

Yaitu mereka yangdimaksud dalam firman-Nya:

{@"r9$f^#t *raGY
"PArd. shiddiiqiin, ordng-ordng yang mati syahid, dan ordng-ordng

shalih." (QS. An-Nisa' lal: 69).

Kata i.3futterkadang dikatakan untuk menunjukan saksi dan orang

yang menyaksikan sesuatu.
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Pada firman-Nya:

{@ry,jwy
"seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi,"

(QS. Qaf [50]: 21),

Maknany a adalah o ran g y ang dap at bersaksi (b aik) untuknya at au

bersaksi (buruk) terhadapnya. Begitu juga dengan firman-Nya:

{ @ \14 ;J3i &,3\w4t$,$,f*u+rit'3$t \
"Maka bagaimanakab ftalnya ordng kofi, nanti), apabila Kami
mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami
mendatangkan kamu (Mubammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai

umatmu)." (QS. An-Nisa' $l: at).

Firman-Nya:

{@ ryii'5ttaiy
" A tau y an g rn enggurutkan p ende ngaranny a, s edan g dia m eny aks ikanny a."
(QS. Qef [50]: 37),

Maknanya mereka bersaksi dengan hati atas apa yang mereka

dengar. Yakni sebagai kebalikan dari orang-orang y^rlg dikatakan
dalam firman-Nya:

{@ Pp*46r1qsl{-jB
"Mereka itu adalab 6Enti)yang dipanggil dari ternpat yang jaub,"
(QS. Fushshilat gl: aa).

Sedangkan firman-Nya:

{@;$iAY
"Dirikanlah sbalat." (QS. Al-Isra' lLTl:78)
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Sampai: l(.i-U disak,sikan, maknanya adalah orang yang
melakukanrLya akan menyaksikan penawar (obat), rahmat, taufiq,
ketentraman dan ketenangan. Sebagaimana telah disebutkan dalam

firman-Nya:

{ @ 'ri:s5t'^;';i64';C t(5it3i5 y
"Dd.n Kami turunkan dari Al-Qt4r'dn sudtu yang menjadi penawar dan

rabmat bagi orang- ord.ng y ang beriman. " (QS. Al-Isra' llTl: 82) .

Kara Ll'.'jl{il pada firman Allah:

{@ $a"ev:'vy
* Dan aj aklab p enolong-penolongmu." (QS. Al-Baqarah l2): 23),

Dapat ditafsirkan dengan semua makna yar.g dicakup oleh kata

i5tiiJl. Ibnu Abbas berkata: Maknanya adalah para penolong kalian.

Mujahid berkata: Maknanya adalah orang-orang yang dapat bersaksi

(baik) untuk kalian. Sedangkan sebagian ahli tafsir berkata: Maknanya

adalah orang-orang yang dianggap hadir (ada) meskipun mereka tidak
ada. Seperti orang yaigdikatakan dalam sebuah syair:

t;li V ;\g o) #, {, * r5A iut,-# 3 JW
Mereka mengingkari janji. Allah telah memutuskan perkara mereka,

meskipunmerekar,*n;*;o;;#,;hf#rnerdsdbabansedang

Bentuk tafsiran-tafsiran di atas juga dapat diterapkan pada firman-Nya:

"Dd,n Kami datangkan dari tiap+iap umat seordng saksi."
(QS. Al-Qashash 128)z 7 s).

{@ (,-s':-$:PqG"iy
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Dan firman-Nya:

{@ry,ay&fi\iy
" DAn s esunggubny a tn anus ia itu meny aks ikan (sendiri) keingkaranny a. "
(QS. Al-'Adiyat tlool: 7).

Adapun firman-Nya:

{@ry,6,f{&,^1Y
"Babana sesunggubnya Rabbmu menjadi saksi atas segala sesudtu."

(QS. Fushshilat [a1]: 53)

Dan firman-Nya:

{ @ t1';';;\,iF'Y

"DAn cukuplab Allah menjadi saksi." (QS. An-Nisa' l4l:79),

Merupakan isyarat terhadap makna yar.g terkandung dalam
firman-Nya:

{@ 2*;*;t(F*:ty
*Tiada sudtupun dari keadaan mereka ydng tersembunyi bagi Allah.'
(QS. Ghafir [40]: 15),

Firman-Nya:

{@;;-u'fi\'*.y
"Dia mengetabui rahasia dan yang lebih tersembunyi."
(QS. Thahal2)l:7)

D an ay at- ay at lain y ar,g me miliki makn a y ang senada.

Makna asli dari kata lisfut (syahid) adalah orang yang sekarat.

Dinamakan demikian, karena dia sedang didatangi oleh Malaikat, yakni
sebagai isyarat terhadap firman-Nya:
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{@VGSfi'- i:ei$;$ty
"Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan:

Janganlah kamu takut." (QS. Fushshilat [41]: 30),

sampai akhir ayat.Dia berfirman:

{@ "r1;;i1i;-*-{5d5!
"DAn orang-ord.ngyang menjadi saksi di sisi Rabb mereka. Bagi mereka

pahala mereka." (QS. Al-Hadid l57l: 19).

Atau karena ketika itu mereka menyaksikan kenikmatan-
kenikmatanyangtelah dijanjikan kepada mereka, atau karena mereka

menyaksikan bahwa ruh mereka ada di sisi Allah.

Sebagaimana firman-Nya:

{ @ f;t I ;'fi W a6$ titi'",ig{; }
"Janganlab kamu mengira babua ordng-orangyang gugur di jalan Allah
itu mati." (QS. Ali 'Imran [3]: 169), Sampai akhir ayat.

Dan juga ditunjukan oleh firman-Nya: 
; aAr

{@ i;'+r'^Aiiy
"DAn ordng-orangydng menjadi saksi di sisi Rabb rnerekd."
(QS. Al-H adld l57l: 7e).

Adapun pada firman Allah:

{@ )#*wy
"DAn yang menyaksikan dan yang disaksikan " (QS. Al-Burrlj [85]: 3),

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata 5{.L disanaadalah

hari jum' at. D an ada y angberpendapat bahwa maksudny a adalah hari
'Arafah dan hari kiamat. Sedangkan maksud dari kata;a\5 adalah setiap

orang y arLg menyaksikannya.
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Firman-Nya:

{@3#?iy
"SuAtu hariyangdisaksikan (oleb segala makhluk)." (QS. Hud U 1l: 103),

Maknanya adalah yang disaksikan. Yakni untuk menunjukan
bahwa hari itu pasti terjadi.

(saya bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan saya

bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Kemudian pada

perkembangannyaia dikenal sebagai nama untuk bacaan tahiyatyang
diucapkan ketika shalat atau nama untuk dzikir yang di dalamnya
terdapat kalimat syahadat.

)P: Kata ',ijJt (bulan) adalah sebuah kurun waktu yangtelah
dikenal, yang dimulai dengan munculnya hilal (bulan sabit). Atau
kurun waktu yang menjadi satu bagian dari dua belas bagian pada
putaran matahari dari satu titik sampai kembali ke titik tersebut.

Allah Ju5 berfirman:

{@66rfi'y
*(Beberapa hari yang ditentukan itu inlab) bulan Rarnadhan."
(QS. Al-Baqarah [2]: 18s).

{@'Ai&4,#Y
"KdrenA itu, barangsiapa di d,ntd.rd, kamu hadir (di negeri tempat
tinggalnya) di bulan itu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

{@rgH:,iAtr'Y
"(Musim) baji adalab beberapa bulan yang dimaklumi. "
(QS. Al-Baqarah l2l: 197).
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{@fu;il:iuwy
"Mereka rnendengar kegeramannyd dan suara nyalanya."
(QS. Al-Furqan l25l: t2).

Dan Dia berfirman:

{@q6wy

{ @ Q,A$crii*+ rr#|.,:i+iLy
"sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allab adalah dua belas bulan."
(QS. At-Taubah [e]: 36).

{@#'"'asi;*io\;;Y
*Maka berjalanlab kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selarna ernpd.t

bulan." (QS.At-Taubah [9]: 2).

'rf\ijJl artinya adalah berinteraksi selama beberapa bulan.
S ama sep e rt i'ai:t-At, y ang artiny a b erinteraksi selama be b erap a tahun,
dan'.;lVJl ; f ang artiny aberinteraksi selama beberapa hari. oK:ir* Sd,
artinya saya tinggal di tempat itu selama sebulan. [r>3 p alau 5i1i1,
artinya fulan menjadi terkenal. Kalimat seperti ini dapat diucapkan
untuk sesuatu yangbaik maupun buruk.

ffi: Ani dari kata e*Atadalah pantangnya hembusan nafas, yakni
mengeluarkan nafas. Sedangkar'b1l artinya adalah menarik nafas.

Allah berfirman:

{@ &3i;q4y
"Di dalamrrya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan

merintib)." (QS. Hud [11]: 105).

"Mereka mendengar suara Neraka yd.ng rnengerikan."
(QS. Al-Mdkl67l:7).

lhnnrs AlQur'an {t9



Kata SUzini berasal dari ucapan orang arab $aV jQ,y^ngartinya
gunung yarlgsangat tinggi.

W: Makna asli dari kata t',iill (syahwat) adalah cenderun gnya
nafsu pada sesuatu yang dia inginkan. Di dunia, syahwat ada dua

macam, benar dan salah. Syahwat yang benar adalah syahwat y^ng
dapat membuat badan tersakiti (rusak) apabila tidak dipenuhi, seperti

syahwat untuk makan ketika sedang lapar. Kedua, syahwat y^rg
salah, yaitu syahwat yangtidak membuat badan tersakiti apabila tidak
dipenuhi.

Terkadang sesuatu y 
^ng 

diinginkan (,r{-t ll) disebut dengan';',+:,.

Dan terkadang potensi untuk menginginkan sesuatu juga disebut
dengan 

o;';i.Katai',* 
pada firman Allah:

{@+(1i4e$|#y
"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada dpd-dpa

yang diingini." (QS. Ali'Imran l3l: 14),

Dapat mencakup dua jenis syahwat di atas.

Sedangkan pada firman-Nya:

{@'+!3\W\Y
"DAn nxernperturutkan hauta nafsunya." (QS. Maryam [19]: 59),

Maksudnya adalah syahwat yang salah dan keinginan-keinginan
yang tidak diperlukan. Allah berfirman menggambarkan tentang surga:

{@"$:it-ee zvW-#'Y
"Di dalamnya kamu memperoleh d.pd ydng kamu inginkan."
(QS. Fushshilat [a1]: 31).
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Dan berfirman:

{@ #"ie,ica\
"Dan mereka dalam menikmati apayang diingini oleh mereka."
(QS. Al-Anbiya' l21l: 102).

Dikatakan \Vil k atau$\:,ii, artinyaseorang laki-laki yang penuh

gairah. W',9, artinya sesuatu yarLg menggairahkan (menggoda).

I o7
Q. P: Kata ,-l;rJl artinya adalah mencampur.

Allah berfirman:

{@ *46trY
"Minuman yang bercarnpur dengan air yang sangat panas."

(QS. Ash-Shaffat p7l: 67).

Madu juga disebut sebagai J+i,k^rrnaia merupakan campuran

untuk minuman atau dikarenakan adanya gumpalan yartgbercampur

dengannya. Dikatakan 3.3riS 3.;i'&Y, artinya dia tidak memiliki
madu ataupun susu.

9o<
talri : Kata ,;flt dan {i-gil artinya adalah rambut putih (uban).

o-

Allah Ju: berfirman:

{@ \.;5,-;:Ai:i$5y
"DAn kepalaku telah ditumbubi uban " (QS. Maryam llgl: a).

Dikatakan LW #,;'Uf r riq, yakni ketika perempuan tersebut

telah kehilangan keperaw arLannya. Sedangkan apabila dikatakan

i'; il.j.), maknanya adalah dia belum kehilangan keperawartannya.! .-i' r
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0o.
P: orang yangsudah tua disebut dengan 6-iJ. Dan terkadang
U7ang yangmemiliki banyak ilmu juga disebut dengan g.fut, karena
dia berposisi seperti orang tua yang telah memiliki banyak pengalaman

serta pengetahuan. Dikatakan *;Lj:t &1U atau AiiJt atau 6g.riJl,
artinya orang tvayatgtelah terlihat jelas tuanya.

Allah berfirman:

{@ ).-i/-^ty

{@'6:1 &v*'y
"Dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudab tua pula."
(QS. Hrd l11l:72).

{@+a6;sy
"Sedang bapak kami adalab ord.ng tud ydng telah lanjut umurnya."
(QS. Al-Qashash l28l: 23).

-tn a

-\J : A[ah berfirman:

*Dan istana yd.ng tinggr. " (QS. Al-Hajj l22l: 45),

Yakni y^ng dibangun dengan tegak. Ada juga yang berpendapat
bahwa maknanya yang dibangun tinggi. Akan tetapi terap saja ia
kembali pada makna yang pertama. Dikatakan l'+V'tii, artinya dia
menguatkan pondasi-pondasinya, yakni seolah-olah dia membangunnya
dengan tegak. Adapun iit yl adalah kata yang digunakan untuk
menunjukan tingginya suara.

--l
)_r- , 3Yr|ll artinya adalah harta benda yangterlihat. Terkadang ia
digunakan sebagai kiasan dari kelamin perempuan, sebagaimana iajtga
digunakan sebagai kiasan dari harta benda. Dikatakan ,lifi, artinya
saya melakukan sesuatu yang membuatnya malu, yakni seolah-olah
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mengeluarkan (memanen) madu tersebut.

Seorang penyair berkata:

U tr, d*i;v - ,-- J

Dan perkata.an yang sEerti madu putib yangtelah dipanen

't311"!tt 37, artinya saya menarik keluar kekuatan lari dari hewan

tunggangan tersebut, dalam anianmembuatnya berlari. Yakni dianggap

sama dengan mengeluarkan madu.

P idat o t e rkadan g dise b ut dengan'rtt + t f ang artiny a adalah b anyak

buruknya. Adapun kata lrrtdl $\Al dan';jAl artinya adalah

berusaha mengeluarkan pandangan (kesepakatan) melalui tinjauan
dari setiap orang. Diambil dari ucapan orang arab jAt,L7, yakni
ketika saya mengambil madu dari temp atnya (sarang 1.!r[-n") serta

mengeluarkannya.

Allah Ju5 berfirman:

{@7*ia$:6i\
"DAn bermusyauarahlab dengan mereka mengenai urusa.n itu."
(QS. Ali 'Imran [3]: 159).

Sedan gkan a1ril\ artiny aperkara y angsedan g dimusyawarahkan.

Allah berfirman:

kamu menampakkan kelaminnya. J:";Jl3;S atau'i;1, artinya saya

:w€>

{@"ff.{,i"n}vy
"sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyauarah dntdrd

mereka." (QS. Asy-Syure la2l:38).

W: Kata.Sr.rl:'.1t, ini telah dibahas sebelumnya.
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,9o <btA: Kata YtAt artinya adalah nyalaapi yang tidak berasap.

Allah berfirman:

*Nyala api dan cairan tembaga." (QS.Ar-Rahman [55]: 35).

0. .

e : Kata LqiJt, artinya adalah menyebar dan menjadi kuat.
Dikatakan 3lL\i, artinya berita tersebut telah tersebar dan menjadi
kuat. iAtgU, artinya kaum tersebut telah menyebar dan semakin
banyak. r3ft j\ul &4", artinyasaya menguatkan api tersebut dengan

kryu bakar. L'*', tl, artiny a adalah oran g-oran g y angmembuat seseorang

menjadi kuat dan menyebar untuk membelanya. Dan dari sinilah,
orang yangpemberani disebut sebagai &4i. Dikatakan '5a ,14 dan

L6
Allah berfirman:

{@ ,o}9!-y;g.c5vY
"Dd,n sesunguhnya lbrabim benar-benar tenrTasuk golonganrya Nub).'
(QS. Ash-Shaffet [37]: s3).

{@ i;re(ibr-*,.(6y
"Yang seorang dari golongannyd. (Bani Israil) dan seorang (agi) dari
musubnya (kaum Fir'aun)." (QS. Al-Qashash [28]: 15).

{@\1:;rqifri6y
" Dan menj adikan penduduknya berpecah belah." (QS. Al-Qashash [2 8]: a).

{@'d;.lic'o'Y
"Kepada urndt-urnat terdabulu." (QS. Al-Hijr [15]: 10).

{@ 363,vi\G"y
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Dan Allah Ju: berfirman:

"DdnsesungguhnyatelabKamir*:"Yr*ff:ff ,:::"
kamu." (QS. Al-Qamar [5a]: 51).

3;Z: Kata !1At adalah bagian dari tumbuhan yangberbentuk kecil

akin tetapi memiliki ujung yang keras, atau kita kenal dengan nama

duri. Kata tli'*tjuga 'aht,terkadang digunakan untuk mengungkapkan

senjata dan kekuatan.

Allah Ju: berfirman:

{@ rLA\+\i';t'JY
"Babwa yang tidak rnelt7punyai kekekuatan senjatalah."
(QS. Al-Anfal [8]: 7).

AIat penyengat yang dimiliki oleh kalajengking iuga disebut

dengan 
e'lli.,karena bentuknya sama dengan duri.

Dikatakan KUip" 
^t^u'e1s-ti, 

artinyapohon berduri. 3)A\ dt1,
artinyasaya terkena duri. L:A\'{:i, artinyatelah tumbuh ujung bulu

yangmirip duri pada ,"ri 
""g[as 

itu. Dan dikatakan gipt 4X'iry,
yakni ketika payudara perempuan itu telah menonjol (tumb uh).'1-1 ily,,
artinya gigi taring unta itu telah panjang sepeni duri.

o

3:\3t: Kata ,lttilt anin ya adalahkeadaan atau perk ara yangsesuai

dan pantas. Ia hanya dapat dikatakan untuk keadaan atau perkarayatg
dianggap agung.

Allah Ju5 berfirman:

{@#c}$t
"setiap zaaktu Dia (Allah) dalam kesibukaz.': (QS. Ar-Rahmanl55l:29).
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oi'1t 3G, yarLg memiliki bentuk jamak ityr, artinya adalah

penyambung antara sisi-sisi yang berhadapan pada kepala, yangmenjadi
unsur pokok dari seseorang.

6F: Dikatakr., ;;:.iJr &J;; arau ,6:;3\, artinyasaya memanggang

atau membakar daging.

Allah Ju5 berfirman:

"Yang mengbanguskan muka." (QS. Al-Kahfi [18]: 29).

Seorang penyair berkata:

j:;7tt&e$sfi6
Maka dia membakar malam yang berangin

dan melelebkannya (mengbancurkannya)

Adapun C/l arrinyaadalah ujung, seperti pada tangan dan kaki.
Dikatakan ;6LGlv5, yakni maksudnya dia mengenai ujungnya.

Allah berfirman:

{@{At';Y
"Yang mengelupas kulit kepala." (QS. A1-Ma'ari j 17 0): t6) .

Dan dari sinilah, sesuatu yang mudah (enteng) dikatakan dengan

ci7, kar ena pembakaran bukanlah pembunuhan.

Sedangkan kata iGJt ftambing) asalnya adalah 'airV, dengan dasar

b ahwa o ran g ar ab jr,rya men gucapkan'.ti.; (seb agai b entuk j amaknyae')
dan',,Gri (sebagai bentuk tashghirnya n").

{@";5"*y
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lbl: Ada yang mengatakan bahwa yang disebut sebagai tgitt adalah

sestratu yangdapat diketahui dan dikabarkan. Mayoritas ulama kalam
mengatakan bahwa l&ilt adalah kata yang bermakna umum, dapat
digunakan untuk Allah atau selain-Nyr, dan dapat digunakan untuk
menunjukan sesuatu yang ada maupun tiada. Sedangkan menurut
sebagian lainny a, ia hany a dapat di gunakan untuk menunj ukan sesuatu

yangada.

Secara asal, kata i&ijl merupakan bentuk mashdar dari ;V
(berhendak). Apabila ia digunakan sebagai sifat Allah JE5, maknanya
adalah berkehendak. Sedangkan apabila digunakan sebagai sifat dari
selain Al1ah, maknanya adalah sesuatu yangdikehendaki. Maka makna
kedualah yangdimaksud dalam firman Allah:

{@ '6'fi,*fr+}"Katakanlah, Allah adalab Pencipta segala sesuAtu."

(QS. Ar-Ra'd [13]: 16).

Kata fuS dalam ayat tersebut bermakna umum, tanpa ada
pengecualian. Karena disana ia berlaku sebagai mashdar yxLgbermakna
maful (objek).

Sedangkan dalam firman-Nya:

{@?+ Ki,*,Lisy
"Katakanlab, siapakab yang lebih kud.t persd.ksiannya."
(QS. Al-An'am [6]: 19),

Ia bermaknafa'il (subjek). Yakni semakna dengan firman-Nya:

*Maka Maba sucilab Allab, Pencipta Yang Paling Baik.'
(QS. Al-Mu'minun l2l: M).

{@'qrfiiA$it't;ty
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Ka;a'ail,i:ll, menurut mayoritas ulama kalam memiliki arti yang
sama persis dengan kata ii5)t yaitu kehendak. Sedangkan menurut
sebagian lainnya,makna asli dari kata tersebut adalah mewujudkan dan

mendap atkan sesuatu. Maka ap abila'rfu43,t disandark an p adaAllah ju5,

maknanya adalah mewujudkan.

Sedangkan apabila disandarkan pada manusia, maknanya adalah

mendapatkan. Mereka berkat az Kata'td#.3t apabila disandarkan pada

Allah, pasti konsekuensinya mengharuskan adanya sesuatu. Maka dari

sinilah dikatakan F. { lU5-l,J q 3K drt ;t-i \i (Sesuatu y angdikehendaki

oleh Allah pasti terjadi. Sedangkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh

Allah pasti tidak terjadi).

Lain halnya dengan kata ii[]l (kehendak), karena ia tidak
mengkonsekuensikan adanya sesuatu yang dikehendaki. Tidakkah
kamu melihat bahwa Allah berfirman:

{ @ ?i\H, Li15 ;4i ?-L{;'\ L;y
*Allab menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengbendaki

h,esukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 1S5).

{ @ ,cittlv$i.{i'icuy
"Dd.n Allah tidak mengbendaki berbuat kezhaliman terhadap hamba-

bamba-Nya." (QS. Ghafir [a0]: 31).

Padahal telah kita ketahui bahwasanya kesulitan dan sikap saling

menzalimi terkadang terj adi diantara manusia.

Mereka juga berkata: Di antaraperbedaan keduanya adalah bahwa

kehendak manusia terkadang ada tanpa didahului oleh kehendak
Allah. Karena terkadang manusia menginginkan agar dia tidak mati,

sedangkan hal tersebut jelas tidak disetujui oleh Allah. Maka secara

urutan, kehendak manusia berada setelah kehendak Allah.
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Berdasarkan firman-Nya:

{ @"ii {€'-J Jyift*Y;y
"Ddn kamu tidak rnarnpu (menempub jalan itu), kecualibila dikebendahi
Allab." (QS. Al-Insan 176):30).

Disebutkan dalam sebuah riwayatbahwa ketika tunrn firman AIIah:

{@'#_SF"|c,;r.y
"(Yaitu) bagi siapa di antara kamu yang rnau menempub jalan yang
lurus." (QS. At-Takwir [81]: 28),

Orang-orang kafir berkata: "Hal tersebut dikembalikan pada kami.

Jika kami berkehendak (untuk menempuh jalan yang lurus) maka kami
akan menempuh jalanyanglurus. Dan jika kami berkehendak (untuk
tidak menempuh jalan yatglurus), maka kami tidak akan menempuh
jalan yanglurus."

Maka kemudian Allah JU.l berfirman:

{@ ,5i:t.16Jyt''t(*Ly
"Ddn kamu tidak marnpu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki
Allab." (QS. At-Takwir lSLl: 29).

Sebagian ulama berkata: Andaikata semua perkara tidak bergantung
pada kehendak Allah JE5, dan andaikata perbuatan kita tidak berkaitan
serta bergantung pada kehendak-Nya, niscaya kita tidak akan sepakat

untuk menambahkan ucapan pengecualian dalam semua perbuatan
kita (dengan ucapan ;irt ;\ji;*d).

Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

{@ i-#t?8i;6,"l.oryy
"Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orangyang sdbdr. "
(QS. Ash-Shaffat p7): 102).
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{@ 6t1.{'ii1 ol;t3a:"\
"Insya Allah kamu akan mendapati ahu sebagai orangyang sabar."

(QS. Al-Kahfi [18]: 6e).

*Allah ydng akan mendatangkan azab itu kEadamu jika Dia
mengbendakr. " (QS. Hud [11]: 33)

{@r',6a1'h'di3i}
"Masuklab kamu ke negeri Mesir, insya Allab." (QS. Yusuf 112):99)

{ @ \i :a c J t t*{i\:x o;r-ifi i,, i }
"Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan

tidak (pula) menolak kemudbaratan kecuali yang dikebendaki Allah."
(QS. Al-A'raf [7]: 188)

{ @ 6 fi'1s.6 JYw;fi Ja3KqY
"DAn tidaklab patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allab, Rabb

kami mengbendahd"yo)." (QS. Al-A'raf l7)z S9)

{@ rilxs.tttil@ \3b<)}bS jL,-ai1)Ug3{, }
" Dan j angan sekali-kali kamu mengatakan tentang ses ud.tu. Sesunggubny a

aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali (dengan menyebut) insya

Allab." (QS. Al-Kahfi lts)z n-2a)

9.
4: Asal dari kata 'a;,i adalah'arr;r.O^nia termasuk dari bab gy Wau.

{@17c,t-fi*&1t}
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)gI +6
Bab Huruf Shad

W : eljl l":o artinya adalah menuangkan air dari arah atas.

Dikatakan #:,V -'^i;. atav t:;.;i -'4# artinya dia menuangkan atau

mengalirkanlnya.

Allah Ju: berfirman:

{@ui6\ sy
"Kamilab yang telab mencurabkan air melimpah (dari langit)."
(QS. 'Abasa [80]: 25).

{@y':ix;e:4+3y
oKarena itu Tubanmu menimpakan cemeti azab kepada rnereka."
(QS. Al-Fajr [8e]: 13).

{@€t|rafiii'u#\
'Disiramkan air yang sedang mendidib ke atas kepala rnerekA."

(QS. Al-Hajjl22):1e).

\V - t'3 J\-\i.b, yakni hatinya condong kepada hal itu yang
disebabkan karena rasa cinta. Kemudian untuk isim fa'ilnya khusus

menggunakan kata *st. Sehingga dikatakan (4ei 5>ti 6.11"rr,
hatinya condong terhadap hal tersebut).
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Adapun kata'a?2)t memiliki makna yang sama dengan L;L
(salah satu jenis pemotongan), sehingga artinya adalah salah satu cara

menuangkan air. ,i+e)l artinya adalah sesuatu yang mengalir, baik
berupa air hujan, perasan dari sesuatu atau bahkan darah. Sedangkan

\Yr:.)\ dan'a!-a)t artinya adalah sisa air y^ng biasanya ditumpahkan.
Dikatakan ;\5)l ,'-:i\6, artinya saya meminum sisa airnya. clia)5,
artinya sisa airnya telah habis.

7V : 6,XSt artinya adalah permulaan siang (p.gi), yaitu waktu
ltlnrana ufuk terlihat merah karena terhalangnya matahari.

Allah berfirman:

{@ 
"h4x-^!Y"Bukankah waktu subub itu sudab dekat?" (QS. Hnd [11]: S1).

{@'-;-(:(&;6Y
"Maka arnd.t buruklab pagi hari yang dialami oleb ordng-ordng ydng
diperingatk an itu. " (QS. Ash-Shaff * 137): 17 7) .

Pnt artinyaadalah tidur di waktu pagi. Sedangkan aP\ artinya
minuman di pagi hari. Dikatakan 'oJd,b, artinya saya memberinya
minum dengan minuman pagi. 6E:;Jl artinya adalah orang yang
meminum minuman pagi. l\i1\ artinya adalah air yang diberikan
untuk minum. Sedangkan apabila dikaitkan dengan unta, maka
maknanya adalah unta yang berlutut, sehingga ia tidak berdiri sampai

pagi. Kata iur-Ut ini juga diartikan dengan sesuatu yang dijadikan
sebagai pelita.

Allah Ju: berfirman:

{ @ 7 €' 4f,g1Laa }NiS -D} rry
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"Perumpamaan caha.ya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak
tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kAcA."

(QS. An-Nnr 124): 35).

Kemudian lampu dikatakan dengan LW Dan i$Al artinya
adalah inti dari lampu. Adapun kataQ\.b11 adalah nama-nama bintang.

Allah berfirman:

{@-#,qli-lAigiJ;iiy
"sesunggubnya Kami telab mengbiasi langit yang dekat dengan bintang-
bintang." (QS. Al-Mulk 167): 5).

Dikatakan tK ;V'W, artinyasaya membawa air tersebut kepada

mereka di waktu pagi. Kata aiJt dianikan dengan tebalnyawarrTay^ng
adapadarambut, yakni menganggapnyasama dengan warna merah di
pagi hari. Dan dikatakan ,l>ti 11.b, aninyaf,,ian berwudhu.

JP : 'j.iill (sabar) adalah menahan diri ketika berada dalam keadaan

sempit. Dikatakan a3tii)t 3;;6, artinya saya menahan hewan tunggangan
itu tanpa diberi makan. t3J,,3 3i;6, artinyasaya berselisih dengan fulan,
dengan perselisiha t yangtidak dapat dielakan. Sabar diartikan sebagai

menahan diri terhadap apa yang sesuai dengan akal atau syara', ata:u

menahan diri dari sesuatu y^ngharus ditahan menurut akal atau syara'.

Sabar merupakan kata yang bersifat umum. Dan terkadang katanya

berubah-ubah sesuai dengan konteks yang ada. Apabila makna yang
dimaksud adalah menahan diri atas suatu musibah, maka dikatakan
denganoj* (sabar), bukan dengan katayanglain. Dan lawannya adalah

L9t (rrt^h), apabila y^ngdimaksud adalah kesabaran ketika berada

d.lr- sebuah peperangan, maka dikatakan bt+i (keberanian). Dan
lawannya adalah gpll (kepengecutan). Apabila yangdimaksud adalah

sabar ketika mendapat sebuah kemalangan yarLg menyakitkan, maka
dikatakan dengan ll,3,l.Ll-, (kelapangan dada). Dan lawannya adalah

;:Al (sempit dada). Sedangkan apabila yang dimaksud adalah menahan

diri dari berbicara, maka dikatakan dengan $\:if (menyembunyikan),
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dan lawannya adalah J:,:lr (membuka rahasia). Allah Jus menyebut
semua makna diatas dengan katali,..

Seperti pada firman-Nya:

{@ 
-AAt;CqiA"*#i;y

"DAn ora.ng-ord.ngydng sabar dalam kesernpitan dan penderitd.d.n."

(QS. Al-baqarah l2l: 177).

{@ "fr:6'('J;6/IA;Y
"Orang-orangydng sabar terhadap d.pd. ydng menimpa nterehd.."

(QS. Al-Hajjl22lz 3s).

{@.>-aa2$:u/9by
*Laki-laki 

dan perempudn yang sabar." (QS. Al-Ahzab [33]: 35).

Puasa juga disebut dengan !.G,karena memang puasa adalah salah

satu bentuk kesabaran.

Nabi :ylr*^fy, bersabda:

(g*.iJr fi +r44ia 3 ,r pl'r $ies;gu yiVn
"Puasa di bulan puasa dan 3 hari dari setiap bulan dapat menghilangkan
panasnya dada."l

Pada firman-Nya:

"Maka alangkah beraninya mereka rnenentdng api Neraka."
(QS. A1-B aqarah l2l: L7 5)

{@)gi'J'{;A6y

1 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh an-Nasai depgan nomor-(2385) dari hadits'Amru bin Syurahbil,
dari seorang lelaki, dari nabi Muhamm^d;q .}L Lu\ ;6. hadits ini dishahihkan oleh syaikh
al-Albani di dalam kit$ Shabih Al-Jami'nomor Q608)
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Abu 'Ubaidah berpendapat bahwa itu merupakan salah bentuk

pengucap an yangmaknanya adalah keberanian. Abu'Ubaidah
mendasarkan pendapatnya ini pada ucapan seorang arab kepada

musuhnya , ,jul,J' t;:JiY (alangkah beraninya engkau terhadap Allah).

Dan ini merupakan pengungkapan makna majazdengan menggunakan

kata hakiki ftukan majaz).Karena maksud dari ucapan tersebut betapa

sabarnya kamu terhadap siksaan Allah ketika kamu berani untuk
melakukan tindakan dosa tersebut. Dan terhadap makna seperti inilah

kita mengartikan ucapanrlsJrje pr.4iu (betapa lamanya mereka tinggal

dineraka) dan ucapanrr:li;;ii ;rr;&1\i (betapa rryarmarLr:ya mereka

melakukan amalan calon penghuni neraka). Karena kata'jtio terkadang

digunakan untuk mensifati orang yangpada sejatinya tidak memiliki
kesabaran, yakni hanya memperhatikan sudut pandang orang yang

melihatnya. Dan hal tersebut serupa dengan penggunan ,LLfi (kata

kagum) karena memandang sebuah ciptaan, bukan sang Penciptanya.

Firman Allah Ju:'

{@i;rFiW\
" Bersabarlah kamu dan kuatkanlab kesabaranrnu."

(QS. AIi'Imran [3]: 200),

Maknanya adalah kendalikan diri kalian untuk melakukan ibadah

dan perangilah hawa nafsu kalian.

Firman-Nya:

"Ddn bertegub batilab dalam beribadah kepada-Nya."

(QS. Maryam [19]: 65),

Yakni berusahalah untuk bersikap sabar semampumu.

{@+s.#v\
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Firman-Nya:

{@WL}d3i<,;r4-4iy
"Mereka itulab orangyang dibalasi dengan martabat ydng tingi (dalam
surga) karena kesabaran mereka." (QS. Al-Furqan 125):75),

Yakni atas kesabaranyangmereka lakukan untuk menggapai
keridhaan Allah.

Adapun firman Allah:

{@Gr;Y
" Maka k esabaran yang baik, itulah (kesabaranku). " (QS. Yusuf [ 12]: 1 8),

Maksudnya adalah perintah dan dorongan untuk bersikap
sabar. ',;)J)t artinya adalah orang yangmampu untuk bersikap sabar.

Sedangkan kata)(iilt diucapkan ketika terdapat kepayahan dan usaha

dalam diri seseorang untuk bersabar.

Allah berfirman:

{@lc )ui,ti,?SafeiLy
"Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekudsdan
Allab) bagi orangyang selalu bersabar dan banyak bersyukur."
(QS. Asy-Syura la2lz 33).

Menunggu juga terkadang diungkapkan dengan menggunakan kata

]io. Karena perbuatan menunggu tidak bisa lepas dari sabar, bahkan
ia adalah salah satu bentuk kesabaran.

Allah berfirman:

"Ddn bersabarlah dalam menungu ketetapan Rabbmu."
(QS. Ath-Thur l52l: 48),
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yakni tunggulah keputusan Rabb untukmu terhadap orang-orang

kafir itu.

1t'
i* , {,21t merupakan bentuk mashdar dari,Lllio Gry, mencelup

hz, *.*Eeri warna), sehingga artinyaadalah celupan. Dan $Sljuga
dapat diartikan sebagai sesuatu yangdicelup.

Firman-Nya:

{@rl(z'+Y
"sbibgbah Allah." (QS. Al-Baqarah [2]: 138)

Merupakan isyarat terhadap apa yang Allah ciptakan pada diri
manusia, yaitu berupa akal yang dapat membuatnya berbeda dari
hewan seperti halnyafithrah. Diceritakan bahwa orang-orang nasrani

ketika dikarunai seorang anak, maka mereka akan mencelupkan anak

tersebut ke dalam air mancur tatkala berumur tujuh tahun, dengan

anggaparLbahwa itu merup akan'a!)r9 (celupan, yalgmaksudny a adalah

pembentukan fitrah-r'). Maka Allah Jus berfirman demikianpadanya.

Dan juga berfirman:

{@"'4- ;i'ict*;aiy
"Dd.n siapakah yang lebih baik shibgbabnya daripada Allab?'
(QS. A1-Baqarah [2]: 138).

Dia berfirman:

{@arfiUy
"DAn pemakan makanan bagi orang-orangyang makan."
(QS. Al-Mu'mintn l23l: 20),

Yakni sebagai lauk bagi mereka. Makna seperti ini diambil dari

ucapan orang arab pu i:e\ (saya memberi warna pada makanan itu
dengan cuka).
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V: &"1J1 aftinyaadalah orang yangbelum mencapai usia baligh.
Dikatakari --21 k), artinya seorang lakilaki yalgmemiliki bayi.

Allah Ju: berfirman:

{ @'.it ++...iic 3G:rY-3 -S U 6 }
"Bagairnana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masib dalam
ayunan? " (QS. Mary rm ll9): 29).

i'k - \'k - #- - iljJ t;;, yakni ketika fulan cenderung,
menginginkan dan berperilaku layaknya seorang bayi.

Allah berfirman:

{@Eh#d$vl4LUY
"Tentil aku akan cenderung untuk (memenubi keinginan mereka) dan
tentulah aku termasuk, orang-orangydngbodob." (QS. Yusuf ll2):33).

$fti AWi (ia membuatku menginginkannya, sehingga aku
menjadi menginginkannya). Kata f*- ll artinya angin y^ng bertiup
ke arah kiblat. Dan dikat^1r ni11)1di;\.b,artinyasaya menyarungkan
pedang itu dengan terbalik. t')\,*V, artinya saya memiringkan
tombak itu dan mempersiapkannya untuk menusuk. Adapun ,ljyt5l,t
adalah kaum yang mengikuti agama nabi Nuh. Kemudian setiap

orang yang keluar dari suatu 
^gama 

dan pindah ke agama lain maka
dikatakan dengan 'OV. Yang mana diambil dari ucapan orang arab

4t +U"t:;, yaitu-ketika gigi taring unta tersebut mulai terlihat.
Sedangkan apabila dibaca dengan 6bW, maka adayang berpendapat
bahwa kata tersebut telah mengalami peringan an hamzah, yakni
dengan cara membuangnya.

Seperti pada firman-Nya:
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.{@3ifilff,S[i]
*Tiddk 

ada y ang memakanny a leecuali orang' orang y dng berdosa.'

(QS. Al-Haqqah l6elz 37)

Karena asalnya adalah ctlb\. Dan ada |ugayang berpendapat

bahwa ia diambil dari ucapan orang arab fi- q; (b"kan dari'q;'o*).

Dia berfirman:

{@t't3\rlyrA1y
"Orang-orang Shabi-in, ordng-orangNasrani. " (QS. Al-Hajj 122): l7).

Dan juga berfirman:

{@aBrAi;ai";'tt7-
" Orang-orang Nasrani dan orang- ordng Sb abi- in. "
(QS. Al-Baqarah l2l 62).

aa

w:,}tA|artinyaada1ahyangmenemani,baikiaberupa
manusia, hewan, tempat maupun waktu. Tidak ada perbedaanantara

menemani dengan raga-dan ini adalah y^ng asli dan paling banyak

digunakan -atav menemani dalam bentuk memberi perlindungan dan

perhatian.

Berdasarkan hal ini seorang penyair berkata:

.9r5 jt *6 * e-&(*6
sekalipun kamu tidak ada dalam pandanganku,

sunggub kamu selalu hadir dalam batiku

Secara'urf (kebiasaan) kata ini hanya diucapkan terhadap orang

yarlgsering menemani. Pemilik atas sesuatu dikatakan dengan 'olW,
begitu juga dengan orang yangdapat mempergunakannya.
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Allah berfirman:

{@ d#i"*rya:-3?<tt-y
"Di waktu dia berkata kepada temdnnya: langanlab kamu berduka citd."
(QS. At-Taubah [e]: a0).

.{@i,jr6:filLt frivy
"Kawannya (yong mukmin) berhata kepadanya sedang dia bercakap-
cakap dengannya." (QS. Al-Kahfi [18]: 37).

{@r*;G46JiGiiL;;7y
"Atdu karnu mengira babwa ordng-ordngyangmendiami gua dan (yang
rnernpunydi) raqim itu." (QS. Al-Kahfi t18l: 9).

{@"<;l#ry
"Ddn penduduk Madyan." (QS. Al-Hajj l22l: aa).

{@ 5'ltsQ&#t,i:t5y
"Pengbuni surgd; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarahl2l:82).

{@ 6ri\'aQ-i7't$i$y
" P en gb un i n eraka, mer e ka k e k a I d i da I amny a. " (Q S. A1-B aqara hl2l: 217) .

{@;}i#ry
"Pengbuni neraha ydng menyala-nyala." (QS. Fathir t35]: 5).

Adapun firman-Nya:

{@'rg;Jpug-'rwqy
"Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat."
(QS. Al-Muddatstsir 17 4): 3t),
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M aknany a adalah p ara malaikat yan g ditu gaskan untuk men gurus

neraka, bukan orang-orang yang disiksa di dalam sana, yakni tidak
sepefti ayat sebelumnya.

Kata r|\.2)l terkadang disandarkan kepada orang yar.g diutus

dan diperintah, seperti ucapan ;kft +w (pemimpin tentara). Dan

terkadang disandarkan kepada orang yartgmengunrs dan memerintah,

seperti tcapan fulr +rL; (pemimpin). Secara penggunaan, kata +t;l
dan {t;1.i,! (rnenemani) ini lebih dalam dari pada &Y(berkumpul),
karena makna menemani menunjukan adanya berdiam dalam temPo

waktu yang lama. Sehingga setiap ,it;U;t pmti i\:*1, sedangkan tidak
semua L*+' dapat dikatakan sebagai ,\t;,+;t.

Firman-Nya:

{@"iiir*.6k j}
"DAn janganlab kamu seperti orang (Ynnu) ydng berada dalam (perut)

ikan." (QS. Al-Qalam [68]: 48).

Dan firman-Nya:

{@ *-,eta.cb
*Tidak 

ada penyakit gila sedikit pun pada kauanmu itu."
(QS. Saba' [34]:46).

Dalam ayat tersebut Nabi lart"^ty, disebut sebagai ,>V tujuannya

adalah untuk mengisyaratkan bahwa kalian telah menemaninya,
mengerti dan mengenalnya luar dalam, akan tetapi tidak sekali pun

kalian menemukan beliau dalam keadaan hilang akal serta gila. Makna

demikian juga berlaku untuk firman-Nya:

{@vry'*sq'\
"DAn ternd.nrnu (Mubammad) itu bukanlab oranggila."
(QS. At-Takwir lst): 22).
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,&iJ) +ti-i,)l artinya adalah menundukan sesuatu, karena makna
aslinya adalah menjadi teman untuk sesuatu itu. Dikatakan,i)3 ,.;^Jt,
yakni ketika anak fulan telah besar dan dia menjadi teman baginya.
\5)3.3)3 d, artinyafulan menjadikan fulan sebagai r.*.rrrryr.

Allah berfirman:

{@ <,}5,3'-Url*;y
"Dan tidak (pula) mereka dilindungi dari (azab) Kami itu.'
(QS. Al-Anbiya' l2rl: 43),

Maksudnya mereka tidak mendapatkan dari sisi kami sesuatu

yang selalu melekat pada diri mereka, yaitu berupa ketenangan,
kenyamanan, ketentraman dan lainnya. Yang mana sebenarnya
semua itu adalah hal-hal yangselalu melekat padaparakekasih Allah.
I - o t ec iU;;l,rrl, artrnya adalah kulit yang bulunya selalu melekat serta tidak' l"' t

pernah dipotong.

i/
Ve-* , 'a:|-at adalah sesuatu yangterbentang, seperti wajah,
sehingga dikatakan ^y.)lilb-r, atau seperri lembaran yangdigunakan
untuk menulis. Dan bentuk jamaknya adalah ,+t;; atau IJL-L.

Allah berfirman:

{@.*;etLGY
"(Yaitu) kitab-kitab lbrabim dan Musa." (QS. Al-A'le l87l: t9).

Dan berfirman:

{ @U; tKw.@',:iLttlbd{}
"Yang membacakan lembaranJembaran ydng disucikan (Al-Qur' an),
di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lnrus."
(QS. A1-B ayyinah [98]: 2-3),
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Ada yang mengatakan bahwa yangdimaksud dengan kata,-XLi
pada ayat ini adalah al-Qur'an. Adapun penyebutannya sebagai

lembaran-lembaran yangmengandung kitab-kitab adalah karena

ia berisi tambahan atas apa yang telah ada pada kitab-kitab Allah
terdahulu. -;;,;lt artirTya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai

penghimpun terhadap lembaran-lembaran yang berisi tulisan. Dan

bentuk jamaknya adalah ,-lrt;;. ob"-i,JJ,l artinya adalah membaca

dan meriwayatkan mushaf dengan carayang berbeda dari aslinya

disebabkan karena memiliki huruf-huruf yang mirip. Adapun kata
'a7L;;)1, ia memiliki makna yarlgsama dengan 'a.A*'e;^; (^ ngkuk

yang besar).

iA: Ani dari kata ili"llr adalah kerasnya suara orang yang berbicara.

bilkatakan Lo'* - \3-, - U -'e b"neriak).

Allah berfirman:

{@:t:eicr;v,r"$\
* Maka ap abila d,atang s uara. yang memekakkan (tiupan sangk akala y dng

kedua)." (QS. 'Abasa [80]: 33).

Kata iLt-Z|l pada ayat tersebut merupakan kata kiasan. Dan
maksudny a adalah hari kiam at, sesuai den gan y angdiisyaratkan dalam

firman-Nya:

{@i'I're&i;'\
"Di uaktu sangkakala ditiup." (QS. Al-An'am 16):73).

Terkadang kata ini mengalami perubahan bentuk, dan dikatakan

;,>3 - rw\.(j-' \-

q2 .
ff , jlJnt aninya adalah batu yang keras.

Allah berfirman:
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{@*;af--y
"Ddn berada dalam batu." (QS. Luqman [31]: 16).

Dan Dia berfirman:

{
"DAn (terhadap) kaum Tsamud ydng
lembab." (QS. Al-Fajr [89]: 9).

,(;\'pi\iqr$\ijrry

)J,9 : Kata 
"3",L!tdan.i.3tterkadang 

artinyaadalah berpaling serta
terhalang dari sesuatu.

Sepeni pada firman-Nya:

{@ $'44i|r'33-y
* M engh a l an gi (m anu s ia) den gan s e k u at - kuatny a dari (men dek at i) karn u. "
(QS. An-Nise' [4]: 61).

Dan terkadang artinya adalah memalingkan dan menghalangi.

Seperti pada firman-Nya:

{ @.hf i *$33 @ itti &i i;sy
"Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-
perbuatan mereka lalu mengbalangi mereka dari jalan (Allab).'
(QS. An-Namll27l:24).

"Orang-orangydngkafi .r*r-rrf:Pf :#r;:::r"ff:l:
Allab." (QS. Muhamm ad laTl: l).

{@$.Y"A*6*v;\
"DAn menghalangi manusia dari jalan Allab." (QS. Al-Hajj l22l:25).

rnernotong batu-batu besar di
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{@;i rri";}k6*3\"ri,y
"Katakanlab: 'Berperang dalam bulan itu adalab dosa besar; tetapi
menghalangi (orang) dari jalan Allah.'" (QS. Al-Baqarahlzlz 217).

{ @ "aiYaj'Y-- ;iiA:GA U\i y
"Ddn jangan sampai mereka menghalang-balangi engkau (Muhammad)

untuk (menyampaikan) ayat-ayat Allah, setelab d.yd.t-ayat itu diturunkan
kepadamu." (QS. Al-Qashsah [28]: 87).

Danayat-ayatlainnya.Dikatakanli)1.r-'#3--,*danl'"-t-U-3-r.
Kata",Zt apabila dikaitkan dengan gunung, maka maksudnya adalah
gunung yang merintangi. Makna dari kata ii+;Jl adalah nanah yang
menjadi penghalang antara daging dan kulit. Kemudian ia dijadikan
sebagai kiasan untuk makanan penduduk neraka.

Allah Jr* berfirman:

"Dia (Musa) berkata, Ya Rabbku,lapangkanlah dadaku."'
(QS. Thahel2ol:2s).

Dan bentuk jamaknya adalah '-ri'i.

{@r:;-1 4€r:,;,Jt1 }

{@*4 rvn$$y
"Dd.n dia akan diberi minuman dengan air nanah."
(QS. Ibrahim [1a]: 16).

)J.9 : ji3it adalah salah satu organ tubuh, yaitu dada.

Allah berfirman:
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Dia berfirman:

{@,;^3iAu"t+Y'Y
"DAn dpa yang tersimpan di dalam dada dilabirkan?"
(QS. Al-'Adiyat [1oo]: 1o).

{ @,,-iAto 6:L}rf ;i,#iy
"Tetapi ydng buta, ialab bati yang di dalam da.da."
(QS. Al-Hatj l22lt 46).

Kemudian kata ini dikatakan untuk menunjukan bagian depan atau

muka dari sesuatu, seperti et:lll)i:o (payudara seorang gadis), d;,al3i^;
(bagian depan majlis), 

"ufjl 
)i:. (bagian awal buku) dan;-d(Jt3.i;

(permulaan ucapan). Dikatakan ir'.:-b, artinya adalah saya mengenai

dadanya atau saya menuju ke arahnya, yakni senrpa dengan kalimat
iraE (sayamengenai punggunggnya) dan'otf (saya mengenai bahunya).
Dan dari sini dikatakat'r3",; J!., aninya laki-laki yangmengeluhkan
sakit di dadanya. Kemudian apabila kata ,32 ini dijadikan sebagai

kalimat muta'addi (kata kerja yarlg membutuhkan objek_,".) dengan

menggunakan kata [b, maka maknanya adalah berpaling. Sepeni
ketika kamu berkata l3'-;- - r\31 u' &>, u|* (unta itu berpaling dari
air), ada juga y ang mengucapkannya dengan Yr3.b.

Allah Jw berfirman:

{@'ici;'3i33-#1y
"Pddd bari itu manusia ke luar dari kubumya dalam keadaan ydng
bermacam-rnacd.rn." (QS. AL-ZiIzdl 199): 6).

Adapun kata j'-'.L:Jl, makna aslinya adalah berpaling dari air,
tempat atau waktu berpaling. Dikalangan para ahli nahwu, ia dikenal
sebagai kata yang menjadi asal dari f il madhl (kata kerja bentuk
lampau) dan f il rnudhari' (kata kerja bentuk sekarang dan masa

dep an) . j I i,iJ I artinya adalah b aju y ang dij adikan sebagai penutup dada.
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Kata tersebut mengikuti bentuk dari kata jt5; (gaun) dan ;!gJ @akaian).
Dan terkadang penutup dada dikatakan dengan menggunakan kata

ir:'21t. Sebagaimana kata iriAl juga digunakan untuk menunjukan
tanda yang ada pada dada unta. Dikatakan ,);)l j32, artinya kuda

tersebut sampai (ke garis finish) lebih dulu dengan menggunakan

dadanya.

Sebagian orang bijak berkata: setiap kali Allah menyebutkan kata

..li.iil -e*pakan isyarat kepada akal dan ilmu.

Contohnya seperti firman Allah Ju::

{@ 5;tL(fli;b$ay'c;,y\
" sesunggubny a pada y ang demikian itu benar-benar terdap at p eringatan

bagi orang-ord.ng ydng rnernpunyai bati. " (QS. Qaf [50]: 37).

Dan setiap kali Allah menyebut Sedangkan kataji..Lll merupakan

isyarat terhadap hal itu serta potensi-potensi lain yarg ada padanya

seperti syahwat, hawa nafsu, amarah dan lainnya.

Adapun firman-Nya:

{@";r46-';y
"Ya Rabbku,lapangkanlah untukku dadaku." (QS. Thaha 120):25)

Merupakan permin taan agar potensi-potensi tersebut dij adikan

baik.

Sebagaimana firman-Nya:

{@ <re.r'+}i:i)q{.5p
" Sertd melegakan bati orang- ordng y ang beriman. "
(QS. At-Taubah l9): t4),

Yang merupakan isyarat tentang terobatinyahati mereka.
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Sedangkan pada firman-Nya:

{ @ $5t,t,lb;trrt,;i 
"{.1i 

3ii.$ Jsrtgy
"Kd.rend. sesunggubnya bukanlab mata itu yang buta, tetapi yang buta,
ialah bati ydng di dalam dada." (QS. Al-Hajj 122)z 46),

Maksudny a adalah nalar yan g hanyut diantara p otensi-potensi h ati
yanglain serta tidak mendapatkan hidayah. Vhllabu a'lam.

LV , {xX;,t artinya adalah bagian atau belah an yang ada pada
Sdnda-benda keras seperti kaca, besi dan lainnya. Dikatakan tis;
{GG - atau {J;fr -'^b-Jb (saya membelahnya, sehin gga ia menjadi
terbelah).

Allah berfirman:

{@1,;r3'"*;y
*Pada bari itu mereha terpisab-pisar." (eS. Ar-ROm [30]: a3).

Dari sini dikatakan }\t {*, yang artinyadia telah memecahkan
perkara itu.

Allah berfirman:

{@;rqi*'6y
"Maka sampaikanlab olehmu seca.rd terang-terd.ngan segala apa ydng
d iperintah kan (kep adarnu). " (QS. AI-H ijr ltfl: 9 a) .

Begitu pun kata Ltiltt, yang artinya adalah rasa sakit di kepala
yangterasa seperti pecah.

Allah berfirman:

"Mereka tidah pening karenanya dan tidak pula mabuk.,'
(QS. Al-\raqi'ah 156l: r9).

w

{@ ,i,ji.1t6'b7^3;Jy
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Dan juga kata '6aJJl1, yang artinya adalah fa)ar. t:f'it A'*, artinya
saya melintasi daerah terbuka (seperti padang pasir"d). iflt{';5,
artinya kaum itu terpecah belah.

a/u
l)JrO : Makna dari kalim at 'oLL o'r-o dia sangat menghind arinya.

+'":;l6? 6*, artinyaberjalan seperti kemiringany;rngada pada kaki
unta atau tanah yangpadat. JL\r-fiA, artinyasisi gunung, atau Olat
fterang) yangkeluar dari laut.

Allah berfirman:

{ @,F 3'*3 ii *g+K A {uro.\
"Maka siapakab yang lebih zalim daripada ordng ydng mendustakan

dydt-dydt Allah dan berpaling daripadanya?" (QS. Al-An'am 16l: 157)

Dan seterusnya sampai:

{@[6ir*:\]'(v.y
* 
Disebabk an mereka selalu berpaling." (QS. Al-An' am 16): 157).

g.V: Pada dasarnya kata iiCt (ujur) dan,-1131 (dusta) dikatakan
untuk suatu ucapan, baik waktunya lampau maupun akan datang, baik
berupa janjiataupun bukan. Dan keduanyahanya berada pada ucapan

yangberupa kalimat berita, tidak pada jenis-jenis kalimatyanglain dari
macam-macam ucapan.

OIeh karenanya Allah berfirman:

"Ddn siapakah ydng lebib benar perkataannya daripada Allah?'
(QS. An-Nise' l4l: t22).

{@tuita3i56ty
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{@6t,;'i-e3#t5y
"Da.n siapakah ora.ngydng lebib benar perkataan (nya) daripada Allah.'
(QS. An-Nisa' [4]: 87).

{@*;io;oiK'
"Sesunggubnya ia adalab seorangyang benar janjinya."
(QS. Maryam [19]: 54).

Terkadang keduanya masuk sebagai sifat pada jenis-jenis kalimat
yarLg lain, seperti kalimat tanya, perintah dan kalimat doa. Seperti
ketika ada orangyangberkata-rlSJrgl.i;f (apakah Zaid adadi rurnah?).
Karena kalimat tersebut berisi berita bahwa sang penanya tidak
mengetahui keberadaanZaid. Begitu juga ketika ada orangy^ngberkata

,,t"!i @Uurlah aku!). Karena kalimat tersebut mengindikasikan bahwa
dia membutuhkan hiburan dari orang lain. Dan ketika ada orang
yang berkatal$ri (anganlah kamu menyakiti). Karena dalam kalimat
tersebut terdapat petunjuk bahwa dia menyakitinya.

Makna dari kata iiCl fiujur) adalah sesuainya ucapan dengan hati
serta dengan apa yang diberitakan. Apabila salah satu dari keduanya
syarat ini tidak terpenuhi, maka ucapan tersebut tidak dapat disebut
sebagai ucapan yangjujur secara sempurna. Akan tetapi terkadang
ia tidak dikatakan sebagai ucapan yang benar, dan terkadang disatu
waktu ia dikatakan sebagai ucapan yangbenar dan di waktu yang lain
dikatakan sebagai ucapan yaigdusta, berdasarkan dua pandangan yang
berbeda. Seperti ketika orang kafir berkata "Muhammad adalah utusan
Allah" tanpaada keyakinan dalam hatinya. Sebab dari satu sisi ucapan
tersebut dapat dikatakan sebagai ucapan yang benar, karena sesuai

dengan kenyataan dari yang diberitakan. Dan dapat juga dikatakan
sebagai ucapan yangdusta, karena ia tidak sesuai dengan isi hati sang

pengucapnya. Sedangkan contoh untuk yang kedua adalah ketika
Allah Ju: menganggap ucapan orang-orang munafik sebagai ucapan
yangdusta, yakni ketika mereka berkata:
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{@'rlr 3;;Ji('Yi;sY
"Kami mengakui, babua sesunggubnya kamu benar-benar Rasul Allab."
(QS. Al-Munafiqun [53]: 1) sampai akhir ayat.

,ij;at artinya adalah orang yang banyak berkata benar (ujur).
Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut dikatakan kepada orang

yang tidak pernah berdusta sama sekali. Ada yang berpendapat

bahwa ia dikatakan kepada orang yangtidak mengucapkan perkataan

dusta, karena telah terbiasa untuk berkata juiur. Dan ada |uga yang

berpendapat bahwa ia dikatakan kepada orang yang ucaPan serta

keyakinannya benar, kemudian merealisasikannya dalam perbuatan.

Allah berfirman:

{@tia*i,Kx;Y
"sesunggubnya dia adalah seord.ng yd,ng sangdt mencintai kebenaran,

dan seorangNabi." (QS. Maryam [19]: a1).

Dia berfirman:

"Dd,n ibunya seordngyangsd.ngdt benar." (QS. Al-Ma'idah [5]: 75).

Dia berfirman:

{ @ 

"rxt*ti 

;6#ii{ry.D|'$i Gy
"Yaitu Nabi-nabi, para sbidiqin, orang'orang yd.ng rnd'ti syahi.d, dan

ordng-ord.ng sbalib." (QS. An-Nisa' ft): 69).

Sedangkan yang dikatakan sebagai Sit#l orang-orang yeng

memiliki deralat keutamaan sedikit di bawah para nabi, sebagaimana

yangtelah kami jelaskan dalam kitab Y:At egJ,JLaar\t.

@ti-*,cfity
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Terkadang kata i$Jl dan .-1;fl1 digunakan untuk setiap hal
yarLg benar dan terjadi menurut keyakinan, seperti ucapan tY O'*
(dugaanku benar) ata:u 3K (salah). Dan juga terkadang keduanya
digunakan untuk pekerjaan yarlgdilakukan oleh organ lahir, sehingga

dikatakan .JqJlg- $1io, yakni ketika dia memenuhi kewajiban untuk
berperang, melakukan apa yang diharuskan serta sesuai dengan cara

yangdiharuskan. Dan dikatakan eJu4Jl g ,aK, yaitu ketika dia tidak
seperti diatas.

Allah berfirman:

{ @ "rj; :;ii bW r1 G -*3c-;\
"Orang-orang yang rnenEati apd ydng telab mereka janjikan kepada

Allab." (QS. Al-Ahzeb p3l:23),

Yakni mereka membuktikan perjanjian tersebut dengan perbutan-

perbuatan y^ngmereka perlihatkan. Firman Allah:

{@FE+ e*-+ili'[;t-Y
"Agar Dia menanyakan kepada orang-ordng ydng benar tentang
kebenaran mereka." (QS. Al-Ahzab [33]: 8),

Maknanya adalah Dia bertanya kepada orang ucapannya benar
(ujur) mengenai kebenaran dari perbuatannya. Dan maksudnya adalah

untuk mengingatkan bahwa tidak hanyacukup mengetahui kebenaran

tanpa berusaha untuk melakukannya. Kemudian pada firman-Nya Ju::

{@Utu:li{;,{ii4'iiY
"Sesunggubnya Allab akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang
kebenaran mimpinya dengan sebenarnya." (QS. Al-Fath 148):27),

Maksudnya adalah benar dalam perbuatan, yaitu dengan cara

membuktikan mimpi Rasul.
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Berdasarkan hal tersebut, maka firman Allah:

{ @ :r5'i-;5 o$\:vc;fv y
"Ddn orang yang Tnetr-tbarpa kebenaran (Mubammad) dan orang yang

membenarkd.nnyd.." (QS. Az-Zumar [39]: 33),

Maknanya adalah orang yarLgmembuktikan ucapan yang dia

sampaikan melalui perbuatan yangdilakukannya.

Terkadang kata i*lt digunakan untuk mengungkapkan setiap

hal yang utama ftaik) secara lahir maupun batin. Sehingga ia dijadikan

sebagai mudbaf ilaih dari perbuatan y^ngdisifatinya itu.

Sepeni pada firman-Nya:

{@;+-Nryeie*c\
"Di tempat yang disenangi di sisi Rabb Yang Mabakuasa."
(QS. Al-Qamar [sa]: 5s).

Dan terhadap makna seperti itu kita juga mengartikan firman-Nya:

{@'fu-5 +e'vi:ii):S\
"Mereka rnernpunyd.i kedudukan yd.ng tinggi di sisi Rabb rnerekA."

(QS. Yunus [10]: 2).

Firman-Nya:
u rAr ; /.ztl - n7. ; // tl. ? ,7,.

tQl g+€q-;t:gvb),&) f
"Masukkanlah aku secd,rd. masuk yang benar dan keluarkanlab (pula)

aku secara keluar yang benar." (QS. Al-Isra' [17]: 80).

Dan firman-Nya:

{@ ,*1tu-eie\t44,*l1y
"Ddn jadikanlab aku buab tutur yang baik bagi orang'orang (yong

datang) kemudian " (QS. Asy-Syu'a ra' l26f: 84),
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Karena maksud dari ayat ini adalah meminta agar Allah iu:
menjadikannya sebagai hamba yang shalih, sehingga ketika dia disanjung

oleh generasi setelahnya, maka sanjungan tersebut bukanlah ucapan

yang salah, akan tetapi itu adalah ucapan yang sesuai dengan kenyataan.

Sebagaimana seorang penyair berkata:

d-;=a{LLtjf ?\iL.
Ketika kami mernujimu sebagai seordngyang sbalih

Maka hamu adalab ordngyd,ng rnerndng pa.ntas leami puji, bahkan lebib
tinggi dari orangydng hami puji

Kata o';,b terkadang dapat berfungsi pada dua buah kedudukan

maful (posisi objek, yaitu objek pertama dan objek keduanya-e'"),

sehingga artinya adalah membuktikan, seperti pada firman-Nya:

{ @'i e;i'i ! ?-,3'r1 fr't Y
"Dan sesunggubnya Allah telah mernmuhi janji-Nya kepada kAn'tu."

(QS. Ali'Imran [3]: 153).

Dikatakan E>r3 a3i;, artinya saya membenarkan fulan. us'*i,
artinya saya mendapatinya sebagai orang yang jujur. Ada yang
berpendapat bahwa kedua kata tersebut sama dan dapat dikatakan
untuk kedua makna diatas.

Allah berfirman:

{ @ #\113,t3. fii * i3fr li46i y
"DAn setelah datang hepada mereka seord.ng Rasul dari sisi Allab ydng

membenarkan dpa (kitab) yang ada pada mereka."
(QS. A1-Baqarah [2]: 101).

,,s+ir ofip+ir ev *
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{ @ ;1 i :6. q6 $'i ;i fu. e;c tF6;\
nDan Kami iringkan jejak mereka (nabinabi Bani Israil) dengan Isa

p utra Mary am, membmarkan kitab y ang sebelurnrty A. "
(QS. Al-Ma'idah [s]: a6).

Sedangkan kata $a-,,ill (bentuk masdar dari O1'*) digunakan pada

setiap hal yang isinya adalah pembenaran. Dikatakan'ol\{s'& 6'"*,
artinya perbuatan serta tulis 

^rLnya 
membenarkanku.

Allah berfirman:

{ @ #q?'t ; fii *u.t)";6;vq\
"Dan setelab datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang

mentbmarkd.n rtptt yang ada pada rnereka." (QS. Al-Baqarah [2]: 89).

{ @ ;i :6,q6 # qfiu,1=$$3tr;:f' Y
"Dia menurunkan Al Kitab (Al-Qur'an) kEadamu dengan sebenarnla;

mernbenarkan kitab yang telah diturunh,an sebelumrrya."

(QS. Ali 'Imran [3]: 3).

{@ rt}Et73i3{5to;p
"Dan ini (Al-Qur'an) adalah kitab ydng ?nernbenarkannya dalam

bahasa Arab." (QS. Al-Ahqaf 146l: l2),

yakni membenarkan kitab terdahulu. Dan kata t5L;J pada ayat

tersebut dibaca nashab karena berposisi sebagai hal (keterangan

keadaan). Disebutkan dalam sebuah peribahasa er4',v 6'* 6i^
sepakat denganku mengenai usia untanyayangmasih muda).

i:ri"Xtt artinyaadalah benar atau tulusnya keyakinan dalam kasih

sayang. Dan hal ini hanya terjadi pada manusia, tidak pada yang lain.
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Allah berfirman:

{ @f*-l-V;@'ry'i" b.u'it1r }
"Maka sehingga (sekarang) kita tidak nxernpunydi pemberi syafaat
(penolong), dan tidak pula mempunyai tenTdn yang akrab."
(QS. Asy-Syu'ara' [26]: 100-101).

Ayat tersebut merupakan isyarat terhadap makna yang dikandung
oleh semisal firman-Nya:

{ @ <,ifii* $x ne aa y;.$Cii y
"Terndn-teman karib pada bari itu saling bermusuban sdtu sama lain,
kecuali mereka yang bertakToa." (QS. Az-Zukhruf la3l: 67).

Sedangkan kata 'aii2|t (sedekah )artinya adalah sesuatu yang
dikeluarkan seseorang dari hartanyadengan tujuan untuk mendekatkan
diri pada Allah, seperti zakat. Pada asalnya, sedekah dikatakan untuk
pengeluaran harta yang bersifat sunnah, sedangkan zakatdikatakan untuk
pengeluaran hanayangbersifat wajib. Akan tetapi terkadang pengeluaran
harta yang bersifat wajib pun disebut sebagai't3'*, yaitu ketika
pelakunya berusaha melakukan kebenaran dengan perbuatannya itu.

Allah Ju: berfirman:

{@*;A,A;;y
"Ambillah zakat dari sebagian barta mereka sebagai zAkd,t."
(QS. At-Taubah [9]: 103).

Dia berfirman:

{@;(AuilifrLy
"Sesunggubnya zah,at-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir."
(QS. At-Taubah [9]: 60).

Dikatakan 0",^:. dan J:".,-23 (dia bersedekah).
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Allah berfirman:

{@gv;3:r7i'Y
"Kdrend dia (dabulu) tidak rnau rnernbenarkan (Al-Qur'an dan Rasul)

dan tidak mau melaksanakan sbalat." (QS. Al-Qiyamah [75]: 31).

{@a.#i,$-4^ity'y
"sesunggubnya Allah memberi balasan kepada ord.ng-orang ydng

bersedekab." (QS. Yusuf [12]: SS).

{@* i3$vi*g5ilLy
"Sesunggubnya orang-ordng yang bersedekab baik laki-laki maupun

perernpud,z." (QS. AI-Hadid [57]: 18).

Dan dalam banyak ayatlainnya.

Kemudian ketika ada seseorang melepaskan hak yang sebenarnya

layak dia dapatkan, maka dikatakan dengan ,o'16.
Seperti pada firman-Nya:

{ @ ht;it='# -r,1 36 b7i' 3\(4:g,}trry
"DAn luka-luka (p"") ada qishahnya (balasan yd,ng sama) Barangsiapa

melepashan (hak qisbasb)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya."
(QS. Al-Ma'idah [5]: 45),

Yakni barang siapa melepaskan hak qishash yang Layak dia
dapatkan. Dalam ayat:

'{@ "%'{\;t 13 J; ;;; \f,*s ;* ; 5tu5 \
"Dd.n jika (orang berutdng itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggub

sampai dia berkelapangan. Dan menyedekabkan (sebagian atd.u sernrtd

utang) itu, lebih baik bagimz." (QS. A1-Baqarahl2):280),
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Allah menganggap keringanan utang y^ngdiberikan kepada orang

y angmemiliki utan g seb agai'al s;. B erdasarkan makna y angdemikian
itu, kita memahami hadits yangdiriwayatkan dari Nabi 's;'r*'at'p:

'*'*#bar Jiku
"Dan apayangdimakan oleh hewan atau burung maka itu menjadi
sedekah baginya."2

Dan juga firman-Nya:

{ @ t}"ta'- I $ y=S{tvi1ai; r'ry
* 
Serta membay ar dty at y ang diserahkan kepada k eluargany a (s i terbunub

itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunub) bersedekab."

(QS. An-Nisa' [4]: 92),

Yakni dalam ayat di atas Allah menyebut pembebasan dari
membayar diyatsebagai iS'*. Sedangkan maksud dari firman-Nya:

{@'it ; K*ai:67"$ry
"Hendaklab kamu mengeluarkan sedekab (hEodo ord.ngmiskin) sebelum

pembicaraan itu." (QS.Al-Mujadilah [58]: 12)

Dan firman-Nya:

{@#Lfiea:i6'Vii6ia,y
*Apakab kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan

sedekab sebelum pembicaraan dengan Rasul?"(QS. Al-Muj adilah [5 8]: 13)

2 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan nomor (14677) dari haditsJabir bin 'Abdullah
'^qqy| dengar lafazh hadits sebagai berikutr

ir* n'; ilat,l3l q'f A r* gr1 g1 O
"Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut men.iadi miliknya. Dan apa

yang dimakan oleh hewan atau burung maka itu menjadi sedekah baginya."

Syaikh Syu'aib al-Arnauth berkata: "Sanad hadits ini shahih menurut syarat al-Bukhari dan
Muslim."
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Adalah para shahabat Rasul diperintahkan untuk bersedekah
ketika mereka hendak melakukan pembicaraan dengan beliau, dengan
jumlah yangtidak ditentukan.

Adapun kata yang ada pada firman-Nya:

{ @ .r'+3 iG 3 \i I ffi v;,F rly-*. A-*i qy
"Ya Rabbku, nxengdpa Engkau tidak menangubkan (kematian) ku
sampai waktu ydng dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekab dan
ahu termasuk, orang-orangyang shalih." (QS. Al-Munafiqun [63]: 1O),

Bisa jadi ia diambil dari kata j.r.}Jt fiujur) dan bisa juga diambil
dari kata 'aSiJllt (bersedekah).

it;Jt $ts; atau\i3t''b atauti$3-!o artinya adalah mahar yane diberikan
kepada seorang perempuan. Dikatakanti"'*l.,j,, artinya saya benar-
benar telah memberinya mahar.

Allah berfirman:

{@?g w3;it4tgv,\
"Berikanlab maskawin (mahar) kEada uanita (yong kamu nikabi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (QS. An-Nisa' l\: a).

/a

6V , ,g,'tAt (gema, gaung) adalah suara yarLgkembali kepadamu
dari tempatyangkosong. Sedangkan X-+Xt adalah setiap suara yang
menyenrpai gema dalam hal tidak memiliki ritma dan irama.

Dan maksud dari firman Allah:

{ @'451 ;"\'4^ J y$i'r&-"&\G3ft i y
"Ddn sbalat mereka di sekitar Baitullab itu, tidak, lain hanyalab siulan
dan tepuk tangan." (QS.Al-Anfal [8]: 35)
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Adalah suara yang mereka keluarkan sePerti suara gema dan

siulan burung. Adapun maksud dari kata t9'.a91adalahketika sesuatu

berhadapan bagaikan suara asli yang sedang berhadapan dengan suara

gema yangkembali dari gunung.

Allah berfirman:

{@ur:i;(,@',;;i1;6y
"Adapun orang ydng rnerasd. dirinya serba cukup (pembesar-pembesar

Quraisy), rnaka engkau (Mubammad) memberi perhatian kepadanya."

(QS. 'Abasa [80]: 5-5).

e;'"tL,t terkadang dikatakan untuk menunjukan burung hantu
jantan. Terkadang juga kata tersebut dikatakan untuk menunjukan

otak, karena otak digambarkan seperti gema (yaitu karena ia dapat

memantulkan informasi yang datang padanya -Peni). Dan oleh

karenanya, ia disebut dengan k\i ftepala). Kemudian maksud dari

ucapan orang arab il'-t b '^i:l 7\ adalah berdoa agar dia dapat diam

atau tutup mulut. Karena ani kalimat tersebut adalah semoga Allah

tidak menjadikan suara baginya, sehingga dia tidak memiliki gema

yarLgterpantul dari suaranya itu. Kemudian kata e;'l-iojuga terkada-ng

diucapkan untuk menunjukan kehaus-an, sehingga dikataka" \Vb k
(seorang laki-laki yang haus) dan"u.i;{g! atau !;L; (seorang PeremPuan
yanghaus).

lnl .

J€ , 3l?il artirly^adalah terikat dan terkekang di dalam perbuatan

Zou serta enggan untuk melepaskan diri darinya. Kata ini berasal

dari kata lbt yang artinya adalah mengikat. Kemudi an kata i'ib)t

artinyaadalah sesuatu yangdigunakan untuk mengikat uang dirham.

Sedangkan 'tlA\ adalah kain yang diikatkan pada puting payudara unta

betina, agar iatidak dapat menyusui anaknya.

Allah berfirman:
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{@6ar6&li;-"{iy
"Dan rnereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu."
(QS. Ali'Imran [3]: 135).

{@ fitr*:;?y
"Kemudian dia tetap nTenyornbongkan diri." (QS. Al-Jatsiyah [a5]: 8).

{@ 6$'u*-t"z 'U\t}:(ty
"Dan mereka tetap (menginghari) dan menyombongkan diri dengan
sa.ngat." (QS. Nuh [71]: 7).

{@ #r,+-$,Fri;-Y6\
"Ddn mereka terus-rnenerus nTengerjakan dosa yang besdr."
(QS. Al-\faqi'ah ls6l: a6).

Adapun yangdinamakan sebagai jg;lt adalah setiap rencanaatat
keputusan y^ngsudah bulat. Dikatakan &-? tli.i atau &pl atau rgfo

^t^u 
67j aau 6]L ata:u 6lo, yang ^niiy^iii adalah k.jlt.rrrn ying

telah kuat dan bulat dariku. Kata';r3lAldikatakan untuk menunjukan
laki-laki atau wanita yang belum pernah melaksanakan ibadah haji,
dan juga dapat dikatakan untuk menunjukan orang yangtidak ingin
menikah.

Pada firman-Nya:

{@tu;qy
"Angin yang arndt gemurub." (QS. Fushshilatl4ll: t6),

katallbl. di sana berasal darikaalh)t, yakni kembali pada makna
mengikat. Dan dinamakan demikian karena adanya hawa dingin
yang terikat di dalam angin tersebut. Adapun kata';]Zt artinya adalah
sekelompok orang yang dikumpulkan saru sama lain, yakni seolah-olah
mereka diikat dalam satu wadah.
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Allah berfirman:

{@;7,tfrV\'**by
" Kemudian istriny a datang meme kik (tercengang). "
(QS. Adz-D zariy at 15 ll: 29) .

Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa makna dari i'12)t

adalah pekikan.

t fr : iAt artinyaadalah rumah yang tinggi dan terlihat mencolok.
DIn dinamakan demikian karena melihat bahwa ia murni atau bersih

dari campuran.

Allah berfirman:

{@}-rvg{:3Ay
"sesungguhnya ia adalab istana licin terbuat dari kAcd.."

(QS. An-Namll27l: 44).

{@'&'g-;;q}'-Y
" Dikatakan kepadanya:'Masuklab ke dalam istand."'
(QS. An-Namll27l:44).

Dikatakan U*:;1, artinya susu yang jelas kemurniaannya er,
$Ll, artinya ke6enaran yangjelas. ,4Qq 5)i Lk, artinya fulan
menyatakan 

^payangada 
di dalam hatinya.

D an dik at akan \'rV: Y\i- ;V) V rd,Lr:-;S 3V, artinya sindi ran mu
terulang dengan jelas, dan ia terucap secara terang-terangafi.

i7 , J;at artinyaadalah mengembalikan sesuatu dari satu

keadaan ke keadaan yarLg lain, atau menggantinya dengan yang lain.
Dikatakan iFE -'^*V, artinya aku memalingkannya sehingga ia

menjadi berpaling.
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Allah berfirman:

{@i:&Hifr';3y
"Kemudian Allab memalingkan kamu dari mereka."
(QS. Ali'Imran l3): t52).

{@#6i;.34"q16.if }
"Ingatlab, di waktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat

dipalingkan dari mereka." (QS.Hud [11]: 8).

Adapun firman-Nya:

{ @ r; ;f,)ni . /G"t;';arrFY

"sesudab itu mereka pun pergi. Allab telab memalingkan bati mereka."
(QS. At-Taubah l9): 727),

Bisa jadi bahwa maksudnya adalah doa kepada Allah agar

memalingkan hati mereka. Dan bisa juga itu merupakan isyarat
terhadap perbuatan yangAllah lakukan pada diri mereka.

Kemudian firman Allah:

"Maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan tidak (pula) menolong
(dirimu)." (QS. Al-Furqan l25l: l9),

Maknanya adalah mereka tidak mampu untuk memalingkanazab
dari diri mereka, atau tidak mampu untuk memalingkan diri mereka

dari api neraka. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah mereka

tidak mampu memalingkan suatu perkara dari satu kondisi ke kondisi
yang lain, yaitu dengan cara merubahnya. Dari sinilah orangarab
mengatakrn i.ii 'i: J*'^, futi (perubahan maupun perganti an yang
dia lakukan tidak akan dapat diterima).
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Firman-Nya:

{@ di'i6,68{;},;rry
"Ddn (ingatlab) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu."
(QS. AI-Ahq^f l46lt 2e),

Maknanya adalah kami mendatangkan mereka kepadamu untuk
mendengarkan al-Qur' an yangkamu baca.

Kata a3--r.Xi)l memiliki arti yangsama seperti ofr\ hanya saja

ia mengandung makna banyak atau berulang-ulang. Seringnya ia
dikatakan untuk makna mengalihkan sesuatu dari satu keadaan ke

keadaan lain atau dari satu urusan ke urusan yang lain. Dan makna

VVI -;-fr (memutarkan angin) adalah mengalihkannya dari satu

kondisi ke kondisi yang lain.

Allah berfirman:

{@etSisF'Y
"Dan Kami telab mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami berulang-

ulang." (QS. Al-Ahqaf la6l:27).

{@ +*;lA*v;'y
"Dd.n Kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya

sebagian dari ancaman." (QS. Thaha [20]: 113).

Dan dari sini dikatakan,..d(Jt .i:-F (merubah perkataan).

dbiJt .3:-F (menukar uang dirham). ytxt 'l;F (merubah gigi taring).

Dikataka" ,ilf t Ei (kami memiliki perubahan). Dan &f
sendiri artinya adalah air susu yang telah hilang buihnya, seolah-

olah ia dipalingkan dari buih itu, atau buih itu dipalingkan darinya.
u;; Ji, ^t^u'r)-.;;. ^t^u 

,-3t7, artinya seorang laki-laki penukar
mata uang. Dan dikat aka, ,-3rv$,i, seolah-olah kambing betina itu
memalingkan kambing jantan ke arah dirinya. Kata o;.Llt juga dianikan
sebagai cat atautinta yang murni berwarna merah. Dan setiap hal yang
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murni atau bersih dari yanglainnya dikatakan sebagai JV, karena
seolah-olah semua campuran telah dipalingkan darinya. Sedangkan kata

StiriSt artinya adalah timah, karena seolah-olah ia telah dipalingkan
agar tidak mencapai derajat perak.

/-/
?? : Kata ipl aninya adalah pengasingan.'o:,3-rLst artinya adalah

inemutuskan suatu perkara dan mengesahkannya. Sedangkan ?-Al
artinya adalah area tanah y^ngtidak mengandung pasir.

Allah berfirman:

{@*P:(l**'*6Y
"Maka jadilah kebun itu bitam seperti malam yang gekp gulita."
(QS. Al-Qalam [68]: 20).

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kebun itu menjadi

seperti pohon yang dipotong-potong (i;pt) agar dapat dibawa.
Ada juga yangmengatakan bahwa artinya adalah seperti malam hari.
Karena malam terkadang diungkapkan dengan menggunak mkata'Spl.
Sehingga maknanya adalah kebun tersebut menjadi hitam pekat
bagaikan malam, karena telah terbakar.

Allah berfirman:

{@*P(;tA'Aity
"Ketika mereka bersumpab bahwa mereka sunggub-sunggub akan
memetik (hasil) nya di pagi hari." (QS. Al-Qalam: 17),

Yakni mereka memanen dan mengambil hasilnya.

{@ :r* iK'fr; gL;iif @ t',#- v;s y
"Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. Pergilab pagi-pagi

h,e kebunmu jika kamu hendak memetik basil."
(QS. Al-Qalam [68]: 2L-22).
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Kemudian katai2'JJl artinya adalah masa lampau. Dan dikatakan
'WX ftt: (rrnta yangiia* menyusui), yakni seolah-olah payudaranya
di potong sehingga tidak dapat mengeluarkan air susu. 'a3,t U'p,
artinya tahug itu telah berlalu. rdir\iF\, artinya sesuatu itu telah
terputus. i r-1, artiny a keadaarrrryr- r. -rkin memburuk.

t0t tbP : )Lt'-dl artinya adalah jalanyanglurus.

Allah berfirman:

{@qrr}h(,i"ttiy
"DAn babwa (yorg Kami perintabkan) ini adalab jalan-Ku yang lurus."
(QS. Al-An'am [6]: 153).

Dan terkadang ia diucapkan dengan menggunakan kata yv1l,
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

)P.O : Kata $.b memiliki makna yang sama seperti jb7, yaitt
menggaris, menulis atau mencoret.

Allah berfirman:

{@'u)?*siilt}
"AtAu merekakah yangberkudsai" (QS. Ath-Thur l52l:37),

Ini merupakan bentuk jl# dari kata 'J-XJI. Dan arti kata'#At
sendiri adalah tulisan. Sehingga makna dari ayat tersebut adalah:

Ataukah mereka itu orang-orang yang mengatur takdir yang sebenarnya

telah ditentukan sebelum mereka diciptakan? Yakni isyarat pada

firman-Nya:

{@'#-04'LY\
"Babwasanyd yd.ng demikian itu terdapat dalam sebuab kitab (Lauh

Mahfuzb)." (QS. AI-Hajj l22l:70).
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{@ii,$,F,*'iy-Y
"sesunggubnya yang demikian itu amat mudah bagi Allab.'
(QS. Al-Hajjl22):70).

Dan firman-Nya:

{@ "4r6-e\
"Dalam Kitab Induk,yangnyatd (Laub Mabfuzh)." (QS. Yasin 136l: t2).

Adapun makna dari kata 'bi'Jyangadapada firman-Nya:

{@;*:.4Jly
" Engkau bukanlab orang y ang berk uas d. a.tas merehd.. "
(QS. Al-Ghasyiyah l88l: 22)

Adalah orang yarLg berkuasa untuk menggariskan sesuatu pada

(kehidupan) mereka dan menetapkan apa yang mereka hindari.
Dikatakan ,3,'W dan $fi (saya menguasainya, menundukan), tidak
adakata ketiga yang menyerupainya. Dan hal ini sudah dijelaskan

sebelumnya pada bab Sin.

? ';" , '? Pl artinyaadalah melemparkan. Dikat akanVV -'aiLV,
\-JYr
afiLnyasaya meremparkannya. Kata '*Al artinyaadalah keadaan dari

sesuatu y arLgdilempark an.'aegL\t artiny a adalah p ekerj aan o ran g yang

beradu gulat atau banti"g.LiP Jir, aninva seorang lakilaki yang

dibanting atau dijatuhkan. ,ipifl, artinya sekelompok orang yang

dijatuhkan.

Allah berfirman:

{@*raifi'i$y
"Maka kamu libat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangdn."

(QS. Al-Haqqah l6e): 7).
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qVk \LA, artinya mereka adalah dua orang yarLg dijatuhkan,
seperti halnya ucapan ,;16; (dua orang yarrg botak). Adapun ani dari
ka:'a 6ViL)l adalah dua buah daun pintu. Dan kemudian ia digunakan
untuk menunjukan dua bagian bait syair, karena memiliki kesamaan
dengan dua buah daun pintu.

J,r.9 : 3ji,lJt artinya adalah pergi ke tempat yang tinggi.
Kata ,)Al dan ))'Al sejatinya memiliki makna yang sama, yaitu
pergi ke tempat yangtinggi atau rendah. Dan hanyaterlihat berbeda
apabila memperhatikan orang yar,g melaluinya. Yaitu apabila orang
y^ng melaluinya terlihat mendaki, maka tempat tersebut dikatakan
seb a gai 

"1i,^;. 

S edan gkan ap ab ila o ran g y angmelaluinya te rlihat turun,
maka tempat itu dikatakan sebagai '_;3L.

Secara asal, kata i;r'J,J.i ,'r;A)l daniliib)l memiliki artiyangsama,
yaitu naik dan tinggi. Hanya saja biasanyakata !i,:Jl dan'-1L2)l

diucapkan untuk menunjukan rintangan. Kemudian digunakan untuk
mengungkapkan setiap sesuatu yangberat atau sulit.

Allah berfirman:

{ @ (;: 6:irKfr_-i; 5> & };;o5y
"Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscalta

akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang dmdt berat,"
(QS. Al-Jinnl72)z 17),

Yakni yangberat. Dia berfirman:

{@r:r;':,lrfuy
"Aku akan membebaniny a dengan pendakian yang memayah k an. "
(QS. Al-Muddatstsir l7l: 17)

Yakni rintangan y^ng berat. Sedangkan kata iirJ,,i] biasanya
diucapkan untuk menunjukan permukaan tanah.
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Allah berfirman:

{@Wr*t#Y
"Maka bertayamumlah kamu dengan tanab yang baik (suci)."

(QS. An-Nisa' [4]:43).

Sebagian pakar berkata bahwa kata'^aib)l diucapkan untuk
menunjukan debu yangnaik ke atas. Dan oleh karenanya, orang yang
melakukan tayamum diharuskan melekatkan debu pada tangannya.

Adapun kata yang ada pada firman-Nya:

{@"ivai,ti*g-r:L+y
"seolah-olah ia sedang mendaki ke langir." (QS. Al-An'am 16l: 725),

maknanya adalah mendaki.

Kata 3u.;r'ir, adayang mengatakan bahwa maknanya adalah

menjauh ke suatu daerah, baik ke daerah yangtinggi maupun rendah.

Secara asal ia diambil dari kata iilAt, yang artinya pergi menuiu

tempat-tempatyangtinggi, seperti keluar dari tanah Bashrah dan pergi

menuju tanah Najd atatHljaz. Akan tetapi pada perkembangannya,

ia digunakan untuk menunjukan arti menjauh saja, tanpa mewakili
adanyamakna naik. Sepeni halnya kata Ju5 ftesini), yangsecara asal

maknanya adalah memanggil menuju tempat yangtinggi. Kemudian

pada perkembangannyaiadijadikan sebagai kata perintah untuk datang

ke suatu tempat, baik temp at yangtinggi maupun rendah.

Allah Jw berfirman:

{@/4f {P6il37:6:;:'tvy
"(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun."
(QS. Ali'Imran [3]: 153).
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari firman-Nya:
3)'r,-# S,l bukanlah menjauh menuju suatu daerah, akan tetapi itu
merupakan isyarat terhadap sikap keterlaluan mereka atas apa yang
mereka usahakan serta lakukan. Seperti halnya ucapan tS Od.t4i (saya

telah berlebihan dalam hal itu) dan ucapa" 6, S *i ifr)\ (saya telah
melewati batas yangpaling tinggi dalam hal itu). Sehingga seakan-akan
dalam ayat tersebut Allah berfirman: (Ingatlah) ketika kamu berlebihan
dalam merasa takut serta terus menurus dalam kekalahan.

Terkadang kata i:"Al ini digunakan untuk menunjukan amalan
baik dari seorang hamba yangsampai kepada Allah, sebagaimana kata

bltt (V^"g mana makna aslinya adalah turun'p.9 digunakan untuk
menunjukan rahmat dari Allah yangsampai kepada seorang hamba.

Dia tVrnv;t, berfirman :

{@ 4i'EJ'315.r1y
"Kepada-Nya lab naik perhataan-perkataan yang baik."
(QS. Fathir [35]: 10).

Adapun katayangada pada firman Allah:

{@c6iKJi.\
"Niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang d.rnd.t berat."
(QS. Al-JinnlT2lz L7),

Maknanya adalah yang berat. Dikatakan tS'J3i;5, aninyahal
itu memberatkanku. LImar ,;4;g berkata: 'x;LL 0-i:6 V |i g Aa V

6K.3ll (tidak ada suatu urusan yang lebih memberatkanku dibanding
khutbah nikah).

F , jJrlt artinyaadalah kemiringan pada leher. Sedangkan 'j*;,At
artinya adalah memalingkan leher (muka) dari pandangan karena
sombong.
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Allah berfirman:

{@,t$ir,#1;y
"DAn janganlah kamu memalinghan mukamu dari manusia (karena

sombong)." (QS. Luqman [31]: 18).

Setiap kesulitan terkadang diungkapkan dengan menggunakan

k^t^ |,i. Dan dikat akan'aL.q- })i'#S[ artinya burung unta jantan

memiliki bentuk kepala y^nglebih kecil.

,:\r;: Kata al+\Al (halilintar) dan '^;,1\,2)l memiliki makna y^ng
Y-
b-eidekatan, yaitu suara keras yangditimbulkan oleh iatuhnya sesuatu.

Hanya saja, kata iiAt diucapkan untuk benda-bendayang ada di

bumi, sedangkan il,:lr diucapkan untuk benda-ben da yang ada di
langit. Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwakata'alqfJ,t memiliki

tiga buah ani:

Pertama, kematian. Seperti pada firman-Nya:

{ @,i^rte 65 o.'>ai a s 3r"; Y
"Maka matilab siapayangdi langit dan di bumi."
(QS. Az-Zumar [39]: 68)

Dan firman-Nya:

{ @'"5"ibi *,fsy
Maka mereka disambar petir (QS. An-Nisa' [a]: 153).

Kedua, azab. Sepeni pada firman-Nya:

{ @ ;i!i*'n* irir*Kr'"13
Aku telab memperingatkan kamu dengan petir, sEerti petir yang

menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud (QS. Fushshilat [a1]: 13).
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Ketiga, api. Seperti pada firman-Nya:

{ @ i6;qra$'ei3iV}iy
"DAn Allab melepaskan balilintar, lalu menimpakannyd kepada siapa
yang Dia kebendaki." (QS. Ar-Ra'd t13l: 13).

Apa yang mereka tuturkan ini, seben arlya adalah dampak-
dampak yalgtimbul karena adanyaG*J,t (halilintar). sebab hakikat
dari halilintar adalah suara keras yarLg ada di udara. Yang mana
terkadang ia dapat menimbulkan api, atauazab,atau bahkan kematian.
Sehingga kesimpulannya,kaa'afu\2)l hanya memiliki satu makn a,yaitt
halilintar. sedangkan hal-hal yangdisebutkan tadi hanyalah dampak
yang ditimbulkan olehnya.

.l .
P : Kata',i#t (kecil) dani$lt (besar) termasuk diantarakata-kata
berlawanan yang diucapkan ketika membandingkan satu dengan lainnya.
Sehingga sesuatu dapat dikatakan sebagai kecil apabila dibandingkan
sesuatu yang lain, dan dikatakan sebagai besar apabila dibandingkan
dengan sesuatu yanglain lagi. Kedua kata ini juga terkadang diucapkan
ketika membandingkan waktu. Sehingga dikatakan 6 'o)u1 W il)o
(fulan masih muda, sedangkan fulan sudah tua), yakni ketika usia salah
satu dari keduanya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Terkadang
diucapkan ketika membandingkan posrur tubuh. Dan juga terkadang
diucapkan ketika membandingkan derajat serta kedudukan.

Seperti pada firman Allah Jus:

{.@3y:t#r*ky
"DAn segala (sesuatu) yang kecil rnaupun ydng besar (semuanya) tertulis."
(QS. Al-Qamar [sa]: s3).

Firman-Nya:

{ @\G'J t'-,",$ J, ;d"jrd_ { }
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"Tidak meninggalkan yd.ng kecil dan tidak, (pula) yang besar, melainkan
in mencatat sernuanya." (QS. Al-Kahfi [18]: a9).

Dan firman-Nya:

{@Ki{;a:;e'frYj}
*Tiddk ada yang lebib kecil dan tidak (pula) yang lebib besar dari itu."
(QS. Yunus [10]: 61).

Semua kata yang ada disana diucapkan karena membandingkan

derajat arLtara kebaikan dan keburukan. Dikatakan lfu - *, sebagai

kebalikan dari kata besar. Dan dikatakan l'rb - V^, - ,i:o, vntuk
menunjukan makna rendah. Adapun kata j;\-L)\, artinya adalah orang

yangridha dengan kedudukan rendah.

Sepeni pada firman-Nya:

{ @ <,;}i 6 X ;" r;r4\ \'x,4'i; \
"sampai mereka memba.yar jizyah dengan patub sedang mereka dalam

keadaan bina." (QS. At-Taubah l9l:29).

z 'ri,iZ)t artinya adalah condong atau miring.\1;
Dikatakan G3 - l,V,ift Y:.liinya bintang dan matahari

telah condon g ke b ar at. ;t5 ) I &il; atau'oip)\, artiny a saya memiringkan

wadah it*. o$ Jt J W1,- artinya saya mencondongkan pendengaran

pada fulan.

Allah Ju: berfirman:

{ @ ie<{ia}4i{ eri i3'5 aw*a;'y
"Ddn (iu7o) agar bati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada

kebidupan akbirat cenderung kEada bisikan itu."
(QS. Al-An'am [6]: 113).
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Dikatakan bahwa kata tersebut diucapkan dengan bentuk:

#i - #t 3W (saya condong pada.,ya) d^n t?rb - $-b - j;i
(mencondongkan). Dan ada jugayangmengatakan bahwa ia diucapkan
dengan bentuk jA - 4.W (Saya .or,dorrj padanya) dan 4;,1 - ,-. Wi
(saya mencondongkan). &-1,e"tv artinya adalah orang-orang yang
yang condong pada laki-laki itu. I3VLF 5)i3, artinya filan adalah
orang yang nasibnya kurang beruntung. Dan terkadang kalimat
tersebut digunakan sebagai kiasan dari kehancuran (bangkrut).
K iy',rri,;;3)L,artinyapandangannya condong pada hal itu. (iiil)l artinya
adalah kemiringan yang terjadi pada rahang atau mata.

It
LJ.o: Arti dari kata ,:1u adalah menempatkan sesuatu pada garis
yangsejajar, seperti manusia, pohon atau lainnya. Sedangkan menurut
Abu'Ubaidah, kata iStterkadang diartikan sebagaimana kata iUllr
(orang yang berbaris).

Allah Jw berfirman:

{ @ (b -,W c 5}$. oii +}'aiit-y
"Sesunggubnya Allab menyukai ordng-orang yang berperang di jalan-
Nya dalam barisan ya.ng terdtrzr. " (QS. Ash-Shaff t61l: a).

{@ew'iy
"Kemudian datanglah dengan berbaris." (QS. Thaha l20l: 6a).

Sehingga kata J2 pada ayat tersebut dapat diposisikan sebagai
mashdar, dan dapat dianikan sebagai orang-ora ng yang berbaris.

{@'o3nilnt;Y
"DAn sesunggubnya kami selalu teratur dalam barisan (dalam
melak sanak an perintab A llab)." (QS. Ash-Shaffa t 137): 165).
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{@fu';filvy
"Demi (rombongan Malaikat) yang berbaris bersbaf-sbaf.'
(QS. Ash-Shaffat l37l: t),

Yakni maksudnya adalah para Malaikat.

{ @fu uiiir, ii3iv:,\
"Ddn datanglab Rabbmu; dan Malaikat berbaris-baris.'
(QS. Al-Fajrlse):22).

{@&:"svy
"DAn (i"So) burung dengan mengembangkan sayapnya."
(QS. An-Nw l24l: 4t).

{@|{;iwffabr;6'y
"Maka sebutlah olehmu ndrna Allab ketika kamu menyembelibnya
dalam keadaan berdiri (dan telab terikat)." (QS. Al-Hajj 122)z 36),

Yakni yangdibariskan dengan lurus.

Dikatakan \K iJ'z Z, artinyasaya menempatkannya dalam satu baris.

Allah berfirman:

{@\P,rrt;y
"Di atas dipan-dipan berderetan." (QS. Ath-Thur l52l:20).

';il t JZ;, artinyasaya mengawetkan daging itu dan menaruhnya
berja)ar-jajar. a4.lSl, artinya adalah daging yang ditaruh dengan
b e rj aj ar .,-731A)1, artiny a adal ah t anah y angrat a, se ol ah-o lah ia b e r ada

dalam satu garis lurus.
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Allah berfirman:

{@ r71i'.6titSti y
"Kemudian Dia akan menjadikan (bekas gunung-gunung)itu rata sdlnd.

sekali, (sebingga) kamu tiddk akan melihat lagi ada tempat yd.ng rendah
dan yangtinggi di sana." (QS. Thaha 120): t06-107).

'ai5)t adalah nama sebuah bangunan (yaitu salah satu bangunan
di masjid masjid nabawi yarrg memiliki atap tertutup dan dijadikan
sebagai tempat diamnya orang-orang fakir-n'). Kemudian penutup
pelana kuda dikatakan sebagai €;:)t ii^i, karena dianggap memiliki
bentuk yang sama seperti ,i'J-Lst .iiAt artinya adalah unta yang
dijajarkan pada dua baris atau lebih, karena begitu banyaknya unta
tersebut. Dan juga dapat dianikan sebagai unta yang kedua kakinya
disejajarkan. Sedangkan oValiill adalah nama salah satu jenis pohon.

.1.
?W ' ,&ful ilJo aninya adalah permukaan dan sisi dari sesuaru,

bperti t)ftt* (permukaan wajah), . i:'"Jt 'a;.Ib (sisi pedang) dan

#\ + (permukaan batu). Sedangkan arti 4.2:t sendiri adalah
membiarkan suatu kesalahan, dalam artianmemaafkannya. Akan tetapi
ia lebih tinggi dari pada kata'rl;Jt (memaa{kan).

Oleh karenanya, Allah berfirman:

{ @ :,i\'fri;* &L \}i2\3 WGy
"Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allab mendatangkan
perintah-Nya." (QS. Al-Baqarah [2]: 109).

Terkadang seorang manusia dapat memaafkan, akan tetapi tidak
bisa membiarkannnya.

Allah berfirman:

6{j(ca6;n

{ @'i{' :is'roezlty
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{@',);FgAiryvy
"Maka maafkanlab (merekQ dengan cara yang baik.'
(QS. AI-Hijr [1s]: 8s).

"Maka berpalinglah (bai Muhammad) dari mereka dan katakanlab:
'Salam (selamat tinggal).'" (QS. Az-Zukhruf [a3]: S9).

"Maka apakab Kami akan berbenti menurunkan Al-Qur'an kepadamu."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: s).

Dikatakan '^b,:;.13, artinya adalah saya memberinya lembaran

yang baik dengan berpaling dari kesalahannya, ata:u saya bertemu
dengan mukanya (dirinya) dalam keadaan tidak tenang, atau saya

meninggalkan lembaran tempat mencatat kesalahafliya, baik berupa

buku ataupun lainnya. Dan semua makna itu diambil dari ucapan

+tifjt ,t#-x (saya membuka-buka halaman buku).

Adapun firman-Nya:

{ @ 't;F'eAi €"rtt S uc\ai 6{rY
" D an s e s ungguh n y a s aat (kinm at) itu p a s t i akan dat ang m aka m aafh,an l ab

(merekQ dengan cara yang baik.'(QS. Al-Hijr [15]: 85),

Merupakan perintah kepada Nabi )4r&,KV untuk meringankan
beban atas kufurnya orang kafir.

Sebagaimana Allah Ju: juga berfirman:

{ @ ('i4' c1 * } 3i, tJ 4 {:,-{j}
"Ddn janganlab kamu bersedib bati terhadap (kekafi.ran) mereka

dan janganlab kamu bersempit dada terhadap apa yd.ng mereka tipu
da,yakan )' (QS. An-N ahl 116): 127).

{@G,;r?$\#3#y
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Sedan gkan kata'i6jt ;jJl, artinya adalah menempelkan pe rmukaan
telapak tangan (bersalaman).

ala a
J-0rO , 3;,2)t dan 3II*XJt artinya adalah belenggu atau borgol.
Dan bentuk jamaknya adalah"W\.

Allah Ju: berfirman:

{ @ ,.uL-Iti O,+:iy
"BersArna.-sAma diikat dengan belenggu." (QS. Ibrehim jal: a9).

Kata'-ttr5)ljuga terkadang diartikan sebagai pemberian, berdasarkan
ungkapan, A';lijra;r[f Jjti; r:f (aku adalah orrrg yangterbelenggu
oleh pemberianmu serta tertawan oleh nikmatmu) serta ungkapan
Iainnya yang diriwayatkan dari orang arab mengenai hal tersebut.

z/a /

P ' ?frt adalah salah satu dari jenis warna arltara hitam dan
putih, yakni yang kita kenal dengan nama kuning. Akan tetapi ia
lebih condong pada hitam, sehingga terkadang kata';jlAl digunakan
untuk menunjukan warna hitam. Al-Hasan berkomentar mengenai
firman-Nya:

{@ \i3ib6i';*i;5-Y
*Sapi betina yang kuning, yang kuning muda utArnAnyA."
(QS. Al-Baqarah l2): 69),

Bahwa yang dimaksud dari kata ',G; disana adalah hitam.
sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwawa,rna hitam tidak
pernah disifati dengan lti (cerah), akan tetapi ia disifati dengan a<lV
(pekat).

Allah berfirman:

{@ f13't13efy
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"Lalu ia menjadi kering lalu kamu melibatnya kekuning-kuningan."
(QS. Az-Zumar 139): 2t).

{@;:ur'::ry
" Seakan-akan iring- iringan unta y ang k uning. "
(QS. Al-Mursalat 177): 33).

Ada yang berpendapat bahwa kata fi) yang ada pada ayat di atas

merupakan bentuk jamak darilJ.Ada juga yarlgberpendapat bahwa
yangdimaksud adalah kuningan, yakni salah satu logam hasil tambang.
Dan dari sinilah tembaga terkadang diucapkan dengan menggunakan
kata fi,b. Sedangkan gandum kering dikatakan dengan 'r\1^r.

Adapun ka:a jr4.Al (siulan, desis) terkadang diucapkan untuk
menceritakan sebuah suara yang didengar. Dan dari sinilah kita
mengatakan iE,{t 7!o, yakni ketika wadah itu kosong sehingga
terdengar suara dari dalamnya.Karena ucapan tersebut mengandung

makna kosong, maka pada perkembangannyaia dikenal sebagai kata

yang digunakan untuk menunjukan kosongnya wadah atau lainnya,
meskipun tidak menimbulkan suara. Seperti kosongnya perut dan
usus dari makanan yang disebut dengan fi:o. Kemudian usus yang
memanjang dari liver menuju lambung jika tidak menemukan makanan

dan terasa melilit, maka orang-orang bodoh dari bangsa arab mengira
bahwa rasa sakit itu ditimbulkan karena adanya ular di dalam penrt
yang menggerogoti sebagian organ yang ada di sana. Sampai-sampai

Nabi 1.641^k menampik adanya hal tersebut dengan bersabda:

,.;t (tidak ada ular di dalam perut). Yakni di dalam perur tidak
ada ular sepefti y^tgtelah mereka duga.

Dan berdasarkan hal ini, seorang penyair berkata:

:a\*.;F&,Hns
Tidak ada ular di dalam ?erut yd.ng rnenggerogoti bagian-bagian

dari diafragma
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Bulan Shafar juga dinamakan dengan f;:o, karena ketika itu
biasanya rumah masyarakat sedang kosong dari makanan. Sedangkan

it-#t artinya adalah hasil panenyangdiperoleh pada bulan Shafar.

.1.
W , ';r),21t artinya adalah menggabungkan dua hal dengan cara
menjadikan salah satu dari keduanya mencakup terhadap yang lain.
Dikatakan ,;"116Lb, aninya kaki-kaki kuda.

Allah berfirman:

@|qS i;";3iy
cepdt waktu berlari.'

{
"Kuda-kuda yd.ng tenang di waktu berbenti dan
(QS. Shad [3s]: 31).

Dan ada yang membaca ayar 36 dari surat Al-Hajj dengan:

Gt? [!i +i,t 'itUF\6. Kata g\ib)l artinya adalah urat pada tulang
rusuk yang menyambungkan nadi ke jantung. :1.2:t artinya adalah
tempat yangmewadahi testis. Sedangkan i;-At artinya adalah ember
yang dikumpulkan dalam bentuk melingkar.

90. t

P : Makna asli dari katal\llAl adalah murni dan bersihnya sesuatu

dari campuran. Dan dari sinilah kita mengucapkan kata tI^XJt untuk
menunjukan batu murni.

Sedangkan kata tl^Xll yang ada pada firman Allah:

{ @ \i*s cr'-,i?Vr"i,t\i'y\
"Sesunggubnya Safa dan Maruab adalab sebabagian dari syi'ar Allah."
(QS. Al-Baqarah [2]: 158)

Merupakan nama dari suatu rempat. LU{,j1I\ artinyaadaLahmemilih
dan mengambil sesuatu yang bersih arau murni. Sepeni halnya kata
j$)l yangartinyaadalah memilih dan mengambil sesuaru yang paling
baik, dan i\i;r)il yang artinyaadalah memilih dan mengambil sesuatu
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yangterkumpul. Kemudi atyangdimaksud dengan DV J{rirt l';b ;t
(pemilihan Allah kepada sebagian hamba-Nya) adalah dengan cara

Allah menciptakan hamba tersebut dalam keadaan bersih dari kotoran-
kotoran yangadapada makhluk lainnya, atavterkadang dengan pilihan
dan keputusan dari hamba itu sendiri, meskipun ia tidak dapat lepas

dari cara y ang pertama tadi.

Allah Jr: berfirman:

{ @ b(li d'{:i ,4$1\4'94'"{1fi y
"Allah memilib utusdn-utusan (Nya) dari Malaikat dan dari manusia."
(QS. Al-H ajj 122): 7s).

{ @ (3iil;tgetir-\
"sesungguhnya Allab telah memilib Adam, Nub.'
(QS. AIi'Imran [3]: 33).

{ @ $it;;t ,t it',i4JY;ty
*Allab telah memilib kamu, menyucikan kamu dan melebibkan kArnu."
(QS. Ali'Imran pl: a2).

{@ evil;lwty
"Aku memilih (melebibkan) kamu dari manusia yang lain (di masamu). "
(QS. Al-A'raf ltl: l++).

{@ )(Iii';1ffi';fi,tfiiy
"DAn sunggub, di sisi Kami mereka termasuk. orang-ordng piliban yang
paling baik.'(QS. Shad p8l: a7).

Dikatakan lif Jg tS qy)\, artinya saya lebih memilih ini
daripada itu.
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Allah berfirman:

{@|{)i&ecfrigy
"Apakah Dia (Allab) memilib anak-anak perempuan daripada anak-
anak laki-laki?'(QS. Ash-Shaffar p7l: t53).

{ @'6L5oii:,q*'fiy
" Ddn k esej abteraan dtds bamba-bamba-Nya yang dipilih -Nya.'
(QS. An-Namll27l:5e).

{@'Lkeq;riiaiTs;'i y
"Kemudian Kitab itu Kami uariskan kepada orang-ord.ng yang Kami
pilih di dntdra bamba-bamba Kami." (QS. Fathir l35l:32).

Adapun arti darikaa gAt dan'a!r2)l adalah sesuatu yangdipilih
oleh seorang pemimpin untuk dirinya sendiri. Penyair berkata:

u-t;A1w--;i;;t aX

Kamu (uahai raja) mendapatkan seperernpdt bagian dan juga
barang-barang piliban dari barta rdrnpdsan perd.ng

Terkadang kedua kata itu juga diucapkan untuk menunjukan
unta yang memiliki banyak air susu atau pohon kurma yangbanyak
berbuah. Dikatakan +r+itr &JAl,yakni ketika ayambetina itu berhenti
bertelur, seolah-olah ia sudah disterilkan . ,}t',iil ,;4, aninya penyair
itu menghentikan syair, yakni disamakan dengan berhenti ayam dari
bertelur. Dan penggunaan makna seperti ini sebenarnya diambil dari
ucapan orang arab yarLgberupa ,\Ll j,^ri,yakni ketika orang yarLg

menggali itu mengenailjl,,o, yaitu batu besar yarlgmenghalanginya
untuk menggali. Sama seperti ucapan .silf drn ALi (dia mengenai
batu). Sedangkan $6;3t, memiliki makna yang sama dengan tl.llt.
Dan bentuk tunggalnya adalahktfu-.
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Allah berfirman:

{@ \G)4GrWy
"Bdtu licin yang di atasnya ada tanab." (QS. Al-Baqarahlzl: 26a).

Dikatakan 3t:1bli, artinya hari yang kosong dari matahari
sehingga terasa sangat dingin.

,:i;: Makna asli dari lAatadalah gaungan suara yarlgtimbul dari
[rr.tu yangkering. Dari sinilah dikatakan j\:*rJl j:o, aninya paku
itu berdenting. Dan tanah liat yang kering dinamakan dengan JU;;.

Allah berfirman:

{@ r\-iffi):2V,dr}
*Dari tanab kering seperti tembikar." (QS. Ar-Rahman [55]: 1a).

{@ e}:ibtqey
*Dari tanab liat kering (yong berasal) dari lumpur bitam yang diberi
bentuk." (QS. Al-Hijr ll5l:26).

Sedangkan iiaat artinyaadalah sisa air. Dan dinamakan demikian
karena menggambarkan suara yang ditimbulkaflnya ketika bergerak

di dalam iSg (tempat air yarlg dibawa untuk bepergian). Ada yang
berpendapat bahwa arti dari kata JULl,ll adalah tanah liat yang berbau
busuk, yakni diambil dari ucapan orang arab p;i:t S; @aging itu berbau

busuk). Dan mereka juga mengatakan bahwa kata Ju;Lll ini aslinya

adalah JJa y^"g salah satu huruf Lam-nya diganti dengan Shad.

Pada ayat ke-LO surat As-Sajdah, ada yang membacanya dengan:

r'rjri; r5gf, yang artinya apakah apabila kami membusuk dan berubah.

Yakni diambil dari ucapan orang arab ;;,.itt 
j; 

^t^u 
j;i, artinya daging

itu membusuk.
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,;$: Kata 4i3r arinyaadalah keras. Dan karena memiliki sifat
keras dan kuat, maka punggung dinamakan dengan +i-r.

Allah berfirman:

{@;rlv,"ai6LU-y
"Yang keluar dari antara tulang pung-gung (sulbi) dan tulang dada.'
(QS. Ath-Thariq 186l: 7).

Dan penyebutan kata'r4{,b\ firman-Nya:

{@#;6ba5i'*F,-,SJS:'y
"(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anah kandungmu (menantu)."
(QS. An-Nisa' [4]: 23),

Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa anak merupakan
bagian dari ayahnya. Makna yang senada juga diungkapkan oleh
seorang penyair dalam syairnya:

,rj-.it ,y #\51qii * u,i \53.ijit;l:

Sesunggrhnya anak-anak yang ada diantara kita adalah bati kita ydng
sedang berjalan di atas burni

Penyair lain berkata:

?t$teurt &*e
Pada bagian seperti tali kekangyang digunakan untuk mengendalikan

Kata (j-Lst dan ,i)t$)t artinya adalah mengeluarkan lemak
atau minyak dari tulang. Sedangkan kata iLXJI yang artinya adalah
mengaitkan seseorang (pada kayu'n") untuk membunuhnya atau
yang kita kenal sebagai menyalib, ada yang berpendapat bahwa
makna aslinya adalah mengikat punggung orang tersebut pada kayu.
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Ada juga yang berpendapat bahwa ia diambil dari ucapan 4:t)\ 4.,
(mengeluarkan lemak).

Allah berfirman:

"PadahalmerekatiddkmembunurrrlYr''fr,t:r:ff:l
(QS. An-Nisa' [4]: 157).

{@ 6,0;ir"$$1;Y
"DAn aku akan menyalibmu sernud,nyd." (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 49).

{@ $)ieY4'9,4}*;y
"Ddn sesunggubnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal
pobon kurma." (QS. Thaha l20l:71).

{@ YA4;5r#i.6y
banyalab mereka dibunuh atau disali, (QS. Al-Maidah [5]: 33).

Kata,i))i2)1, makna aslinya adalah kayu yangberbentuk salib yang

dijadikan oleh umat nasrani sebagai alat untuk beribadah. Karena
ia menyerupai kayu yang digunakan untuk mensalib nabi Isa 'da\{)L

menurut keyakinan mereka. ,:'JE .1I, artinya baju yang terkena bekas-

bekas salib. Sedangkan (Jt3l artinya adalah sakit panas yang sampai

membuat tulang punggung terasa seperti pecah atav yang sampai

membuat lemak keluar melalui keringat. Dikatakan o\31 &&,artinya
saya mengasah mata panah. Dan'ii-LAl artinya adalah batu asahan.

t

P-O : Kata Li'3t' (perbaikan) merupakan lawan dari SL;*dt

lFerusakan). Dan seringnya kedua kata ini khusus digunakan untuk
perbuatan. Adapun di dalam al-Qur'an, kebalikan dari kata id^XJt ini
terkadang menggunakan kata 3ffit, dan terkadang menggunakan kata

iiilt (kesalahan, keburukan).
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Allah berfirman:

{@W;t;i&i'3tfuy
"Mereka rnencdrnpur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan
lain yang buruk." (QS. At-Taubahlgl: 102).

{ @ 1:-'t;Ll-3."6'iiglti-ri'i; }
"DAn janganlab kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudab

(Allab) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf l7): 56).

{@ qrrfiiW$Y.6}$y
oDan ord.ng-ordngyang berimdn serta beramal sbalib.'
(QS. A1-B aqarahl2l: 82),

Dan pada ayat-ayat lain yang jumlahnya cukup banyak.

Kata $il (perdamaian) khusus digunakan untuk menunjukan
hilangnya perselisihan diantara manusia. Dari sinilah dikatakan l;iWt
danl$\.6 (mereka berdamai). Allah berfirman:

{@'7'CA\i"wWW-Jy
"Keduanya mengadakan perdamaian ydng sebenar-bend.rnyd, dan
perdamaian itu lebih baik, (bagi mereka)." (QS. An-Nisa' gl:128).

1:;i3i\i Li,or F
memelihara diri (dari

{@
"Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan
kecuranga/." (QS. An-Nisa' lal 1129).

"Maka damaikanlab antara keduanya." (QS. Al-Hujurat $91:9).

{@W:'#4
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{,@"K{\'6r$6,y
"Kd.rend itu damaikanlab dntdrd kedua sauddrdrnu."

(QS. Al-Hujurat [ae]: 10).

Sedangka n cara ous;lt Ju: Sr Lt&\ (Allah membuat sesorang

menjadi baik) adalah terkadang dengan menciptakannya sebagai

seorang hamba yangshalih (baik), terkadang dengan menghilangkan

keburukan y ang adapada dirinya setelah keberadaa nny \ dan te rkadan g

dengan menghukuminya sebagai seorang yangshalih.

Allah berfirman:

{@'{6'{:6Y
"DAn memperbaiki keadaan mereka." (QS. MuhammadlaTl:2).

{@"fic\"Fe,
" I',l is c ay a A l l ab rn e nt p erb d.ih i b agim u a m al an - am a l annt tt. "
(QS. Al-Ahzab l33l: 7 r).

{@ "€:'eJ*tY
*Berilab kebaikan kepadaku dengan (mentberi kebaikan) kepada anak

cucuku." (QS.Al-Ahqaf [a6]: 15).

{@ i>,fr\kUA{rtiY}'
"sesungguhnya Allah tidak akan membiarkdn terus berlangsungnya

pekerj aan orang- orang yang membuat kerusakan " (QS. Yunus [ 1 0]: 8 1),

Yakni maksudnya orang yarLg melakukan kerusakan itu
bertentangan dengan Allah dalam perbuatannya. Karena perbuatan

orang tersebut adalah membuat kerusakan, sedangkan semua

perbuatan Allah selalu berdasarkan pada kebaikan. Maka Allah tidak

akan membiarkan terus berlangsungnya perbuatan orang tersebut.

ptz adalah nama seorang Nabi '$^4*.

Kamus Al-Qur'an 87



-l

Allah berfirman:

{@(;;q&xV_y
*IV'ahai shalib! sunggub, engkau sebelum ini berada di tengab-tengab
kami merupakan ordngyang di harapkan." (QS. Hud U ll: 62).

'l;: Makna dari kata !t; padafirman Allah Ju::

{@ ?'$'uiy
"Lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)." (QS. A1-Baqarahl2):26a)

Adalah batu keras J'lang tidak ditumbuhi apapun. sehingga dari
sinilah dikatakan Lb,-fi?r,yakni kepala yangtidak ditumbuhi rambut.
'* iSU atau'il,,a, artinya.rrrr, yrrrg memiliki sedikit air susu.
'* ri,j, artinya kuda yangtidak berkeringat. i3!t it^, artinya obor
itu tidak mengeluarkan apinya.

it;: Makna asli dari kata (}3t adalah menyalakan api. Dikatakan

)g\ (* ata'o lljz-.t, artinya dia membakar dengan api atau dengan itu.
4 Jy,;tt, artinyaia terbakar di dalam api. ;tiJl &*,saya memanggang
kambing. ,$1.pj, itu adalah kambing panggang.

Allah berfirman:

{@ Ai6iD\Y
"Masuklab ke dalamnya pada hari ini." (QS. Yasin 136l: 6a).

Dia berfirman:

{@6Ki'C:ig,
"Akan memasuki api yang besar (Neraka)." (QS. Al-A'la lBTl: l2).
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{,@'r"f-6(t.*,' F

"Mereka memasuki api yang sangat pd.nas (Neraka)."
(QS. Al-chasyiyah [88]: a).

{@6,"{nrr,
"Dd.n dia akan masuk he dalam apiyangmenyala-nyala (Neraka)."

(QS. Al-Insyiqaq lsalz L2).

{@W5i;;3y
"Ddn mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Q'{eraka)."
(QS. An-Nisa' [4]: 10),

Kata ,li-4" dapat dibaca dengan huruf Ya' yang berharakat
dhammah (,:it X;) atau fathah (oit X;).

{@r;s&wy
"Cukuplab bagi mereka Neraka Jahanam ydng akan mereka masuki."
(QS. Al-Mujadilah [s8]: 8).

{@';:'*LY
*Kelak, Aku akan memasukkannyd ke dalam (Neraka) Saqar."
(QS. Al-Muddatstsir I al: 26).

{@#r*;Y
oDan dibakar di dalam Neraka." (QS.Al-\(aqi'ah [56]: 9a).

Firman-Nya:

{ @ i;; ;Kii @} C*i $v-i;t;;'.lp

"Yang hanya dimasuki oleh orang y ang paling celaka, yang mendustak an
(kebenaran) dan berpaling (dari iman)." (QS. AI-Lail 192): 1,5-16),
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Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah tidak akan terbakar
di dalam neraka itu kecuali orang-orangyalgpaling celaka. sepeni
halnya yangdikatakan oleh Al-Khalil: jtXt;KJt .Sia, aninya orang kafir
itu merasakan panasnya Neraka.

{@ ia:rr;4?ls.y
"Yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalab seburuh-buruk
ternpdt kembali." (QS.Al-Mujedilah [58]: 8).

Dan dikatakan 3UJ\ ,p, artinya dia masuk ke dalam Neraka.
';|LUJ,;,I, artinyadia memasukkan orang lain ke dalam Neraka.

A1lah berfirman:

{@Vao$3";y
"Maka Kami kelak akan memasukkdnnyd ke dalam Neraka."
(QS. An-Nisa' [4]: 30).

{ @ qrA-t5-ilii'#fr?Y
"Selanjutnya Kami sunggub lebih mengetabui ordng yang sebarusnyd.
(dimasukkan) he dalam Neraka." (QS. Maryam ltgl:70),

Ada yang mengatakan bahwa kata cS,e pada ayat ini merupakan
bentuk jamak dari JV. sedangkankati'',)'at arrinya adalah bahan
bakar atau pembakaran.

Kata id3l, banyak ahli bahasa yang mengatakan bahwa maknanya
adalah mendoakan, memintakan berkah dan memuji. Dikatakan
,{L r! $-2, artinyasaya mendokan dan memsucikannya.

Nabi :k 6r*trtk bersabda:

KWqv,:K by:$ puv JL?'*i;;;l>riyy
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'Jika salah satu dari kalian diundang ke jamuan makan, hendaklah
dia mendatanginya. Dan jika dia sedang berpuasa, maka hendaklah
dia mendoakan."

Yakni mendoakan keluarganya. Allah berfirman:

{G) 7's.6rialLi.*,try
"Ddn berdoalab untuk mereka. Sesunguhnya doa hamu itu (rnenjadi)
ketenteraman jiua bagi mereka." (QS. At-Taubah [9]: 103).

{ @ r$;;k WG oli $i,}r SlHy
" Bershalawat untuk Nabi. lvahai orang- orangy ang beriman bersh alawat-
lab kamu untuk Nabi." (QS. Al-Ahzeb [33]: 56).

Shalawat (doa) Rasul dan Allah untuk orang muslim hakikatnya
mensucikan mereka.

Dan Dia berfirman:

{@ 7;;,#;i'3$r#4$y
*Mereka itulab ydng mendapat keberkahan yang senxpurnd, dan rabmat
dari Rabb mereka." (QS. Al-Baqarahl2l: 157).

sedangkan hakikat shalawat dari para malaikat adalah doa serta
permohonan ampun untuk mereka, sebagaimana sholaw 

^t 
yangdatang

dari sesama manusia.

Allah berfirman:

{ @,*i S s}3.,t2;r;;tl;q
"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalaant untuk
Nabi." (QS. Al-Ahzab [33]: s6).
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Adapun iySt yang diartikan sebagai ibadah tertentu, makna

aslinya adalah doa. Dan penamaan ibadah tersebut dengan kata shalat,

seperti halnya penamaan sesuatu dengan nama sebagian hal yang

dikandungnya.Ibadah shalat selalu ada dalam syariat (samawi -penj)

manapun, meskipun bentuknya berbeda-beda sesuai dengan syariat
itu sendiri.

Oleh karenanya Allah Ju: berfirman:

{ @ 6 3 ;1 gS <4>35\'J; a'? 
" 

itui i;p
"sesungguhnya sbalat itu adalah keuajiban yang ditentukan waktunya
atds ordng-orangyangberiman." (QS. An-Nisa' [a]: 103).

Sebagian ahli bahasa berpendapat bahwakataid;lt (shalat) berasal

dari kata ',ielr,t. Dan mereka berkata: Hakikat makna dari Ji.)t j;
(seorang laki-laki melakukan shalat) adalah dengan ibadah tersebut dia

menghilangkan id^lll dari dirinya, yakni neraka Allah yangmenyala-
nyala.Dan bentuk dari kata j; ini sama seperti kata 

"?g,yangartinya
adalah menghilangkan penyakit.

Tempat beribadah terkadang disebut sebagai ii*lJl. Oleh karenanya

Allah menamakan gereja dengan LVb, seperti pada firman-Nya:

{@ w;riu/:?i&;'dly
"Tentu telah dirobobkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumab-

rumab ibadab orangYahudi dan masjid-masjid." (QS. Al-Hajj l2\: a0).

Setiap tempat yang digunakan untuk memuja Allah Jw dengan

melakukan ibadah shalat atau mendorong untuk melakukannya,
disebut oleh Allah dengan menggunakan kata tU;lt (mendirikan).

Seperti pada firman-Nya:

{ @7:;tSt'u'-*s"\
"Ddn ord.ng-ord.ngyang mendirikan shalat." (QS. An-Nisa' $): 162).
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{@;5$iW:sy
"DAn dirikanlab sbalat." (QS. Al-Baqarahl\: a3).

{@'ti\.5\i}(vy
" Ddn mendirikan sbalat." (QS. Al-Baqarah l2l: 277).

Dan Allah tidak menggunakan kata ;i-^sr;lt kecuali pada orang-
orang munafik, seperti pada firman-Nya:

tMA

{ @'i}Y' O( C"i,-,li@ AW:F- ;Y
"Maka celakalab ordng yang sbalat, (yaitu) orang-orang yang lalai
terhadap sbalatnya." (QS. Al-Ma'un ll07l: a-5).

{ @ StL i4 J $j.<r:i'r},U{5y
"Ddn mereka tidak mengerjakan sembalryang melainkan dengan n7AlAs."

(QS. At-Taubah [9]: sa).

Adapun tujuan dari pengkhususan kata k6;ll ini adalah untuk
mengingatkan bahw^y^ng dimaksud dari melakukan shalat adalah
memenuhi semua hak-hak (rukun-rukun) shalat serra syarat-syaratnya,
bukan hanya sekedar melakukan gerakan-gerakannya saja.

Oleh karenanya. disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa orang
yang melakukan shalat banyak jumlahnya, akan tetapi hanya sedikit
orang yangmendirika ntya.

Pada firman Allah:

{@'dfiailiy
"Kami dabulu tidak termasuk ordng-ord.ng yang mengerjakan shalat."
(QS. Al-Muddatstsir l7 4l: 43),

Maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti para Nabi.
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Dan pada firman-Nya:

{@& 1;337\'y

"KArenA dia (dabulu) tidak rndu melrTbenarkan (Al'Qur'an dan Rasul)

dan tidak mau melaksanakan sbalat." (QS. Al-Qiyam ah l7 5l: 3 1)

Maksudnya adalah mengingatkan bahwa dia tidak melakukan
gerakan-gerakan shalat (dengan benar), apalagi mendirika nny a.

Firman-Nya:

{ @ U*; iu'+e J y #r'*";+V ift3 y
"Ddn salat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalab siulan

dan tepuh tdngan." (QS.Al-Anfal [8]: 35),

Penyebutan shalat mereka sebagai !K, dan '^rr;;, maksudnya
adalah untuk memberitahukan tentang rusaknya ibadah shalat mereka

dan bahwa perbuatan mereka itu tidak dianggap sama sekali, bahkan

mereka hanya seperti burung yang bersiul dan berkicau. Kemudian

untuk faidah dari pengulangan penyebutan kata ii;Jl pada firman-Nya:

{ @l# rirt,tilr"ii @ t'as-ti$ ;y
"sunggub beruntung ordng-ora.ng yang beri?na.n) (yaitu) orang ydng

khusyuk dalam shalatnya." (QS. AI-Mu' minirn 123): 1,-2)

Sampai akhir kisah pada firman-Nya:

{ @ 'r'ftAfri'/ cF itJG y
"Serta ordngydng memelibara shalatnya." (QS. Al-Mu'minfn 123]:9),

Akan kami sebutkan setelah buku ini, Insya Allah.

€: Makna dari kata '1*2sl adalah hilangnya indera pendengaran.

Dan kata inilah yang menjadi julukan bagi orangyang tidak mau

mendengarkan kebe rlararlserta tidak mau mene rimanya.
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Allah berfirman:

{@(t%(*y
* 
Sebagai ordng-ordng yang tuli dan buta." (QS. Al-Furqan l25l: 7 3).

{ @ egi4 f,"' 6fl6 146 ;::'i;Y
"Ddn tuli dengan ordng yang dapat melihat dan dapat mendengar.

Adakah kedua golongan itu sama." (QS. Hud [1[:2a).
Dia berfirman:

\;s ; 4 ri,i .a.6 i i,%u:#U e Ji r-: ;,y
{@\k,

"Ddn mereka mengira babua tidak akan terjadi bencana dpa pun
(terhadap mereka dengan membunub Nabi-Nabi itu), karena itu mereka

menjadi buta dan tuli, kemudian Allah menerima taubat mereka, lalu
banyak, di antara mereka buta dan tuli." (QS. Al-Meidah l5):7L).

Kemudian sesuatu yang tidak mengeluarkan suara disamakan
dengannya, sehingga dikatakan pu'et ZL &'-r, yang artinya darah itu
banyak sekali sampai-sampai andaikata sebuah kerikil di lemparkan ke

dalamnya, maka tidak akan terdengar suara . L\?nr',b, aninya benturan

yangtidak mengeluarkan suara. Diantara penggunaankata ini juga

adalah kata'ai-L)tt fang artinya adalah seorang laki-laki pemberani
yangdapat membuat tuli orang lain dengan pukulannya.ij))tfllLL*,
artinyaadalah saya menutup mulut botol itu, yakni disamakan dengan

krt, fl'it yang makn anya adalah orang yang pend engaranrlya tertutupi.

{@'e'g"iy
"Mereka tuli, bisu dan buta." (QS. Al-Baqarah [2]: 18).

Dia berfirman:
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,\t'gi,l,,b, artinya diatetap teguh pada hal itu tanpa mendengarkan
(menghiraukan) orang yang menghalanginya, seolah-olah ia adalah

orang yang tuli. ,it13l, artinya tanah yalg keras. Sedangkan L\:3)\
artinya adalah sesuatu yarLgtidak menampakan apapun.

'J:* z 't:-$t artinyaadalah tuan yang dijadikan tempat berlindung
dalam suatu masalah. i5.3 -'.{,b, artinya dia menuju suatu tujuan
dengan bersandar padanya. Ada juga yangberpendapat bahwa makna
dari kata 3:.L)l adalah sesuatu yangtidak kosong (,);i). Dan sesuatu

yarLgdikatakan tidak kosong itu ada dua jenis:

PertAmA, karena ia lebih rendah dari pada manusia, yaitu seperti
benda mati.

Kedua,lebih tinggi dari pada manusia, yai:;u Allah yang Maha
Mengadakan dan para Malaikat.

Adapun yangdimaksud dari firman-Nya:

{@i:4s'iiy
*Allab ternpdt meminta segala sesudtu." (QS. Al-Ikhlas 11121:2)

Adalah mengingatkan bahwa Allah berbeda dengan orang-
orang y^ngmenjadikannya sebagai Tuhan. Sebagaimana makna yang
diisyaratkan dalam firman-Nya:

{ @?6i i eJdY,(u\3'"io,riry
"Ddn ibunya seordngydng sd,ngd.t benar, kedua-duanya biasa memakan
makanan." (QS. Al-Maidah l5l:75).

/,e , i1;;2lt adalah setiap bangunan y^ngatapnya bersentuhan.
ban bentuk jamakny a adalah 'eV.
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Allah berfirman:

-rfASDz z -) // ./

t.(i'e) eve
"Tentulab telab dirobobkan biara-biara Nasrani, gereja-gerej a. "
(QS. Al-Hqjl22l: a0).

&'i' artinyaadalah hewan yangtelinganya menempel dengan

kepala. '&\ +lS, artinya adalah hati yang cerdas, yakni seolah-olah ia
berbeda dengan orang yangdikatakan AIIah dalam firman-Nya:

{@"'r;'#'$vy
"DAn bati mereka kosong." (QS. Ibrahim jal: a3).

L\;*)\ artinya adalah gandum yang kulitnya belum pecah.
D an .-jiKJ l'€,L +Y,, artiny a adalah anjing- anjing y ang kecil.

2;.A , 'rJ^Jirt artinya adalah melakukan suatu pekerjaan dengan
bzit . Sehiigga setiap 'ri-. adalahj; lp.k.rjaan), akan tetapi tidak
semua fu d^p^t dikataFan sebagai 'gL. Dan kata iiit ini tidak dapat

disandarkanpadahewan atau benda mati, tidak sepeni kata JiJt yang
dapat disandarkan pada keduanya.

Allah berfirman:

"(Begrtulab) perbuatan Allah ydng ?rTenTbuat dengan kokob tiap-tiap
sesudtu." (QS. An-Naml l27l:88).

{@ffiujy
"DAn mulailah Nub membuat babtera." (QS. Hud [11]: 38).

{@ -ifrV**Gy
"DAn buatlab babtera itu." (QS. Hud [1L]:37).
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{@ut;;i,#,y
"sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya."
(QS. Al-Kahfi [18]: 10a).

{@ Hel;azy
*Membuat baju bui untuk kamu." (QS. Al-Anbiya' [21]: 80).

{@'Fi'#;y
"Dd.n kamu membuat benteng-benteng." (QS. Asy-Syu'ara' 126]: 129).

{@e;;":e,ky
"Apayangtelab mereka kerjakan itu." (QS. Al-Maidah [5]: 63).

{@ q;rii-;u YiiY
"DAn lenyaplah di akhirat itu apayangtelab mereka usahakan di dunia."
(QS. Hud [11]: 16).

{@'6*tW"6y
"Niscaya ia akan menelan apd yang mereka perbuat. Sesunggubnya apd

yang rnereka perbuat itu. " (QS. Thaha l20l: 69).

{@ t;.5,tifiK'y
"Ddn Allah rnengetabui apa yang kamu kerjakan."
(QS. Al-'Ankabut l29l: as).

Kemudian karena adanya makna melakukan dengan baik, maka

seorang laki-laki yang cakap dan terampil dikatakan sebag^i'*.
Sedangkan seorang wanita yangcakap dan terampil dikatakan sebagai

it . Adapun kaa'a;Q,iAl artinya adalah kebaikan yangaku kerjakan
dengan susah payah.'& r;.i, artinya kuda yangdiurus dengan baik.
Dan tempat-tempat yangmulia disebut dengan eUbt.
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Allah berfirman:

{@'L6l#;y
"Ddn kamu membuat benteng-benteng." (QS. Asy-Syu'a re' 126): 129).

a,JJt;lt (rayuan) terkadang disebut sebagai 

";,:, 
(s".p). Sedangkan

itU'jt artinya adalah berlebihan dalam memperbaiki sesuatu.

Kemudian firman-Nya:

{@ ei,1ru55y
"Ddn Aku telab memilihmu (menjadi Rasul) untuk diri-Ku."
(QS. Thahel2[: aI)

Dan firman-Nya:

{@.l*e'&5Y
"Dd.n supd.ya kamu diasub di bauab pengd:uasan-Ku."

(QS. Thahal20l:3e)

Merupakan isyarat terhadap makna dari perkataan beberapa

orang bij;k, yaitu +* ;b-Al fi14t5 t''*\'":& +Ll lilJus ailr 5l
(Sesungguhnya Allah Ju: ketika mencintai seorang hamba maka Dia

akan memperhatikannya, sebagaimana seorang teman memperhatikan

temannya).

* , 'ri.Llt (berhala) artinya adalah tubuh yangterbuat dari perak,

tembaga atau kayu tlangdisembah oleh orang-orang musyrik dengan

tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Ju:. Dan bentuk iamaknya
adalah ir.J;\.

Allah Ju: berfirman:

{@"ex(5ir*Y
"Pantaskab engkau menjadikan berbala'berbala itu sebagai tuhan.?

(QS. Al-An'am 16l:7a).
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{,@K4-'b'6y
"Sesunggubnya aku akan melakukan tipu dalta terbadap berbala-
berhalamu. " (QS. Al-Anbiy a' l27l: 57).

Beberapa orang bijak mengatakan bahwa setiap hal yang disembah
selain Allah, atau bahkan setiap hal yang dapat menyibukan (melalaikan)
dari mengingat Allah Ju:, maka dikatakan sebagai 'r;b.Danberdasarkan
sudut pandang seperti inilah nabi Ibrahim ixairji; berkata:

{ @ i\i'ii i:. "; J "6; c*\3y
"Dan jaubkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembab berhala-
berbala." (QS. Ibrahim [1a]: 35).

Sudah diketahui bahwa nabi Ibrahim karena telah memiliki
pengetahuafl yang kuat mengenai Allah ju: serta dapat memahami
kebijaksanaan-Nya, dia bukanlah orang y^ngkhawatir akan kembali
menyembah berhala-berhal a yang disembah oleh mas yarakat
ketika itu. Maka dalam ayat tersebut seolah-olah dia berkata: Ya
Tuhanku, jauhkanlah aku daripada sibuk dengan hal-hal yangdapat
memalingkanku dariMu.

60.

-* , j)-LSt adalah cabang yangkeluar dari batang pohon. Dikatakan

*tfu Lli, artinya keduanya adalah cabang dari pohon kurma.

*i *.1$, anirrya fulan adalah cabang dari ayahnya. Untuk bentuk
tatsniyahnya, dikatakan dengan kata qlb. Sedangkan untuk bentuk
jamak dikatakan dengan \tfu.

Allah berfirman:

{ @ lv-€bi'i;*y
"Ydng bercabang dan yang tidak bercabang." (QS. Ar-Ra'd t13l: a).
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JP | 14]raftinya adalah menantu laki-laki atau saudara ipar laki-
Ir*. Keluarga dari istri disebut sebagai jti.,'ir. Seperti itulah yang
dikatakan oleh Al-Khalil. Sedangkan menunrt Ibnul'Arabi katajql'Jt
artinya adalah haramnya untuk menikahi karena memiliki hubungan

saudara, nasab atau pernikahan. Dikatakan iil k,yakni ketika orang

itu memiliki orang yangharam untuk dinikahi karena hal tersebut.

Allah berfirman:

{@'g-er6ffiY
"Lalu Dia jadikdn nxanusia itu (punya) keturunan dan musbabarab."

(QS. Al-Furqan l2sl: 5a).

Kata flZ)l juga dianikan dengan melelehkan mentega.

Allah berfirman:

{@"ffPq6.riiiy
"Dengan air itu dibancur luluhkan segala d.pd ydng ada dalam perut

mereka." (QS. Al-Hajj 122):20).

D an';:r\aL)\ artiny a adalah me nt e ga yan g tel ah mencair. Ib nul' Arabi
berkata: i'y,i);+Atfuii, artinya pasti aku akan meluluhkanmu
dengan satu kali janjiku.

0o.
A. Y : Kata +\Al (benar) dapat dikatakan dalam dua kondisi:

Pertama, ketika memperhatikan sesuatu itu sendiri. Sehingga

dikatakan ,ipt:i; (ini adalah hal yang benar), yakni apabila hal itu adalah

sesuatu yang baik dan disenangi menurut akal dan syara'. Sepeni ucapan

,iV ):a\ &? (berusaha bersikap adil adalah perbuatan yang benar)

dan 36e i,;3t (bersikap dermawan adalah perbuatan yang benar).
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Kedua, ketika orang yang memiliki sebuah tujuan (maksud)
menemukan tujuannya sesuai dengan yang apa dikehendakinya.
Sehingga dikatakan tS c.taI, artinyadia menem.rt* apay^ngdia cari.
Seperti ucapan 'j.I,Jlt',..;';l (dia terkena anak panah). Dan kondisi yang
kedua ini ada beberapa macam:

Pertama, ketika seseorang berniat melakukan sesuatu yang baik
kemudian melakukanrLyadengan benar, maka disebut sebagai iet46-ar
ftenar secara sempurna) serta pelak:unya akan mendapatkan pujian.

Kedua, ketika seseorang berniat melakukan sesuatu yang baik
untuk dilakukan, akan tetapi pada kenyataatya dia malah mengenai
sesuatu yang salah, karena menurur pertimbangan dan ijtihadnya itu
adalah hal yang benar (meskipun sebenarnya salah). Dan kasus seperri
inilah y^ngdimaksud dalam sabda Nabi 1ar*6tV:

K%1 #3n
"Setiap orang yangberijtihad itu selalu benar."

Diriwayatkan dalam hadits lain:

(Gi,1 r i6'\Ei Jb &tiaiiJ t11

"Orang yangberijtihad itu selalu benar. Orr, ,irbitr rrt"h (dalam
ijtihadnya), maka dia mendapatkan satu pahala."3

Sebagaimana juga diriwayatkan dalam hadits:

(s;i'ds'\E\i'4+\ q),gili X +vs't iat 6py
"Barangsiapa berijtihad kemudian benar (dalam ijtihadnya) maka dia
mendapatkan2 pahala. Dan barangsiapa berijtihad kemudian salah
(dalam ijtihadnya) maka dia mendapatkan satu pahala."a

3 Lihat hadits setelahnya.a Munafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (7352),danMttslim dengan nomor
(Ul6) d^r; hadits Abi Qais-pelayan'Amr bin al-'Ash- dengan lafazh hadits sebagai bJrikut:

-i ii.r ir'i p q*v -C;. tsy, ;t;i ^s; +wi i i;+u ;-r!r -# \t\
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Ketiga, ketika seseorang menuju tuiuan yang benar, akan tetapi

pada pelaksanaannya dia malah mengenai sesuatu yang salah karena

adanya faktor dari luar. Seperti ketika ada seseorarrLgyang hendak

memanah hewan buruan, akan tetapi malah mengenai seorang manusia.

Maka dalam kasus seperti ini, orang tersebut dimaafkan. Keempat,

ketika seseorang berniat melakukan sesuatu yang salah, akan tetapi

tatkala pelaksanaarLlyadia malah melakukan sesuatu yangbaik. Maka

dia dikatakan sebagai orang yangtelah melakukan kesalahan dalam

tujuaanya, akan tetapi malah melakukan sesuatu yangbenar.

J,'P\ artiny a adalah tra r (menimp a, men genai) . D ikat ak an'osW

dan'^it^i.Dan kata 3.Pl ini digunakan untuk menunjukan tunrnnya

hujan apabila sesuai dengan kadar yangdimanfaatkan. Dan kadar hujan

seperti inilah yangdiisyaratkan oleh firman Allah:

{@7A';C;3ib6;VY
"DAn Kami turunkan air dari langit rnenurut suatu ttkrrrAn."

(QS. Al-Mu'minun [23]: 18).

Seorang penyair berkata:

o7 9-ro , o

.59+i:€31 3.? ,F \4; j*tU.rtsr
Guyuran bujan musin semi yang bagaikan tetesan air mata itu telab

menyirami rumah-rumabmu, ta.npd merusakny a

Adapun kata,){2)l khusus digunakan untuk menuniukan awan

y^ngmenurunk an,3.]2)1, ia merupakan bentuk J# dari J.fi- +w.

Seorang penyair berkata:

UVCK49"aiY;,&,*VCK
Maka seolab-olah au)an itu menggtlyurkan bujan padanya,

dengan tdnpd, merus akny a

']ika seorang hakim memutuskan perkara dengan hasil ijtihadnya, kemudiaa keputusan tersebut

benar, maka-ia mendapatkan dua pahal, dan jika memutuskan dengan hasil ijtihadnya itu salah,

maka ia mendapatkan satu pahala."

I
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Kemudian pada firman-Nya:

{@#5y
"AtALt sEerti (orang-orangyd.ng ditimpa) hujan lebat."
(QS. A1-B aqarah l2l: t9),

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah awan. Ada
juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hujan. Sedangkan
penamaan air hujan dengan kata Q{L)t ini, sama seperti penamaannya
dengan +\#Jl (y^ngmana makna aslinya adalah awan -penj).

Dikatakan 'i-Jl +Wi, yakni ketika anak panah itu sampai pada
targettya dengan benar. Adapun kata'a:),g!Jl, makna aslinya adalah
sasaran anak panah. Akan tetapi kemudian ia khusus digunakan untuk
menunjukan musibah atau bencana, seperti pada firman-Nya:

{@W#ii#,W;-\aJy
"DAn nTengapa ketika kamu ditimpa musibab (pada pEerangdn tlhud),
padabal kamu telab menimpakan kekalaban dua kali lipat kepada
musub-musubmu (padapEerdngan Badar)." (QS. Ali 'Imran [3]: 155).

{@\i}#$ve:{"\
*Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik)
ditimpa sesudtu musibab." (QS. An-Nisa' lal: 62).

{@ b!3i&tij"$.$6y
"Ddn apa yang menimpa kamu pada hari berteTrTunyd dua pasukan."
(QS. AIi'Imran l3l: 166).

{@ K$:,a1{4r#iru#Y;y
"Ddn apa musibab yang menimpa kamu maka adalab disebabkan oleh
perbuatan tanganlnu sendiri." (QS. Asy-Syura la\:30).

504 Huruf Shad



Dikatakan +Cl, artinyadia mendapatkan, baik kebaikan maupun
keburukan.

Allah Ju: berfirman:

{ @}i;*ol 54 oy'""rr>'i% A#.i! }
"Jika kamu mendapd,t sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang

karenanya; dan jika kamu ditimpa oleb sesuatu. bencana."
(QS. At-Taubah [9]: s0).

{@ 
^(i35t*-t\"45y"Ddn sunggub jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah.'

(QS. An-Nisa' [4]: 73).

{@ U;;,fr;-3{6i-*.#y
"Ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu k epada siapa yang dikehendaki-

Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikebendaki-Nya."
(QS. An-Nur l24l: 43).

{@'::QuMo'*,76iif }
"Maka apabila bujan itu turun mengenai hamba-bamba-Nya yang

dikehendaki-Nya." (QS. Ar-Rum [30]: aS).

Sebagian ahli bahasa berkata: faa'^1V)L yang digunakan pada

kebaikan berasal dari kata J.,Al, y ang artiny a adalah huj an. Sedangkan

kat a !U,:i I yan g di gun akan kej elekan di amb iI dari 
oi.1J 

I'o1ta; (tep atny a

anak panah pada sasaran). Dan keduanyatet^p kembali pada asal kata

yang sama.

9o/
!)3.O , S:.Z:t (bunyi, suara) adalah udara y^ng tertekan karena

benturan dua buah benda. Dan ia ada dua macam:
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Pertdmd, suara yarLgtidak memiliki jeda, seperti bunyi yaigterus
memanjang.

Kedua, suara yatgmemiliki jeda.

Kemudian suara yang memiliki )eda ada dua macam:

PertAma, suara yangkeluar bukan karena kehendak hati, seperti
suara benda mati dan hewan.

Kedua, suara yar,g keluar karena kehendak hati, seperti suara
manusia.

Kemudian suara yang keluar karena kehendak sendiri ada dua
macam:

Pertama, suara yalgkeluar melalui tangan (atau yang semisalnya
seperti kaki-o'9, seperti suara ketukan kry,, atau lainnya.

Kedua, suara yang keluar melalui mulut.

Kemudian suara yangkeluar melalui mulut ini terbagi dua juga:

P ertAtna, berupa ucapan.

Kedua, bukan berupa ucapan.

Contoh dari suara yang bukan berupa ucapan adalah sepefti suara

orang bersiul. Sedangkan suara yang berupa ucapan, adakalanya berupa
kata yang tunggal, dan adakalanya berupa susunan dari unsur kalam
(kalimat).

Allah berfirman:

{@ AJ$jt6*13yr'firs'y
"Ddn merendahlab semua sudla kepada Rabb Yang Maba Pemurab,
rnaka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja."
(QS. Thaha [20]: 108).
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{ @ i!3;1o.t*"ii jSiL\
"Sesunggubnya seburuk-buruk suara ialab suara keledai.'
(QS. Luqman [31]: 19).

Dan berfirman:

"Janganlah kamu meninggikan sud,rd.tnu lebib dari sudrd Nabi.'
(QS. Al-Hujurat lael: 2).

Pemilihan ka:.a ,\)2)l dalam larangan tersebut dikarenakan ia
lebih umum dari pada ,!1i3Jl(ucapan) dan iX<Jl (pembicaraan), atal
dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari pemilihan kata tersebut
adalah untuk menunjukan bahwa yangdilarang adalah meninggikan
suara, bukan meninggikan pembicaraan. Dikatakan ry k, artinya
seorang laki-laki yang memiliki suara yang keras. $W, artinya
orang yang berteriak. Kaa &dL)l khusus digunakan untuk sebutan
yang baik, meskipun secara asal maknanya adalah penyebaran suara.

6L.13;jr artinya adalah fokus mendengarkan suatu ucapan tanpa
berbicara.

Allah berfirman:

{ @'G+r' fri66 i(irt 3} 6; y
"DAn apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlab baik-baik, dan
perbatikanlah dengan tend,ng." (QS. Al-A'raf l7l:20a).

Seb agian ahli b ahasa berpendap at bahw a,LUilterkadan g dianikan
dengan jawaban. Akan tetapi ini adalah pendapat yangtidak dapar
dibenarkan. Karena sejatinya, jawaban akan muncul setelah SUaL
(mendengarkan). Dan seandainya ia dianikan sebagai jawaban, maka
maksudnya adalah mendorong untuk mendengarkan, agar dapat
menjawab dengan benar.

Dia berfirman:

{ @ 4( -- * e;, "&S:ir;"}i y
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*
: 'l;ib)l artinya adalah meninggikan suara.

Allah Ju: berfirman:

{@ii,t1q.'Jyofuy\
*Tidak ada siksaan d,tas mereka melainkan sdtu terid,kd.n suara saja.'
(QS. Yesin 136l:2e).

Dan berfirman:

{ @' gJie'-^{5i ii{.:1: 
{;- y

"(Yaitu) pada bari (ketika) mereka mendengar suard dabsyat dengan
sebenarnya." (QS. Qaf [50]: a2),

Yakni tiupan pada sangkakala. Makna asli dari kata ini adalah
memecah suara, yang diambil dari ucapan orang arab .);lttri:r-gtav;1,
artinyak"yo atau baju itu pecah (sobek) sehingga menimbulkan suara

yangdapat terdengar. Begitu juga dengan ucapan ,tP\ &. Dikatakan

aW:ii$ g* ,A\, artinyadi tanah miliki fulan terdap? pohon yang
sudah tinggi. Pengucapan yang demikian ini dikarenakan pohon itu
terlihat jelas serta menunjukan dirinya kepada orang yang memandang,
seperti orang teriak y^ng menunjukan keberadaan dirinya melalui
suara. Kemudian ketika ia#t (teriakan) itu terkadang menimbulkan
rasa kaget, maka terkadang ia digunakan untuk menunjukan makna
kaget.

Seperti pada firman-Nya:

{ @ '4$*f.{ri;;i3y
"Maka rnereka dibinasakan oleb sudta keras ydng rnengguntur, ketika
matabari akan terbit." (QS. Al-Hijr 115):73).

+lat artinyaadalah teriakan orang yang merengek atau meratapi.
Dan dikatakan dalam sebuah ungkapan: jilr 'a;;. rhil$.,i (mereka
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tidaklah menunggu kecuali terhadap sesuatu yang seperti pekikan
orang melahirkan), yakni keburukan yang mereka percepat. Sedangkan

O\t;2)l adalah salah satu jenis kurma.

0o ,
J*O : Kata ii.lll merupakan bentuk mashdar dari5V (berburu),
yangartinyaadalah mengambil hewan yangliar yang telah ditaklukan.
Sedangkan menurut syara, i.:Jl artinya adalah mengambil hewan
yangliar selama belum menjadi milik seseorang, dan yang diambil ini
haruslah hewan yanghalal dimakan. Dikatakan dengan ii.;ll sepeni
pada firman-Nya:

{@ fri3:a'#;By
*Dibalalkan 

bagimu binatang buruan lAut." (QS. Al-Meidah l5l: 96),

Yakni memburu hewan yangada di laut.

Adapun pada firman-Nya:

{@"#?1i'rg\Wry
"Janganlab kamu membunub binatang buruan, ketika kantu sedang

ihrarn." (QS. Al-Maidah [5]: 95),

Firman-Nya:

{@vw|"itr6L,y
"Ddn apabila kamu telah menyelesaikan ibadab haji, maka boleblah
berburu." (QS.Al-Maidah l5)z 2),

Dan firman-Nya:

{@?;",:;;*i,1'ey
"Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
baji." (QS. Al-Maidah [5]: 1),
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kata-kata ii.lJl disini arr.inya adalah hewan yang boleh dimakan

dagingnya, sebagaimarLayangtelah dipaparkan oleh para ahli fikih,
berdasarkan petunjuk dari sebuah riwayat hadits:

qlitt:';rrlstr Q;;4: {+\ ft1 Y\ oirat'#rt'a;iy
6_;;i\+iriU

"Ada lima hewan yang boleh dibunuh oleh orangyang ihram, baik
di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu ular, kalajengking,
tikus, serigala dan anjing gila."5

f^t^ '';iil adalah orang yanglehernya miring. Dan ia dijadikan

sebagai kiasan terhadap orang yangsombong. Sedangkan oti"lJt adalah

kuali dari batu. Seorang penyair berkata:

,.itt; tiii ot+"lj \ :y)y)
Dan kuali batu yang hitam yang di dalamnya terdapat

endok yang besar

Terkadang kuali tersebut juga dikatakan 3L2.

Seorang penyair berkata:

\3;# J; )A\'),'.,J 4?,
Sa.ya melibdt pdnci-panci batu yang di sekitar rumah kita

Kemudian pada firman-Nya:

{@ a\;i|'Cy
*ShAd, demi Al-Qur'a2." (QS. Shed [38]: 1),

Ada yang berpendapat bahwa itu adalah huruf. Dan ada jugayang

berpendapat bahwa menerima ny a, y angdiambil dari ucapan tK {5u;
(saya menerima hal itu). Wallahu a'lam

s Muttafaq'Alaih: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1829), dan Muslim
dengan nomor (1198/67,71) dari hadits'Aisyah 4511,""t
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02.
)-t' , {}1)l (bentuk, gambar) artinya adalah sesuatu yang
menggambarkan benda-benda serta membedakannya dari yang lain.
Dan ia ada dua macam:

Pertama, gambar atau bentuk yang dapat diindera dan diketahui
oleh orang khusus dan awam, bahkan dapat diketahui oleh manusia dan
banyak hewan, seperti gambaran atau bentuk manusia, kuda, keledai
yangdapat dilihat dengan mata lahir.

Kedua,gambaran yangtidak dapat diindera serta hanya diketahui
oleh orang khusus. Seperti gambaran yanghanya dimiliki oleh manusia,

yaitu akal, pertimbangan, dan hakikat-hakikat yang membedakan
sesuatu dari yang lainnya. Kedua jenis gambaran ini telah diisyaratkan
Allah Jus dalam firman-Nya:

{@"&;*?\
"Lalu Kami bentuk, tubuhmu." (QS. Al-A'raf l7l: lL).

{@H,&lIsH;F'y
"Ddn membentuk kamu lalu membaguskan rupdmu."
(QS. Ghafir la)l: 6a).

Dan Dia berfirman:

{ @ i;K:;G'er}de e,

"Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tububrnu."
(QS. Al-Infithar [82]: 8).

{@,Qfii4:u;ay
"Yangmembentuk kamu dalam rahim." (QS. Ali'Imran [3]: 6).
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Nabi :)qr{.Kip bersabda:

K9-:-r,P ilt #'itt'otl>
"Allah telah menciptakan Adam dengan rupa dan bentuk wajahnya."6

Yang dimaksud dari kata t'r$\dalam hadits ini adalah bentuk yang
hanya dimiliki oleh manusia serta dapat diketahui melalui mata lahir
dan mata batin, yangmana dengan bentuk inilah Allah mengutamakan

manusia dari banyak ciptaan-Nya. Sedangkan penyandaran kata
tersebut kepada Allah Sta adalah untuk menunjukan kepemilikan,
bukan untuk menunjukan bagian atau menyerupakan, Maha Suci

Allah dari hal tersebut. Pengucapan seperti ini tujuannyaadalahsebagai

bentuk pemuliaan untuk Adam sendiri, seperti halnya ucapan ita;
(rumah Allah), /rti:u (unta Allah) dan juga seperti katayangadapada
firman-Nya:

{ @ s-},t r+L:i;ty
"Dan telab meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan) Ku.'
(QS. Al-Hijr ltsl: 2e).

Pada firman-Nya:

{@;rSic?it$y
"Ddn (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala." (QS. An-Naml 127):87),

Ada yang berpendapat bahwa sangkakal a yangdimaksud memiliki
bentuk seperti tanduk yang dapat ditiup. Dan Allah Ju: menjadikan
tiupan dari sangkakalatersebut sebagai sebab kembalinya semua bentuk
dan arwah pada jasadnya masing-masing.

u Muttafaq 'Alaih: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6227), dan Muslim
dengan nomor Q841/28) dari hadits Abu Hrrairah'*eg4 .
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Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

K'6K..rrgl|3* *'r$t'atll
"Sesungguhnya di dalam sangkakala itu terdapat bentuk seluruh
manusia."

Firman-Nya:

{@'###\G
"(Kalau demikian) ambillah em?dt ekor burung, lalu
semud.nyd olebmu." (QS. Al-Baqarah l2): 260),

Maknanya adalah miringkanlah mereka, yakni diambil dari
kata )j,Z)l yang artinya adalah miring. Ada yang berpendapat bahwa

maknanya adalahpotonglah mereka beberapa bentuk. Ada juga yang
membacanya dengan #P Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut

memiliki duja macam bahasa, yakni 'iV dan'ij..Dansebagian ulama

yang mengatakan bahwa makna dari ';rir. adalah panggilah mereka.

Al-Khalil menuturkan bahwa ada ucapa"'rlk o,;1;L, yang artinya
adalah burung pipit yang datang ketika dipanggil. Sedangkan Abu Bakar

An-Naqqasy menuturkan bahwa ada juga orang yangmembacanya
dengan ';ffr, yakni dengan huruf Shad y^ng dibaca dhammah dan

Ra' yang bertasydid sena dibaca fathah, diambil dari kata lb)t yang
artiny a adal ah men gikat. D an ada j u ga y ang me mb acan y a de ngan';yH,
akan tetapi diambil darikata j-rl)l yang artinyaadalah suara. Sehingga

makna dari ucapan tersebut adalah panggilah mereka.

Adapun kata)Ypl aftinyaadalah kawanan domba, yakni mengambil

makna illilt (kawanan) dari kata tersebut. Sama seperti halnyakata
uyl ,'&at ,'ufist (semuanya memiliki arti kelompok, kumpulan
atau kawanan) dan kata-kata lain yang mengandung makna glijiJl.

';,"5'ily
cingcanglab
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90/
f I jtiAl artinya adalah mencabik, membelah atau merobek.
Dan ia merupakan kata yar,g berbentuk mashdar. Berdasarkan kata

inilah ada orang yan1membaca ayat260 dari surat Al-Baqarah dengan

kata $fi. Dikatakan lK JL'rV, ia berakhir padakeadaan seperti itu.
qpl:b, artinya tempat kembalinya daun pintu setelah bergerak dan

berpindah.

Allah Ju: berfirman:

{@i;i)Ity
"DAn kepada-Nya lab kembali (kita)." (QS. Asy-Syura la2l: 15).

Kata jV merupakan ungkapan untuk menunjukan perpindahan
dari suatu keadaan ke keadaan yang lain.

? 6: r;gJl it;3 artinya adalahwadah yangdijadikan tempat
vriinum seorang raja atau wadah yang digunakan untuk menimbang.
Terkadangjugaia diucapkan dengan kata itllt, baik ketika mudzakar
(menunjukan jenis laki-laki) maupun muannats (menunjukan jenis

perempuan).

Allah Ju: berfirman:

{@qqi& #y
"Kami kehilangan piala raja.' (QS. Ynsuf ll2l:72).

Kemudian berfirman:

{@w;::;iY
"Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu." (QS. Yhsuf ll2l:76).

Barang yang ditimbang terkadang diucapkan dengan menggunakan

nama dari alat untuk menimbangnya (yakni it-"l1t-e*).
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Seperti pada sabda Nabi:

(WbU3iib[vn
"Satu sha' gandunm bur atau satu sha' gandum syair."7

Ada yang berpendapat bahwa arti dari kata iul']t adalah penrt bumi.

Seorang penyair berkata:

*O.t')P,V53
Mereka*;:;#r{,:;;,2;::;,';;:,'/lllobermain

Ada juga yangmengatakan bahwa makna iV pada syair diatas

adalah wadah yangdijadikan alat bermain dengan bola. 'ijJg &.:A\LF,
artinyatumbuhan dan rambut itu tumbuh dengan terpisah.

Ali'Lfrlrfut,sekelompok orang itu memecah belah teman-tem annya.

I.oa
7 * : Ada yang membaca kara yang ada pada ayat 72 dari surat

ia 7fi (disepuh )dengan emas.

2o,
O3,O: Allah Jr* berfirman:

{ @,* {1.\i6 6 srr:* q6V \+55 ay
" Dan (dij adikan-Ny a pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing
alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai uaktu
(tertentu)." (QS. An-Nahl [16]: 80).

7 Muttafaq'Alaih: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1504), dan Muslim
densan nomor (984) dari hadits Ibnu'Umar r*;I:',a- densan lafadz hadits sebaeai berikut:dengan nomor (984) dari hadits Ibnu'Umar ti,:i$W dengan hadits sebagai berikut:dengan nomor (984) dan hadrts lbnu'Umar VniSpa dengan latadz hacllts sebagar benkut:

" 
:f ,y # gvw'\ I :yvwosr d" au6') :y Ft E$ irJ'* +'bt,* l:)J;.,ii'd,htujllrif'"oi

"BahwasesungguhnyaRasulullahk*ni& mewajibkan zakarfitrahpadasetiapramadhankepada
segenap manusia yaitu zakat fitrah kurma satu sha', atau gandum satu sha'. Baik orang merdeka
ataupun hamba sahaya, laki-laki dan perempuannya dari kaum muslimin."
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Dikatakan l\13$h.i), a-r:cinya dia mencabut bulu yang tumbuh di
betisnya. +V ,1 .S atau '3gLi atau ,-bV, artinyadomba yang memiliki
banyak bulu (wol). sedangkan'nitL.,t artinyaadalah sekelompok orang
y^ng menjadi pelayan ka'bah. Ada yang mengatakan bahwa mereka
dinamakan demikian karena selalu bercampur dengan ka'bah, dan
selalu berada disana untuk beribadah, sama seperti wol yang selalu
bercampur dengan apayangtumbuh pada tubuh domba. 6r;;3t, artinya
adalah tumbuhnya bulu yanghalus.

Adapun kata ,9rAt (orang sufi), ada yang berpendapat bahwa ia
me rup akan nisb at terhadap pakai an yan g dipak ainy a, y aitt,;iL)t (kain
wol). Ada yang berpendapat bahwa ia merupakan nisbat terhadap kata
'*A\ yarLg artinya adalah orang-orang yang menjadi pelayan ka'bah
karena selalu sibuk beribadah. Dan ada jugayarLgmengatakan bahwa
ia merupakan nisbat terhadap kata $6Al yang dianikan sebagai bulu
halus, karena mereka memiliki kesederhanaan dan keterbatasan dalam
perihal makanan, bagaikan bulu halus yarLgkekurangan nutrisi untuk
tumbuh.

2o ',W , Jla (musim panas) merupakan kebalikan dari iti+Jt
(-.ri- dingin).

Allah berfirman:

{@ eAit;i ri^Ey
"Bepergian pada musim dingin dan musim pands"
(QS. Quraisy [106]: 2).

Kemudian hujan yang tunrn di musim panas juga dikatakan sebagai

&, sebagaimana hujan yangrurun di musim semi (6o,Jl) dikatakan
sebagai f:,;. Oit rtakan tlV, artinya mereka *."driitkan hasil di
musim panas. t$ta\, mereka memasuki musim panas.
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0o.
?Y : Makna asli dari kata ip\ $uasa) adalah menahan diri dari
inelakukan sesuatu, baik makan, berbicara maupun berjalan. Oleh
karenanya, kuda yang menolak untuk berjalan dan diberi makan
disebut dengan o;W.

Seorang penyair berkata:
t^

aWlLcf\S?VV
Ini adalab kuda yang menolak untuk berjalan dan makan,

akan tetapi yang lainnya tidak

Angin yang tenang dikatakan sebagai ?*.SrA^gaimana tengah

hari juga dikatakan sebagai ?j;,k^rrna untuk menggambarkan bahwa

matahari diam di tengah-tengah langit. Oleh karenanya, adaorangyang
berkata t@t PE f6, artinya dia bangun pada tengah hari. uy7)liv;
atau'ob\.zi artinya adalah tempat berdiri atau diamnya kuda.

Sedangkan yang dikatakan il,.ljl menurut syara' adalah ketika
seorang mukallaf menahan diri disertai niat dari mengkonsumsi dua

hal yang baik (makan dan minum-P') , istimna' (onani, masturbasi)

dan berusaha untuk muntah disengaja dimulai dari terbitnya benang

merah sampai munculnya benang hitam.

Adapun pada firman-Nya:

{@Giv;.;'.i;\,Y
"sesunggubnya aku telab bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha

Pemurah." (QS. Maryam l19l:26),

Ada yang mengatakan bahwa makna ?* ai sana artinya adalah

menahan diri dari berbicara, berdasarkan petunjuk dari firman-Nya Ju::

{@Qt;Ai';/;;Y
"Maka aku tidak, akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada

hari ini )' (QS. Mary am llgl: 26).
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--------l

9o.
l#: Allah berfirman:

{@ i4nAqy
"Dari benteng-benteng mereka." (QS. Al-Ahzab p3l: 26),

Yakni benteng mereka. Setiap hal yang digunakan untuk
melindungi dikatakan sebagai 'r,*. Dan berdasarkan sudut pandang
seperti inilah tanduk sapi dinamakan deng ^,'a"4. Selain itu, duri
(pada kaki) yang digunakan ay^mjantanuntuk saling membunuh juga
dinamakan dengan'r-r>. lVallahu a'lam

A.rl€"6
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)61
9 ^t./U\:)

{@16+,*+n6} G

Bab Huruf Dhad

Frrb, Alah berfirman:
(-'

"Demi huda perangyang berlari bencang dengan terengab-engah."

(QS: A1-'Adiyat [1OO]: 1).

Dikatakan bahwa kata pL)l adalah suara nafas kuda, hal ini
diserupakan dengan kata iVAl yang merupakan suara serigala. Ada
jtgayangmengatakan bahwa makna {,At adalah desiran suara lari, dan

terkadang ia jugadigunakan untuk mengartikan lari. Dikatakan pula

bahwa kata fl.ilt sama artinyadengan kata iiSt yaiujangkauan hewan

sejenis anjin[ dalam berlari. Ada yang mengatakan bahwa asal makna

6,Lst adalah membak ar batang, lalu pemaknaan tersebut diserupakan

d-engan lari, karena adanya kemiripan antara lari dan api yaitu dalam

gesekan atau gerak annya y^ng banyak.

A-b' Kata ,i;viSt (tertawa) artinyaadalah berserinya wajah disertai

p.rri-prkan gigi dan kebah agiaanjiwa. Oleh karena itu dalam tertawa

dapat memperlihatkan gigi bagian depan, maka gigi bagian depan juga

bisa disebut dengan A)Al, lalu ka:a 6v-il1 pun digunakan untuk
mengungkapkan sebuah ejekan. Dikatakan dalam sebuah kalimat arab

U &KG-t a.rtinyaaku (tertawa) mengejeknya. 'e% ji2 aninya laki-

laki yang suka menertawakan orang lain. dan kata'aKli p, artinya

laki-laki menjadi bahan tertawaan orang,
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{@ <'k3
"Ddn adalah kamu selalu menertaankan mereka."
(QS: Al-Mu'min[n [23]: 110).

Allah berfirman:

{@'is;ai@l#y
"(Apakah) kamu heran, dan kamu rnenertd,u)dkAn."
(QS: An-Najm [53]: s9-60).

Kata r!,viL)l juga dapat digunakan untuk kebahagiaan semata.

Contohnya seperti firman Allah S,G,:i,v$ yangberbunyi:

{@Ka@"';iy
"Berseri-seri, tertawa bergembira." (QSr 'Abasa [80]: 38-39).

,. * s zo)z

t eYY+ \56-;)t

"Maka biarkanlab mereka tertdw)d sedikit ."
(QS: At-Taubah l9l: 82).

{@Cc'-xy
"Maka dia tersenyum dengan tertaw)a." (QSr An-Naml l27l: L9).

Seorang penyair berkata:

3i5\i1 #;.l 6h,Jiri pd\Ar-x.
Orangyang zbalim tertaw)a bergembira akan kematian Hudzail

sementdrd serigala sudab mulai memandangnyd

F

{@lru"Wf iry
" Dengan s ert a rnertd mereka rnenertdw)dkanny a. "
(QS: Az-Zukhruf la3l: a7).
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Kaa 62,-L)l j u ga te rkadan g dap at di gunakan untuk men gun gkap kan

kekaguman atau keheranan, dan makna inilah yangdimaksud dalam

perrLyataan bahwa kata,!v.L)l hanya khusus digunakan untuk manusia,

dan ia tidak dapatdigunakan untuk binatang. Dikatakan bahwa makna

ini juga lahyangdimaksud dalam firman Allah yangberbunyi

{@cffii::5;{Yy
"Dd.n sesunggubnya Dialah ydng menjadikan ordng tertd@a dan

menangis." (QS' An-Najm [53]: a3).

{@{{#i$xr;Gb
"Dd.n istrinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum."
(QS: Hud ltll:71).

Kata r!2-b)l dalam ayat tersebut tersenyum disebabkan heran, hal

ini dibuktikan dengan firman Allah selanjutny a y arTg berbunyi

{@\ri'b'6\Y
"Apakah kamu rnerdsd beran tentang ketetapan Allah?'
(QS: Hud 111):73).

Dan hal ini juga dibuktikan dengan firman Al1ah yatgberbunyi:

{@'3;*ua'5r\
"sunggub mengberankan apakab aku akan melabirkan anak, padahal

aku adalah seora.ngperernpuan tud.," (QS: Hud llllz 72).

Hingga firman-Nya

"sesungguhnya ini benar-benar sudtu yang sdngat aneb"
(QS: Hud l77l:72).

{@W24t363Ly
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Adapun yarlg mengatakan bahwa makna kaa 6--L)l dalam ayat
tersebut adalah haid, sebagaimana yang ditafsirkan oleh beberapa
kalangan ahli tafsir, sehingga mereka berkata ,:S-., artinya&il,l, ini
tidaklah benar. Adapun disebutkanrLya hal itu untuk menunjukkan
kondisi tersebut, dimana Allah menjadikan itu sebagai tanda
kebahagiaannya, maka ia pun haidh pada saat iru, dan itu untuk
memberitahukan bahwa kehamilannya bukanlah sesuatu yang musmhil,
karena apabila perempuan masih haidh, ia masih memungkinkan untuk
hamil. Dan ucapan seorang penyair ketika menggambarkan raudah
(taman Surga) dengan mengatakan:

|fr*Sf W,pt,r?\:r)
Matabari dan seluruh planet takjub terbadapnya

D i gun aka nny a kata 6v-L)l p ada matahari, karena pancaran cahay a
matahari diserupakan dengan senyuman, oleh karena itu, kilat yang
menyambar jugadisebut dengan &rUilt karena penyerupaan pancaran
sinar dengan senyuman. Batu yarLg memancarkan sinar juga disebut
dengan St V,begitu pula dengan keong laut ketika dirinya membelah
dinamai dengan ,+V. Kalimat 3;-, $,j aninya jalan yangjelas.
Selokan atau saluran pembuangan ketika meluap penuh disebut dengan

dvb,4an kalimetnya' ..1A-,^b artinya selokan itu meluap penuh.
'^|Ui artinyaaku meluapkan (selokan) nya.

6lub ' 
kata ,;rLSt artinyaadalah terbentan gnya cahaya matahari dan

dimulainya waktu siang, masa tersebut dinamai dengan ,;r.ilt yaitu
waktu dhuha.

Allah berfirman

{@+-;".;iiy
"Demi matahari dan cabayanya di pagi bari." (QS, Asy-Syams [91]: 1).
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, ,8.s"\ /.t -.Zz z 4 ,

"Melainkan (sebentar saja) di a)aktu sore dtau pagi."
(QS: An-N azi' at l7\: a6).

{@ r}i;@6:r6y
"Demi auktu matabari sepenggalan naik, dan demi md.lam."
(QS: Adh-Dhuha l%): t-2).

{@(p'L;ty
" D d.n m enj adik an s i.an gny a t er ang be n der an g. " (QS, An-Nazi' at 17 9l: 29) .

"Dd,n hendaklab dikumpulkan manusia pada uaktu matabari
sEenggalan naik." (QS' Thaha l20l:59).

Kata ,ii-i> artinya menampakkan (untuk terkena sengatan sinar)

pada matahari.

Allah berfirman:

{@ 6,:'{i2$'t-ii'y
"Dd.n sesungubnya kamu tidak akan merd.sd. dahaga dan tidak. (pula)

akan ditimpakan pdnas matabari didalamnya." (QS' Thaha l20l: tt9).

Maksudnya adalah kamu dapat menjaga diri dari terkena sengatan

sinar matahari. Ka:'a 6iz3 artinya makan diwaktu dhuha, ini sama

dengan kata 6;313 yaitu makan siang, berarti kata i\L-L)l dan kata ilidl
artinyaadalah makanan (untuk dimakan pada waktu) dhuha dan siang

hari. Kata *V artinyaadalah segala sesuatu yangberada di pinggiran

yangterlihat (sepeni daerah pinggiran kota.) Dikatakan bahwa langit
juga disebut q;t Llt, dan kalim ^tha;lU atau'"\$i>'as) aninyamalam
yangterang seterang diwaktu dhuha.

{@Ji,}uiEi;y
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l<ataio-z'it adalah jamak dari kata evi ada jugayang mengatakan
bahwa ia adalah jamak dari kata 'a2.* d^" 6,&i ,i\t^Li ,tit;sirtiny^
yaitu hewan kurban. Dinamakan demikian sesuai dengan sabda Nabi
Muhamm ad 1a s;;xi,p y ang b erbunyi :

11i;ii6 e*W)@ k et U,
"Barangsiapa yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat idul
adha kita ini, maka hendaklah ia mengulangi (sembelihannya).,,1

c

+, sekelompok kaum berkata bahwa kata 6l5.iJt artinya adalah
dua hal yang berada dalam satu jenis, namun pada masing-masing
kata tersebut saling meniadak an padasifat-sifatnya, bahkan keduanya
memiliki perbedaan yangsangat jauh, seperti perbedaan antarawarna
hitam dan putih, ata.oantara kebaikan dan keburukan. Namun apabila
kedua hal tersebut tidak berada dalam satu jenis, maka ia tidak dapat
disebut dengan otlijt atau dua hal yang bertolak belakang. Seperti
perbedaan kata antaratr:j'it (manis) dengan kata Klr (terakan).
Mereka berkata bahwa kata j.3t adalah salah satu dari hal-hal y^ng
berlawanan, karena dua hal yang berlawanan adalah dua hal yang
memiliki perbedaan pada dzatnya, dan masing-masing dari dua ha1

tersebut menjadi lawan bagi yang lainnya dan semuanya tidak akan
bersatu dalam satu hal dan dalam satu waktu. perbedaan hal-hal
tersebut ada empat jenis; yaitu oti.ijt (dua hal yang berlawanan)
seperti berlawanannya warna putih dan warna hitam, kemudian
guauiit (dua hal yang bertentangan) seperti bertentangannya kata

-ilijl (pelipatgandaan) dengan kata ,;-zal (separuh), atau seperti
berlawanannyakata ada dan tidak ada, melihat dan bura, arau seperri
bertentangannya suatu kabar antara kabar positif dan kabar negatif,
contohnya seperti kalimat'semua manusia ada di sini'dengan kalimat
'tidak semua manusia ada di sini'. Namun banyak dari para ulama

' lrtytlifil'Alaih: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor (954) dan Muslim dengan nomor
(1962) dari hadits Anas ['1 \,{x]i[ r:;u1,1g.
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ilmu kalam dan para ahli bahasa memasukkan dua kalimat tersebut
ke dalam \t:'tSi (saling berlawanan) ia berkata bahwa otiiJt adalah dua

hal yang berlawanan dan tidak mungkin bersatu dalam satu tempat.

OIeh karena itu dikatakan '",^.V iS {'+ 'i .ju: iirr Allah tidak ada

sekutu bagi-Nya dan tidak ada lawan. Kata 3.!Jt artinya bersekutu
dalam hal inti, sedangkan kata 13t adalah berlawanannya dua hal
yang bertolak belakang dalam satu jenis, dan Allah terbebas dari hal

tersebut. Oleh karena itu Allah tidak ada sekutu dan tidak ada lawan.

Dan firman-Nya yarLgberbunyi:

{@
,a-t4f
rcnjad,

*bj*));'b;'Ky
"DAn mereka (sembahansembaban) itu akan mery i musuh bagi

mereka." (QS, Maryam llgl: S2).

Maksudnya akan menafikan ketuhanan ny a bagi mereka.

'fr 
,kata jil\ artinyaadalah keadaan yangburuk, baik dalam jiwanya

karena kekurangan ilmu, keutamaan dan kesucian, atau dalam ragartya

seperti tidak sempurnanya anggota tubuh, atau kurang baiknya kondisi
dirinya seperti kurang harta dan kedudukan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@';}.a4aSKiy
"Lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya."
(QS: Al-Anbiya' [21]: 8a).

Kata lb)l dalam ayat tersebut mengandung buruknya tiga hal tadi
(jiwa, raga dan kondisi dirinya.)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

;

li

{@ Ai'ui^'rjfrtiLi y
"DAn apabila manusia ditimpa babaya." (QS'Yunus ll)lz 12).
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ tr 7 lYGi I i,a':: i:9;; 66y
"Tetapi setelab Kami bilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali)

melalui (jalannya yang sesat) seolah-olah dia tidak pemah berdoa kepada

Kami untuk (mengh ilangkan) babay a y ang te lab menimp an y a. "
(QS: Yunus [10]: 12).

D isebutkan dal am kalimat ar ab \l>',i> aninya ditimp ak an b ahay a

baginya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@"-s'i'4y?},X-J }
"Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kEada kamu
selain dari ganggudn-gdngguan celaan saja.' (QS: Ali 'Imran [3]: 111).

Ayat ini mengingatkan mereka tentang sedikitnya gangguan yang
mengarah kepada mereka, dan memberi rasa aman kepada mereka dari

bencana yangakan menimpa mereka. dan ayat ini sama seperti bunyi
ayat berikut

{@us;;1PY*Y
"Niscaya tipu daya mereha sedikitpun tidak mendatangk an kemudbardtan

kepadamu." (QS' Ali 'Imran p): t2O).

{@a: ei6.A3Y
"(Sedang pembicaraan mereka itu) tiadalah memberi mudbarat sedikitpun

kepada mereka." (QS' Al-Mujadilah [58]: 10).

{@'nf .i!g'iL}A b-r'u-1r7b; i;5y
"Dd.n mereka itu (abli sibir) tidak tidak memberi mudbarat dengan

sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan izin Allah."
(QS: A1-B aqarah l2l: 702).
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Dan Allah Sv,j.i,c) berfirman:

{ @'i6:tu- Ii ;335-s'o'r,1l;ry
"DAn mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat dan

tidak pula memberi manfaat kepadanya." (QS, Al-Baqarahl2l: L02).

{ @ ?"X"* q:#)'i ( ii *i, et}+ y
"Ia menyeru selain Allah sesudtu yang tidak dapat memberi mudbarat

dan tidak (pula) memberi manfaat kepadanya." (QS' Al-Hajj l22l: 12).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ :rrf'u.6:*.Jivr,y
"Ia menyeru sesudtu yang sebendrnya mudbaratnya lebib dekat dari
manfaatnya. " (QS: AI-Hajj l22l: l3).

Kata manf aat danmudharat padaayatpertama maksudnya adalah

manf.aat / mudh arat y angsengaj a dic ari, dan ay at t ersebut memb erikan

peringatan bahwa keduanya (manfaat/mudharat) itu tidak akan

didapat, karena ia mencarinya dari sebuah benda mati.

Sementara maksud dari kata manfaatpadaay*kedua adalah manfaat

yang dihasilkan dari memohon perlindungan dan menyembahnya,
bukan manf aat yan g s en g aja dicari. Kata Lllbl\ (ke sus ah an at au b e n can a)

adalah lawan dari kata ilpl ftesenangan atau kebahagiaan) dan kata

iL#Jl. Dan kata '7b)tlawankatanya adalah ailtt .

Allah berfirman:

"Dan jika Kami rasakan kepadanya kebabagiaan sesudab bencdnA."

(QS: Hud [11]: 10).

S,@;Ws-r)GL;:\:{iy
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{@t1;'\;f,A&<Kgtj}
"Ddn tidak kuasa untuk (menolah) sesuatu kemudbaratan dari dirinya
dan tidak, (pula untuk mengambil) suatu kemanfaatan pun."
(QS: Al-Furqan 125): 3).

Kahmat |-r:> p, adalahbahasa kiasan untuk mengartikan seorang
yang buta, sedangkan kalimat ,*11\,* artinyaadalah pinggiran danau.
Dinamakan demikian karena eksistensi bibir danau itu terancam karena
air tersebut.Kata );,L)l artinya adalah bahaya,'$ylb artinya aku telah
membahayakannya.

Allah berfirman:

{@ {'$3v;}
"Dan janganlab kamu menyusabkan mereka. " (QS: At-Thalaq t65l: 5).

Dan Allah juga berfirman:

{ @ 3,*1{3 U$t1rfi;y
"Dan janganlab penulis dan saksi salingsulit menyulitkan."
(QS: AI-B aqarah l2): 282).

Kata jangan saling sulit menyulitkan pada ayat tersebut dapat
bermaksud kepada penulis dan saksi, seakan Allah berfirman kepada
yang menghutang,'janganlah kamu persulit penulis dan saksimu.'
dan dapat juga ia ditujukan kepada orang yang dituliskan hutangnya
supaya tidak mempersulitkannya dengan menyibukan profesi (penulis
atau saksi perhutangan)nya dengan alasan sebagai mata pencaharian
hidupnya sebagai saksi.

"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya."
(QS: Al-B aqarah l2l: 233).

{@ 6i"!,qsT4:;{y
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Jika ia dibaca rafd' (jus'i)makalafadz tersebut menjadi khabar

dan bermakna perintah, dan jika ia dibaca dengan fathab $Vii)maka
ia bermaksud larangan.

AIIah berfirman:

{@ G:^a6by
"Untuk membuat kemudbaratan, karena dengan demikian kamu telab

men gan iay a m e re ka. " (Q S' A1-B aqarah l2): 23 l) .

Kata ilb)t asal maknanya adalah perbuatan yang dapat
membahayakan. Dua orang istri (madu) dari satu suami, masing-masing

disebut dengan 
o;7 karena mereka meyakini bahwa masing-masing

dap at memb ah a y akan y arg lainny a, dan den gan p andan gan sepe rt i ini
dari mereka (ptara istri yang dimadu).

Nabi Muhamm ad la*t;fv bersabda:

KW,b Oy &Wi oi.Ytiprd-i5'ip
'Janganlah seorang istri meminta (kepada suaminya) untuk menceraikan
madunya dengan harapan supaya bisa mendapatkan nafkah yanglebih
banyak."2

KataL\lL)l artinyaadalah istri yang dimadu. i?l k aftinyasuami
yang mempunyai dua istri atau lebih. efllartinyaistri yang dimadu.

Kata)lr.)\ artinyaadalah menjerumuskan manusia pada sesuatu yang

berbahaya, dan menurut kebiasaan, bahaya itu diartikan dengan sesuatu

yangterpaksa ataryaugtidak disukainya, dan itu ada dua jenis:

Pertama,bahayayar,g disebabkan dari luar, seperti orang y^ng

dipukul atau diancam supaya tunduk melakukan sesuatu sampai

akhirnya dipaksa melakukannya. Mengenai pemaknaan ini dapat

diambil firman Allah JE:nv) yang berbunyi:

2 Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor (5152) dan Muslim dengan nomor
(38/1408) dari hadits Abu Hurairah t{1&,

Kamus Al-Qur'an

I

529



-

{ @;tli-(i ly-',*tiY
"Kemudian Aku paksa ia menjalani siksa nerdkd."
(QS: Al-B aqarah l2): 126).

{ @ -Y+i\i$;itfi7Y
"Kemudian Kami paksa mereka (masuk) kedalarn siksa yang keras."
(QS: Luqmanl3ll:24).

Dan jenis bahaya kedua adalah yang datang dari dalam, baik
berbentuk paksaan kuat yang tidak ia dapatkan pencegahannya
sehingga membuatnya rusak, seperti orang y^ng dikalahkan oleh
hawa nafsunya untuk minum arak dan berjudi, ataudapat jugabahaya

dalam yang datang itu berupa keterpaksaan yang kuat yang ia raih
untuk mencegah dari kehancuran, seperti orang yarLgterpaksa makan

bangkai karena rasa lapar yang sangat mendera sementara tidak ada

makanan lagi. Mengenai pemaknaan ini terdapat firman Allah Su'tiv)
yangberbunyi:

{@;r{5*'*-Ji;i#y
"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampau bdtds."
(QS: A1-B aqarah l2l: 17 3).

{@ #,c'rs;i#Y
"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan " (QS' Al-Maidah [5]: 3).

Allah juga berfirman:

{ @ i(it|il "'}";.5( 4- rll y
" A ta.u s iap a kab y an I rn e rnp erk enan kan (do a) or an g y an g dal am ke s u I it an
apabila ia berdoa kepada-Nya." (QS' An-Naml 127): 62).
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Kata'rELll dalam ayat tersebut bermakna umum. Kaa $rtlb)t
dapat digunakan dalam tiga jenis;

Salah satunya adalah dalam keterpaksaan, bukan karena sebuah

pilihan, seperti terpaksanya pohon untuk bergerak karena terPaan

angin yangkencang.

Kedua, digunakan untuk sesuatu yang tidak mungkin dicapai

kecuali dengan hal-hal yangdarurat. Contohnya sePerti makanan

darurat yang boleh dikonsumsi oleh seseorang demi men)agaketahanan

tubuh (mempertahankan nyawa).

ketiga adalah digunakan dalam sesuatu yangtidak mungkin terjadi

dalam hal yang sebaliknya. Contohnya seperti kalimat badan manusia

tidak mungkin bisa berada dalam dua tempat pada satu kondisi darurat.

Dikatakan bahwa kata l';At asal makn aiya adalatt iL:'ir yaitu ujung
jari, sedangkan asal makna {$ltdan maknakatai,.;llt adalah bagian

yangmenjulur dari belakang pantat.

,3. ?' kat a J. Pl artiny a adalahp e n j atuh an se suatu t e rh adap se su atu

yriglainnya. Oleh karena beragamnya bentuk penjatuhan itu, maka

dalam penafsirannya pun berbeda-beda, seperti menjatuhkan (memukul

dengan) tangan, atau menjatuhkan (memukul dengan) tongkat, atau

menjatuhkan (menebas dengan) pedang, dan yang lainnya.

Allah berfirman:

{@ eG'JLitV,i6rfiis;
' ?) ?t Vrt*

uJung*Maka penggallab kepala mereka dan pancunglah tiap+iap

mereka." (QS' Al-Anfal [8]: 12)

)
ri
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{@ ri;si3*\
"Maka pancunglab batangleber mere[4. " (QS: MuhammadlaT]: a)
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{@W,t-l.*ttiir}
"Lalu Kami berfirman: 'Pukullah mayat itu dengan sebagian dnggotd
sapi betina itu."' (QS: Al-Baqarahf2l:73).

{@'Gfi 1\4;,-r;=r1}
"Pukullab batu itu dengan tongkatmu." (QS' Al-A'raf l7l: t6O).

{@qi\(#&AY
"Lalu dibadapinya berhala-berbala itu sambil memukulnya dengan
tangdn k anannya (dengan kuat)." (QS' Ash-Shaffa t p7l: 93) .

{@;ii;,.,i*y
"Mereka seraya memukul-mukul muka mereka." (QS, Al-Anfal t8]: 5O).

Kalimat F\,-p;i\,3.V artinya bumi dijatuhi air hujan, dan
kalimat ebSlt u.l> artinya mencetak uang dirham, hal ini diambil dari
gambaran *'J.ill,3.l>yaitnmembuat martil. Oleh karena itu, kalimat
p55lt ,3.1> artinya adalah Lilljl yaitu mencetak uang, ini dilihat dari
proses yang diberikan oleh pencetak uang dirham sehingga menjadi
dirham, dan karena sebab ini pula maka watak atau rabiat dinamakan
dengan Lirvrt ata,t'arL)l. Kalimat ,i)\\ g-.At diartikan dengan
pergi, dimana dalam bepergian terdapat penjatuhan kaki (melangkah)
terhadap bumi.

Allah berfirman:

{@,6'iia:{#$iy
"Dan jika kamu bepergian di muka bumi." (QS' An-Nisa' [a]: 101).

{ @ ef ii 4V.;o ti1. @-?'Li}6iy
"Yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka
mengadakan perjalanan di muka bumi." (QS' Ali 'Imran [3]: 156).
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Dan Allah juga berfirman:

{@ G*r i6fr6#1-3-{Y
"Mereka tidak dapat Berusaba) di bumi." (QS' Al-Baqarahl2lz 273).

Dan dari pemaknaan tersebut ada firman Allah yangberbunyi:

{@ 4io6}?r;6'Y
*Maka buatlab untuk, mereka jalan yang kering di laut itu."
(QS: Thahal2)lz77).

Kalimat ffUtJiJjt 3. i> arttnya unta jantanmenggauli unta betina,

digunakannya kalimat demikian diambil dari gamb aran $',L)L,,-A|
dan ini seperti ungkapan orang arab yang berbunyi \i.$) artinya
mengetuknya, ini diserupakan dengan ketukan martil atau kampak.

Kalimat e+\ J.? artinya mendirikan kemah atau tenda dengan

menancapkan pasak-pasaknya menggunakan kampak.

Allah berfirman:

{@'I116;4;+Y
"Mereka diliputi kehinaan." (QS' Ali 'Imran t3l: 112).

Maksud kata,3. ib)t p ada ay at te rsebut adalah meliputi, s ama seperti

meliputinya sebuah tenda bagi orang yangmendirikan tenda tersebut.

Dan mengenai pemaknaan ini terdapat firman Allah yangberbunyi:

{@'ituii{*q*y
"Dan mereka diliputi kerendahaz. " (QS: AIi 'Imran pl: Il2).

Dari pemaknaan tersebut juga digunakan untuk mengartikan kata

3. A\ dalam ayat berikut

{ @ \i'i <-,e:1 4iIti 4 C1it; ili q;;i' y
"Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu."
(QS: Al-Kahfi [18]: 11).
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Dan firman-Nya yangberbunyi

{@ 2},#.}y
"Lalu diadakan diantara mereka dinding." (QS' Al-Hadid 157): l3).

Kata,3.lb)l apabila disandingkan dengan terompet arau seruling,
maka iaartinyameniup (memukul dengan nafas) Sedangkan kata.,.iAt
apabila disandingkan dengan batu bata, ia berarti menyusunnya. dan
kalimat ,Ft 3.;u diambil dari kalimat o+lill ,)V yaitumenyebutkan
sesuatu yangmana bekas atau pengaruhnya tampak pada sesuatu yang
lainnya.

Allah berfirman:

{@ irxfr€*y
*Allah 

telah membuat perumpdrnddn." (QS' Ibrahim ]al: Za).

{@xl{ i6y
"Ddn berikanlah kepada mereka sebuab perurnpanxAdn."
(QS: Al-Kahfi [18]: 32).

{@"gaia&-*Y
"Dia membuat perumpanx(Mn untuk kamu dari diri kamu sendiri."
(QS: Ar-Rnm [30]: 28).

{@ detwrl'Y
"DAn sesunggubnya telab Kami buat dalam Al-Qur'an ini segala macdrn
perurnpdmaan untuk manusia." (QSr Ar-R[m t30]: 5S).

{@ ffi';;{)r.r76;y
"Dd.n tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perurnpdrnd.dn."
(QS: Az-Zukhruf lafl: s7).
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{@k$Y.,n;;'aYY
"Mereka tidak memberikan perurnpdma.an itu hepadamu melainkan

dengan maksud membantab saja." (QS' Az-Zukhruf [a3]: 58).

{@ t;hir#j'Jr#3rby
"Ddn berilah perurnpdmd,an kepada mereka (manusia) kehidupan dunia."

(QS: Al-Kahfi [18]: as).

{@G,;3?l\#3#Y
"Maka apakab Kami akan berbenti menurunkanAl-Qur'an kEadaruLt."

(QS: Az-Zukhruf [a3]: 5).

Ka:a ar.rt,JJl artinya pukulan dari kebersamaan.

L,,|';ll artinya y^ng banyak lahitannya. Kata *rA\ artinya
provokasi, seakan ia memerintahkan untuk memukul. Kata +l#>l
artinya banyak bepergian (bolak-balik.) Kalimat $t!Jl +W;\artinya
permintaan unta betina (kepada unta jantan untuk menggaulinya.)

7 ,b ' 
Kata i.iAt aninya adalahputing susu. $l3Jl i; aninya puting

,ffi ,rrrrr, r\AlL? artinyaputing susu kambing. Kalimat itiJt etbl
artinyaturunnya susu dari putingnya kep-ada yang disusuinya (kambing

sedang menyusui), ini sepertikalimat -rAyangberarti buah kurmanya

brrryrk, atau seperti talimat ;;,51y^"g berarti susunya banyak.

Dan kalim^t b*';ti artinya kambing yangsusunya besar.

Adapun firman Allah yangberbunyi:

{@e* c$id:lJy
"Mereka tiada memperoleb makanan selain dari pobon yang berduri.'
(QS: Al-Ghasyiyah [88]: 6).
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Ada yang mengatakan bahwa makna dari kata 'eA\ dalam ayat
tersebut adalah pohon kering yangpecah, ada jugayangmengatakan

bahwa ia bermakna tumbuhan merah yang berbau busuk. Namun
apapun maknanya, ia menunjukkan pada sesuatu yang tidak disenangi.

Kalimat dLL? artinya ia menyusu pada puting ibunya. Dari kata
tersebut juga terlahir kalimat b.ltL* artiryalaki-laki itu lemah dan

hina. Ia disebut 'gW aninya yanglemah atau hina, dan kalim 
^t 

(/8
berarti menampakkan kehinaan dan kelemahan.

Allah berfirman:

{@'#o€;iy
"Dengan rendab diri dengan sudrd yang lembut."
(QS: Al-An'am [6]: 63).

{@ 
";'fr,"PY*Supa,ya mereka memobon (kepada Allab) dengan tunduk merendahkan

diri." (QS: AI-An'lm 16l: a2).

{@l;;a;iiip
" S up ay a m ere k a t undu k den gan m eren dah kan diri. " (Q S : Al-A' r afl7): 9 4) .

Maksud kata 6rirjfi dalam ayat tersebut adalah 6iffi namun
di idgbam (dimasukkan huruf ta) nya.

{@l#sUii\;ifrr"Y
"Maka ntengdpa mereka tiddk memobon (kepada Allab) dengan tunduk
merendabkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka."
(QS: Al-An'im lQ: a3).

Kat a'oe_;-Z! I as al m akn any a adalah m e nu ndukk an (me re n dah k an)

diri bersama-sama, lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan
kebersamaan,, darika:a'oert:zXl pula lah para ahli nahwu melahirkan
istllahf il mudbari'.
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' Kata olist artinyaadalah kebalikan dari';';lt ftuat) yaitu
lemah. -ii$ artinyamelemah, ,J* artinyadia orang y^rLglemah.

Allah berfirman:

{@ 3J-tA5$r)i1.ry
"ArnAt lemablah yang nTenyembah dan amat lemab (pulalab) yang

disembah." (QS' AI-Hajj l22l: 73).

Kata,-7)-L)lyang berarti lemah, dapat digunakan dalam badan, jiwa

ataupun keadaan. Dikatakan bahwa artarakata,J),,L)l dan kata ,-t;,jlt
adalah dua kata yangpenggunaannya berbeda.

Allah berfirman:

{@'ffr"6+-€J't'y
"DAn Dia telab mengetahui babwa padamu ada kelerndbAn."
(QS: Al-Anfal [8]: 66).

Dan Allah juga berfirman:

{ @'r},,$.'t 6ii s,'"$ J ii5 y
"DAn Kami bendak memberi karunia kepada orang-ordngyangtertindas
di bumi (mesir) itu." (QS: Al-Qashash [28]: 5).

Al-Khalif itt'q,berkata: "Kata ,.-1l2,,t (dengan dhommab) berarti

kelemahan dalam badan, sedangkan , '^.1)\ (dengan fatbab) berarti
kelemahan dalam akal dan pendapat. Dari kata tersebut juga terdapat

firman AIIah yangberbunyi:

{ @ (l*}5 W b:i +{; ai,i i,fugp
"Jiha orangyangberbutangitu lemah akalnya dan lemah keadaannya."

(QS: AI-B aqarahl2): 282).

Jamak dari kata ,;s'"dt adalah A+ a:au e,v|) 
.
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Allah l(ijx,Y;L berfirman :

* 
Tia da do s a ( antaran t idak p er gi berj ih ad) at as oran g- o r an g y dn g le m ah. "

(QS: At-Taubah [9]: 91(.

Kalimat'^il;,E;l artiny a aku mend ap atiny a le mah. All ah be rfi rman :

{ @ o6}6 s$ii SCS1 34iri7i-i,iij\
" D An (m e m be la) o ran g- o rdn g y an g I e rnab, b aik I agi - lak i, w an it a rna up un
anak-anak " (QS' An-Nisa' lal:75(.

{ @ :;foi a'qiz?, k,}e'SAf 6}
*(KEada 

mereka) Malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu
ini?" Mereka menjawab: *Adalah kami ordng-ord.ng ydng tertindas di
neger (Mekkah)" (QS: An-Nisa' l4l:97).

{@ ,);^l"iriiiii'tyy
"Sesunguhnya kaum ini telab menganggdpku lemab."
(QS: A1-A'raf lt): tS)).

Lalu dijadikanlah lawan karanya adalahj#yl yang berarti
sombong, dalam ayat berikut:

{ @'6Ui ri$.'ffi L,$ti i'6i y
"DAn orang-ordng yang dianggap lemab berkata kepada orang-orctng
ydng menyombongkan diri." (QS' Saba' pal:33).

Begitu juga dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

+:,iS; 13ii'4):,:rj; *q;*i {iL d.i\{i,iy

{@eii
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*Allab, Dia lab ydng nTenciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian

Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemab itu menjadi kuat
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemab (kembali.)"
(QS: Ar-Rum [30]: 54).

Kata t)),.L)l yang kedua, tidaklah sama dengan kata,-il,,Lll yang

pertama, begitu juga dengan yang ketiga nya, karena firman Allah
yangberbunyi

{@ 4'*$&Y
"Kami yang ffTenciptakan kamu dari keadaan lemah."
(QS: Ar-Rrm [30]: 54).

Maksudny a adalah menciptakan kamu sekalian dari air mani atau

dari tanah. Sedangkan JLb yangkedua maksudnya adalah keadaan

lemah y^ng ada padl- janin atau bayi. Dan kata ,J)* yang ketiga
maksudnya adalah keadaan lemah yarLg datang setelah masa tua, dan

itu yang disebut dengan usia paling lemah. Adapun dua kekuatan
pertama diantara dua kekuatafl y^ng disebutkan dalam ayat tersebut

adalah kekuatan yangdiberikan kepada bayi berupa kekuatan untuk
bergerak, kekuatan petunjuk untuk mencari susu, serta kekuatan
untuk menangis dikala terkena sakit atau merasakan sakit. Sedangkan

kekuatan keduanya adalah kekuatan yangdiberikan setelah mencapai

usia dewasa, dan bukti bahwa ka:a,J):> yatgdisebutkan dalam ayat

tersebut berbeda-beda maknanya adalah karena kata J),:> tersebut

diucapkan dalam bentuk nakirah, dan setiap kata nakirah apabilt-

diulang-ulang penyebutannya dengan maksud satu arti, maka untuk
penyebutan selanjutnya hendaklah ia menggunakan kata makrifat.
Contohnya sepefti ungkapan arab berikut ini tS iSL.1t J-JVn: l(;te--i:
arr.inyaaku melihat seorang lakilaki,ft^t^ ji, nakirah) lalu laki-laki
itu (kata Ji-.!t makrifat) berkata kepadaku begini. Dan ketika sebuah

kata nakirah disebutkan pada katayangkeduanya, maka kata tersebut

tidaklah sama artinya dengan katayang pertama. Oleh karena itu
Ibnu'Abbas berkata mengenai firman Allah yang berbunyi

Kamus Al-Qur'an



-

'{ @ frFi1il@ fi-Ati1y
"KArenA sesunggubnya sesudab kesulitan itu ada kemudahan,
sesunggubnya sesudab hesulitan itu ada kemudahan."
(QS: Al-Insyirah lgal: 5-6)

Dengan mengatakan:

qA:*+XC
Kesukaran tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan.3

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ 6,r-rf iic;"y
"Ddn manusia diciptah,an bersifat lemab." (eS,An-Nisa' lal:2g).

Maksud dari bersifat lemah dalam ayat tersebut adalah banyak
kebutuhannya sehin gga ia membutuhkan kepada Allah.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ (r*t{;4ti'^Ssty
"Kdrend sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah."
(QS: An-Nisa' l4l:76.

Maksud lemahnya tipu daya syaitan adalah ia lemah terhadap
hamba-hamba Allah yan g disebutkan dalam firman-Ny a y angberbunyi :

{@ Y*'e"rca1atQ-ir}
"sesungguhnya bamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap
mereha." (QS'Al-Hijr ll5l: a2).

r Hadits dhaif: Diriwayat$"_gl* Al-Hakim dengan nomor (3950) dari hadits Hasan Bashri dengan
kedudukan hadits mursal. Hadits tersebut didhliikan oleh syaikh al-Albani di dalam kitabiya
Dhaif Al-Jami'dengan nomor (4284)
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Kata J),2)t juga adalah bagian dari kata-k ata y angdisandark an pada

kata semisalnya dimana keberadaannya membutuhkan keberadaan

yarLg lainnya, ia sama seperri kata ,-7-&)l atau seperri kata i:1\ yaitu
susunan dua kadar yang sama, dan iru khusus digunakan dalam
b ilan gan. Jika disebutkan kata 1 ;il\,3. J;:,1 artrny a aku melipat gandakan

sesuatu dengan jumlah yangsama atau lebih. Begitu juga dengan kata

;;illeJ# atau kalimat ;6iJl ,3k\.$. Namun sebagian berkata bahwa
kalimat C;ZV lebih benar daripada kalimat ,3.kb. Oleh karena ini
kebanyakan dari mereka me mbacaayatAl-Qur' an berikut dengan bacaan

{ @"67+Jr:{;QJ#,-y
"Niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat."
(QS: Al-Ahzab [33]: 30).

{@ \i4A'^%,!n aY;Y

"DAn jika ada kebajikan sebesar zarrab niscaya Allab akan melipat
gandakannyd." (QS: An-Nisa' [4]: 40).

Dan Allah berfirman:

{@iA-6tt F{s}z:L\-Eiy
"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pabala) sepuluh

kali lipat amalnya," (QS' Al-An'am [5]: 160).

Maka kata'etrLtZ! lyang berarti pelipatgandaan dalam ayat tersebut

mengandung arti sepuluh kali lipat. Dikatakan bahwa '&);,, dibaca

dengan takhfif maka dia adalah \;X (y"rg dilebihkan). Kata .;:.2:t
adalah mashdar, sementara kataalL)l adalah isim, sama seperti bedanya

antar^kata igSJt dan kata t,brJl. Kalimat t3j)l-'ft artinyamenduakan
sesuatu, dan ketika kata,-llLll disandingkan dengan sebuah bilangan,
maka ia mengandung ani lipatan bilangan tersebut dan semisalnya.
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Contohnya seperti kalimat ,;At ,J+ yang berarti kelipatan
sepuluh, maka ia adalah dua puluh, arau seperti kalimat *q,j+
yangberarti kelipatan serarus yaitt dua ratus, dan ini sudah tidak ada

perselisihan dalam memaknainya seperti itu.

Mengenai hal ini seorang penyair berkata:

,o4 .1 o I
,Y *\ J, --))^r)t ltf 3LYS'^$I t.11 3; r,:h;,+ olL"f

Aku rnembalasmu d.engan lipatan kerinduan
selama kamu mengadukannya

Dan tidaklah kamu dibalas dengan sesudtu yang lebib
oleb seorangtun sebelurnku

Dan jika dikatakan dalam sebuah kalimat arab ;711 fu *Li
(berikan dia dua kelipatan dari satu) maka pemberian itu mengandung
arti tiga, karena satu ditambah dua kali satu berarti tiga, karena
hitungannya adalah satu dan dua pasangan (kelip atan) nya dan itu
berjumlah tiga. Yang demikian itu jika kata,;1,2)t dijadikan mudhaf.
Namun jika kata ;|Lst tidak dijadikan mudhaf, contohnya seperti
oi;-iSt (dua kelipatan) maka itu bermakna dua pasang dimana masing-
masing menjadi pasangan bagi yang lainnya dan itu mengandung ani
dua. Karena masing-masing dari kedua itu melipatkan yanglainnya.
sehingga tidak dapat mengeluarkan bilangan itu dari dua, hal ini
berbeda jika kata o\liiJl diidhofahkan dengan bilangan satu, maka itu
akan menjadikannya tiga pasang. contohnya seperti )+V jb y^ng
berarti dua kelipatan satu dan itu berjumlah tiga.

Dan firman-Nya yarLg berbunyi:

{@ 4ir;"{,ipi6y
"Mereka itulab yang memperoleb balasan yang berlipat ganda."
(QS: Saba' l34l:37).

Dan firman-Nya yangberbunyi:
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{@-"J^41@r$fJajr{}
"langanlab kamu memakan riba dengan berlipat ganda."
(QS: Ali'Imran [3]: 130).

Dikatakan bahwa disebutkannyaka:'a ai,.L)l dalam ayat tersebut

sebagai bentuk penegasan. Ada juga yang mengatakan bahwa
sesungguh nya kata. 'a*r-:;-:t berasal dari kata a;.55t (lemah) bukan
berasal dari kata J)3)1, dan itu berarti bahwa apayangmenjadi dasar

kaanya,i4 maka ia bermakn^ J12 yaitu lemah atau berkurang.

Dan ini seperti yang difirmankan oleh Allah J;;ny) yang berbunyi:

{ @ lr'^'r't'|-fr ,$i )ie 6.4u; a -+v 5' \
"Ddn sesudtu riba (tambaban) yang kamu berikan agar dia bertambab

pddd harta manusia, maka riba itu tidak menambab pada sisi Allah."
(QS: Ar-Rrm [30]: 39).

Dan juga sama seperti yangdifirmankan Allah dalam ayat berikut:

{@Uiei;.;riist{trfi.Y
*Allab memusnabkan riba dan menyuburkan sedekab."

(QS: A1-B aqarahl2l: 276).

Makna inilah yar.g diambil oleh seorang penyair, sehinggaia
berkata dalam syairnya:

$sE;,#es#tsV:
Bertambabny a uban menunj ukkan berkurdngny d tambab an ku

Dan firman Allah Sqx,v.;L yang berbunyi:

{ @;,1i;ke(:.r;Lay
*Oleh 

sebab itu datangkanlab kepada mereka siksa yang berlipat ganda

dari Neraka. " (QS: Al-A'raf [7]: 38).
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Hal ini dikarenakan mereka meminta kepada Allah agar menyiksa
(orang-orangyang lebih dahulu masuk kedalam neraka) dengan
dua siksaan, siksaan karena kesesatan nya dan siksaan karena telah
menyesatkan mereka (orang-orang yang masuk kedalam neraka
kemudian).

Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah yang berbunyi:

{ @ -#U 6}rt,i *'1i t iiii:$K e, )ir}, 4- y
"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan
sepenub-penuhnya pada bari kiamat. Dan sebagian dosa-dosd ordngydng
mereka sesatkan." (QS' An-Nahl 116l: 25).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @'b;Li$Ss;:+,fiy
"Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda akan tetapi
kamu tidak mengetabul. " (QS: Al-A'raf t7l: 38).

Maksudnya adalah masing-masing dari mereka mendapatkan siksa
yang berlipat ganda dari siksa yang kamu rasakan. Ada juga yang
mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah masing-masing dari
mereka dan kalian mendapatkan siksa yarlgberlipat ganda yangtidak
dapat dilihat oleh orang lain, karena diantara siksaan itu ada yarrg
berbentuk zhahir dan ada yarLg berbentuk batin. Masing-masing dari
yanglaindapat mengetahui siksa zhahir namun tidak dapatmengetahui
siksaannyayangbatin, sehingga mengira bahwa ia tidak mendapatkan
siksa batin.

&;rb, Kata &i.ilr arinyaadalah seikat pohon kemangi, atau seikat
nrmput, atau seikat. Jamak dari kata tersebut adalah Ltl;i.
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Allah berfirman:

{@cr stUy
"Dan ambillab dengan tangdnrnu seikat (rumput)." (QS' Shad [38]: aa.)

Dan dengan pemaknaan ini, maka ia juga diserupakan dengan
mimpi-mimpi yang tercampur yangtidak jelas maknanya.

Allah berfirman:

{ @;L1 ,'*;Ji}eY
"Mereka menjauab:'(ltu) adalah mimpi-mimpi kosong."'
(QS: Ynsuf l1\: aa).

'r*, kata :t-Lstdan kata ,g4t artinya adalahdengki yangbesar.

;-rrirk dari kata tersebut adalah i:t:;i ftata 3\*\ jugaberani duri).

Allah berfirman:

{@ "#':ii'e:4iJl
"Bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka."
(QS: Muhammad la7l: 29).

Dan dengan pemaknaan inilah seekor unta pun diserupakan
dengan nya. Oleh karena itu ia disebut dengan a;+T\5.Adapun kalimat
'ry?urartinya selokan yang tidak lurus (bengkot), sedangkan kata .]tiljit
artinya adalah berselimutkan pakaian atau senjata atau yanglainnya.

,V, Kata iy-ilr artinyaadalah menyimpang dari jalanyanglurus.

fr*rn katanyaadalah iilryl yaitu petunjuk.

Allah lvt:iv;L telah berfirman:
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{ @ t& MrcS|t* ;i 1;).,sfr6$ u:i:,J #y
"Sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesunggubnya

(petunjuh itu) untuk kebaikan dirinya, dan barangsiapayangsesat, maka

ses unggubny a kesesatanny d. itu membah ay akan diriny a s endiri. "
(QS: Ynnus [10]: 108).

Kata J>{.xll yang berani sesat, ia juga dapat digunakan untuk semua

penyimpangan dari manhaj, baik dengan sengaja ataupun tidak, baik
itu sedikit ataupun banyak, karena sesungguhnya jalan lurus y^ng
diridhai oleh Allah itu sangatlah susah sekali.

Oleh karena itu Nabi Muhammad -s:.,$eKtp bersabda:

(# j_,t:,t1:.\1

"Beristiqamahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan dapat
men ghitun g-hitun g ny a." o

Sebagian ahli hikmah juga berkata:

fitt;:,lr ('y295 #) &;e1 $;

lts
"Kita benar dari satu segi dan kita sesat pada banyak segi karena
istiqamah dan kebenaran seperti daerah sasaran tembak adapun
sekelilingnya merupakan kesesatan. "

Dan sebagaimana sudah kami katakan bahwa diriwayatkan dari
beberapa orang shalih bahwasannya mereka melihat nabi Muhammad

1.6rt6tg dalam mimpi dan mereka bertanya kepada beliau: \flahai
Rasulullah, diriwayatkan bahwasanya engkau pernah bersabda:

o Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor (277) Ahmad dalam musnadnya
dengan nomor (22432) dari hadits Tsauban ta5g"- ; . hadits tersebut dishohihkan oleh Syaikh
al-A-ibani di dalam kitabnya Shabib Sunan lbnu Majah.

b ivui-Ss t'):y
Gp\:y -#';+,\G?W *t*\ Ei\ti>Y, ,s#Q\A\3
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'Aku telah dibuat beruban oleh surat Hudd dan surat-surat yang
lainnya." lalu apa itu yang membuatmu beruban? Beliaupun bersabda:

"Yang membuatku beruban adalah firman Allah yangberbunyi:

{@31-K6$y
" Mak a istiqamab lab s ebagaimana kamu dip erintab kd.n."

(QS. Hrid 177): rr2).

Jika kata Jy.xjtdapat digunakan untuk sesuatu yangmenyimpang
darijalanlurus, baik sengaja ataupun tidak, baik sedikit ataupun banyak,

maka kata tersebut juga dapat digunakan untuk orang yang melakukan
kesalahan. Oleh karena itu kata iy:lt juga dapat dinisbatkan kepada

para nabi sebagaimana kata tersebut juga dinisbatkan kepada orang-

orang kafir, meskipun terdapat perbedaan yang jauh diantarakeduanya.

Tidakkah anda melihat bahwa Allah Sct{,y;L mengatakan kata tersebut

kepada Nabi Muhammad -se:*q* yangberbunyi:

{@ u.*i'$Ulr:';y
"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia
memberikan petunjub. " (QS: Adh-Dhuha1Sl1: Z).

Maksudnya adalah tidak diberikan petunjuk layaknya engkau

seorang Nabi. Allah juga mengatakan kata J).ill terhadap Nabi-Nya
yang bernama Ya'qub y ang berbunyi:

{@ r2'r5$4$iAli$
"sesunggubnya kamu masih dalam kekeliruanrnu yd.ng dahulu."
(QS: Yusuf l12l:95).

Dan anak-anaknya berkata:

{@,#,Y(ri66LL-Y
"sesunggubnya ayab kita adalab dalam kekeliruan yang nyata."
(QS: Ynsuf [12]: 8).
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Ini menunjukkan akan kecintaan dan kerinduannya kepada
anal<nyaYusuf. Begitu juga dengan firman Allah lainnya yang berbunyi:

{@ #*e\bie;s\in'iY
" Cintanya kepada pelayannya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya

kami memandangnya dalam keadaan kesesatan yangnyata."
(QS: Yusuf [12]: 30).

Allah juga berfirman mengenai nabi Musa ?5af\4* yangberbunyi:

{@ 4:ar;vi"Y
"Sedang aku dizaaktu itu terrnasuk ordngordngydng kbilaf,'
(QS: Asy-Syu'ara' 126l: 20.)

Ini menunjukkan sebuah peringatan bahwa apa yarlgdiperbuatnya
merupakan sebuah kekhilafan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@Act-i-;,JY
"Supaya jika seorang lupa." (QS: Al-Baqarahl2l:282).

Maksud kata J)31 dalam ayat tersebut adalah .]q5Jl yaitu lupa
yang merupakan tempatnya manusia.

Kata Jdijl yang berarti sesat, jika dilihat dari sisi lain, ia mempunyai
dua jenis; salah satunya adalah sesat dalam ilmu nadzari, seperti tersesat

dalam mengetahui Allah, keesaan-Nya, dan pengetahuan tentang
kenabian dan y ang semisalny a y ang ditunjukkan melalui firman-Nya
yang berbunyi:

9i*'rt i6 ;ii 4Ai', -1935 -;(, -g$t5 ;r\ K,;5y
{@ ti+;.
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"Barangsiapa yang kafir kepada Allab, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-
Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya dan hari hemudian rnaka sesunggubnya

orang itu telab sesat sejaub-jauhnya." (QS' An-Nisa' $): 136).

Dan jenis Jy; t.a" a adalah sesat dalam ilmu amaliyah, seperri
tentang hukum-hukum syariat berupa peribadatan. Kesesatan yang
jauh merupakan isyarat kekafiran seperti dalam firman-Nya yang
sudah disebutkan yaitu

{@ $\K;;y
"Barangsiapa yang kafir kepada Allab." (QS. An-Nisa' [a]: 135)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ \iS; W\k i ;,i W G\,!,sr\;;{'u.li i,t \
" Se sungguh ny d ordng- orang y ang kafi.r dan mengb alang-b alan gi (manusia)

dari jalan Allab benar-benar telah sesat sejaub,jaubnya."
(QS: An-Nisa' [4]: 167).

Dan seperti firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ 4tJliv;(ila\
"Berada dalam siksaan dan kesesatan yang jaub." (QS: Saba' [3a]: 8).

Maksudnya adalah dalam siksaan berupa kesesatan yangjauh.
Dan mengenai hal ini terdapat firman Allah yangberbunyi:

{@f+*aJYASYY
"Kdmut tidak lain hanyalab di dalam kesesatan yang besar."
(QS: Al-Mulk [67]: e).

{ @ }*4t ;;:. w\k 6* iiai;,fr ;}4 i-3Y
" Orang-orang y dng telab sesat dabulu (sebelum kedatangan Mubammad)
dan mereka telab menyesatkan kebanyahan (manusia) dan mereka
tersesdt dari jalan yang lurus." (QS' Al-Maidah l5):77).
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Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ ">;'iic\'Mri,1}'
"Apakah bila kami telab lenyap (bancur)dalam tanah."
(QS: As-Sajdah l32l: t0).

Kata J>{-LJI dalam ayat tersebut digunakan untuk mengkiaskan
kematian dan kehancuran badan.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@'4ai{;}
"DAn bukan ordng-ord,ngyang tersesar. " (QS: Al-Fetihah ltl:7),

Dikatakan bahwa yangdimaksud dengan kata cnluitl dalam ayat

tersebut adalah orang-orang nashrani.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ ;4'!;,rU'J"-4"-\
"Di dalam sebuab kitab. Rabb kami tidak akan salab dan tidak (pula)
lupa. "(QS: Thaha l20l:52).

Maksudnya adalah bahwa Musa tidak akan salah tentang Rabbku,
dan Rabbku juga tidak akan melalaikannya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@,yc;Tr4y
"Tipu daya mereka (untuk mengbancurkan Ka'bah) itu sia-sia."
(QS: Al-Fil [10s]: 2).

Maksudny a adalahtipu daya mereka merupakan sebuah kebatilan
dan menyesatkan diri mereka sendiri.

Kata j\!jr yrrrg berarti menyesatkan terdapat dua jenis; salah

satunya adalah seb ab penyesatan itu adalah kesesata rLny adan penyesatan
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jenis ini juga ada dua macam, pertama kamu menyesatkan sesuatu,

contohnya seperti ungkapan orang Arab yangberbunyi ';9lllil-ri
artinya adalah aku telah menyesatkan (menghilangkan) seekor unta.

Kedua adalah dengan cara melakukan (benindak) dengan kesesatarLnya.

Dan kedua kesesatan ini menjadi sebab penyesatannya. Sedangkan
jenis kedua dari penyesatan ini adalah penyesatan yang menjadikannya

tersesat. Contohnya sepefti menganggap baik sesuatu yangbatil bagi

manusia dengan maksud untuk menyesatkarrnya.

Hal ini sepefti firman Allah Jq'ia yang berbunyi:

{ @ W Jt 6fu.Gi xU- J ;#|'@,fi+
"Tentulab segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk
menyesatkan?r7u, tetapi rnereka tidak menyesatkan melainkan diri
mereka sendiri." (QS,An-Nisa' [a]: 113).

Maksud ayat tersebut adalah bahwa mereka melakukan perbuatan

dengan tujuan untuk menyesatkan, namun sesungguhnya tidaklah
perbuatan mereka itu menyesatkan oranglain melainkan dirinya sendiri.

Dan Allah juga berfirman mengenai syaitan dengan firman-Nya
y^ng berbunyi:

{@{Y#\t{r$o;Y
"DAn aku benar-benar akan rnenyesatkan mereka dan akan membangkit-
kan angan-dngan kosong pada merekA, "
(QS: An-Nisa' [4]: 119).

Allah juga berfirman mengenai syaitan yang berbunyi:

{@Wi*d"i56iY
"sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di
dntdrarnu." (QSt Yasin 136l: 62).
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{ @ \3*;. 5J6 "#- J }?:Lri +;ty
"Ddn syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatdnyang
sejauh-jaubnyA." (QS: An-Nisa' [4]: 60).

{ @ ir r# e :i;; 6;ii 6,'1;y
"Dan janganlah karnu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan
kamu dari jalan Allab." (QS' Shad [38]: 25).

Bentuk penyesatan Allah terhadap manusia ada dua jenis;

Perrama dengan menjadikan sebab penyesatannya adalah kesesatan.

Contohnya adalah seorang manusia yang berbuat sesat kemudian
Allah menyesatkarlnyadi dunia dan menjauhkannya di akhirat kelak
karena kesesatan tersebut dari surga dan memasukkannya ke dalam
neraka. Penyesatan Allah itu merupakan sebuah kebenaran dan sebuah

keadilan. Menghukumi orangy^ng sesat karena kesesatanrlya serta

menjauhkanry^ dari jalan surga dengan memasukkannya ke dalam
neraka merupakan sebuah keadilan dan kebenaran.

Sedangkan jenis penyesatan Allah yang kedua adalah Allah
meletakkan kekuatan manusia atas satu keadaan yaitu apabila ia berada

dalam jalanyanglurus ataupun yanghina, maka ia akan terbiasa pada
jdan itu dan merasa nyaman berada di situ dan ia mengharuskan dirinya
ada di jalan tersebut dan ia sulit untuk menjauhi jalan tersebut sehingga

hal tersebut menjadi wataknyayangsulit untuk ditolak. Oleh karena
itu disebutkan bahwa kebiasaan merupakan watak atautabiat kedua.

Kekuatan jenis ini yang Allah berikan kepada manusia merupakan
perbuatan ilahi (Allah) dan jika memang demikian, maka benarlah
apa yang disebutkan bahwa segala sesuatu yarlg menjadi penyebab
terjerumusnya seseorang dalam sebuah perbuatan maka dinisbatkan
perbuatan tersebut kepadanya, sehingga benarlah untuk menisbatkan
kesesatan seorang hamba kepada Allah jika dilihat dari sisi ini. Maka
disebutkan dalam istilah arab iirt ijA aninya Allah telah menyesatkannya
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(menyebabkan seorang hamba-Nya tersesat). Namun penyesatan ini
bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang bodoh. Sebagaimana

sudah kami sebutkan bahwa yang menjadi sebab kesesatan seorang

hamba adalah Allah yaitu berlaku kepada orang-orang kafir dan fasiq,

sementara Allah tidak akan menyesatkan orang-orang mukmin, bahkan
Allah tidak menjadikan diriNya sebagai penyebab kesesatan seorang

mukmin.

Allah berfirman:

{ @ i}'i isii.v"rt'iexi 6r- v, Y
"Ddn Allab sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah

Allah memberi petunjuk, kepada mereka." (QS' At-Taubah [9]: 115).

{@ff#@"#tg,fiY
*Allab tidak akan menyia-nyiakan amal nzereka. Allab akan mernberi
pimpinan hepada mereka." (QS, Muhammadlafl: a-5).

Allah juga berfirman mengenai orang kafir dan orang fasiq:

{@ ;iifr'iltdc:; }
"Maka kecelakaanlab bagi mereka dan Allab menyesatkan amal-amal
mereka." (QS, Muhammadla\: S).

{@ 
'e;nilyyj#*v,3y"Ddn tidak ada yang disesatkan Allah kecuali ordng-orang yang fasiq."

(QS: Al-Baqarah l2l: 26).

{@cFJiX;tJJ|4"*
" Seperti demikianlah Allah menyesatk dn orang-orang kafi.r. "
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(QS: Ghafirla}l:7a).

{@'a+AixitS-iJy
* Dan A llab meny esatkan ord,ng- orang y dng zb alim. "
(QS: Ibrahimg\:27).

Dan mengenai penyesatan ini Allah memalingkan hati mereka,

seperti y arlg termaktub dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

{@tr68;Y
"Ddn (begitu pula) Kami memalingkan bati rnerekA."

(QS: Al-An'lm [5]: 110).

Juga dengan menutup hati mereka seperti yangtermaktub dalam

firman-Ny a y arg berbunyi:

{@'oJ&'^i'.--6
*Allah mengunci mati hati rnereka." (QS' Al-Baqarahl2l:7).

Juga dengan cara menambahkan penyakit ke dalam hati mereka

seperti y angtermaktub dalam firman-Ny a yarrg berbunyi:

{@"ua'^i'i1$3/g,#., }
" Dalam bati mereka ada penyakit lalu ditambab oleb Allab penyakitny a. "
(QS: Al-Baqarah [2]: 10).

';:b' 
kata 'r-L)t aninya adalah menggabungkan antaradua hal atau

l"bih. 
I

Allah berfirman:

{@ +v$ti:;*'*';\
"DAn kepitkanlab tanganmu ke ketiakrnlt.' (QS: Thahel2}l:22).
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{@4l?at'a*
"DAn dekapkanlah kedua tdngdnrnu (ke dada) trnu."

(QS: Al-Qashash 128): 32).

Kata Lri,;ll artinya adalah sekumpulan manusi a, atavkitab, atau

pohon, atau yang lainnya. kalimat W'";1 aninya seekor singa yang
pemberani. Sedangkan kata 'e\* artinya menggabungkan sesuatu

kedalam dirinya, namun ada juga yang mengatakan bahwa makna
kata tersebut adalah sekelompok makhluk. Kalimrt ,r*Witlr ,3V r;'j
artinya seekor kuda yang mendahului sekelompok kuda-kuda yang
lainnya dalam sekejap.

.. 1
J.JA: Kata i$l artinya- kuda yang sedikit dagingnya karena

dipekerjakan, bukan kurus.

Allah berfirman:

{@tQ;f'e'Y
"DAn mengendarai unta yang kuru.s. " (QS: Al-Hajj l22lz 27).

Dikatakan 6jb -.i> dan kalimat ::J,Ll artinya menjadi kurus,
maka ia pun disebut jrEE yaitu yangkurus. Kalimat 6'l# artinya
aku menguruskannya. Sedangkan kata )\:.L)l artinya adalah tempat

dimana ia dikuruskan. Dan kata ryri)l artinya adalah sesuatu yang
mengerakkan hati dan membuatnya untuk menetap di dalamnya
(naluri). Dan terkadang kekuatan yang menjaga akan ketetapan itu
juga disebut dengan '* .

'aa

W ' Allah berfirman:

{@ ,i*,''#it"'}6y
"Ddn dia (Mubammad) bukanlab ordngyd.ngbakbil untuk menerangkan

yang gbaib." (QS' At-Takwir [81]: 2a).
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Maksud kala [p,ra dalam ayat tersebut adalah JJ yaitu kikir.
Kata'il-L)t artinya adalah kikir terhadap sesuatu yarLgberharga. oleh
karena itu disebutkan dalam istilah Arab 'ab;3b 

^t^unt34$e @r.rrrg
berharga y^ng membuat orang menjadi kikir karenanya."d). Kalimat
,;v-b\;* ,;"b 3)\3 artinya si fulan sangat berharga diantara sahabat-
sahabatku (sehingga kami menjaganya). Dikatakan dalam kalimat
arab e..rfuU ,r:3.U artinya aku pelit terhadap sesuatu. Ada juga yang
mengatakan c-i4> artinya aku pelit.

, Allah berfirman:

{@G'^4y
"Pengbidupdn yang sempit." (QS' Thaha l20l: 1^?a).

Makna dari kata K]b adalah W yaitu sempit. Kalimat '^;4L d#
artiny a kehidup annya semp i L 3V i;y aninya pe rempuan simp anan.
Kata IEL)I artinya adalah pilek, dan kata ll;:;it artinyaadalah orang
yangpilek.

i;\ir, Allah berfirman:

{@ tr\'.-tJi$o$-y
"Mereka nteniru perkataan ordng-orang kafir yang terdabulu."
(QS: At-Taubah [9]: 30).

Maksudnya adalah menyamai. Dikatakan bahwa asal kata 'og$
adalah '$;q (dengan manggunakan hamzah) telah dibaca seperti itu.
kata',\)-L)l artinyaadalah perempuan yang tidak haidh, jamak dari kata
tersebut adalah $,>.

W ' kata l^jilt artinya adalah i:l;ityaitu kerusakan atau bahaya.
D i k at ak an ijW ar au',i> artinya me m b ah ay akanny a.
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Allah berfirman:

{ @ 'oAiic; tLT';"\y
"Tidak ada kemudbardtdn Bagi kami) sesungguhnya kami akan kembali
kepada Tuban kami." (QS' Asy-Syu'ara' [26]: 50).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@us 6Spy.*y
"Nis cay a tipu day a mereka s edikitp un tidak mendatangkan kemudb aratdn
kepadamu." (QS' Ali 'Imren t3l: 120).

Co
'lt b,A[ah berfirman:

{@ €*'i:at',t-"v\
"Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak. adil."
(QS: An-Nqml53l:22).

Maksudnya adalah kurang. Asal bentuk kata tersebut diambil dari
kata j.l.l lalu huruf dhadb nya di kasrahkan (.) karena berhadapan

dengan huruf ya (!€). Namun ada jtgay^ngmengatakan bahwa kata

tersebut bukan dari bentuk kata j.l3.

* , Kalimat rqJlLw artinyasesuatu telah menghilang.

- Krli- at'^I:>1 atau'o!),i.i> aftinyaaku telah menghilangkannya.

Allah berfirman:

{@$t *tk$-{y
"Aku tidak menyia-nyiakan amalan ord.ng-orangydng beramal diantara
kamu." (QS' Ali'Imran [3]: 195).
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{@ 5,3'6";A${tit}
"Tentulab Karni tidak akan menyia-nyiakan pahala ordng-orang yang
mengerjakan amalan ("yo) dengan yang baik." (QS' Al-Kahfi [:1S] 30).

{@"'&;g.r\ii(vr6
"Dd.n Allab tidak akan menyia-nyiakan irnAnrnu."
(QS: Al-B aqarah ll: Ia3).

{@'u#siAAesy
"Allah tidak menyia-nyiakan pabala orang-orangyang berbuat kebaikan. "
(QS: Hud [11]: 11s).

Kalimat )L.11'a;;b artinya adalahperalatan rumah seseorang yang
hilang dan belum ditemukan, jamak dari kata tersebut adalah LW
Kalimat h' )\';;b3 aniny a angsn yan g be rhembus, karena ia men ghilan gkan(_'r u
segala yangdisapu olehnya.

9o.
J*b: asal makn a J;\$\adalah condong. Dikatakan dalam kalimat

^r*A1 
S J;il,a aninya aku condong kepada hal ini. Dan kalimat \K i;^ri

artinya aku menyondongkan terhadap hal ini. u.$))-,;At qV
artinyamatahari condong untuk terbenam. Maka matahari p:uri,,Lllii
menyondong. +-\Al ,f 'j.I-Jl\ iW artinya anak panah itu melesat dari
sasaran. Maka -ri|b3 melesatlah ia dari targetnya. Kata ,-lr,i)l artinya
berarti orang yang condong kepadamu dan singgah di hadapanmu.

Namun kata',i'tri;r)l telah menjadi kebiasaan orang-orang desa untuk
mengartikarLnya sebagai tamu, dan asal kata tersebut adalah mashdar
(kata infinitif). Oleh karena itu kata tersebut dalam keumuman
percakapan mereka tidak ada perbedaanantaratunggal dan jamaknya.

Namun terkadang kata tersebut juga dapat dijadikan jamak menjadi
,3u;i 

^r^u 
Jrp arau i1ttrov .

Allah berfirman:
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{@'ei\-*Y
"Tamu-tamu lbrabim. " (QS : Adz-Dzariydt 157): 24).

{@"r*o.et?ij}
"Dan janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamu-tamuku,"

(QS: Hud [11]: 78).

{@,rf *LL\Y
"sesungguhnya mereka adalab tamuku." (QS,Al-Hijr [15]: 68).

Dikatakan dalam kalimat 
^rab 6,,rti6\3i'3 e^Lel artinya aku

meminta si fulan untuk menjamuku, maka ia pun menjamu diriku.
Kalimat W'e]+ s artinyaaku telah bertamu kepadanya dan menjadi

tamunya. Maka aku (yang benamu) disebut dengan .eV (orang yang

bertamu), atau dapat juga disebut dengan i*, Para ahli bahasa (nahwu)

biasa menggunakan kata i:Ll,yr dalam isim majrur yangdigabungkan

kepada isim sebelumnya. Dan sebagian ahli bahasa juga menggunakan

kata iiUjl terhadap sesuatu yangketetapannya ditetapkan oleh yang

lain, seperti oleh kata.i-'Jt atau kata;jt atau i'irdan kata ;,3-,,)1, karena

keberadaa nny a membutuhkan akan kebe r adaan y arrg lainnya. Oleh

karena itu nama-nama diatas disebut dengan Al-AsmaAl'Mutadbayifub

(nama-nam a y 
^ng 

digabun gkan) .

9o
,2,..b, Kata Siz)t artinya kesempitan, dan ini kebalikan dari kata

Yit f ̂ ituk.l,rim. 
Be gitu j u ga den gan kata 6$:t.Sementara kata'aSizst

biasa digunakan untuk mengartikan kefakiran, kebakhilan, kesusahan

dan sejenisnya.

A1lah berfirman:

{@6::t;-'r.lr:.Y
"Ddn dia merasa selnpit dadanya karena kedatangan merekd."

(QS: Hrd 11.11:77).
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Maksud ayat tersebut adalah mereka merasa lemah.

Allah juga berfirman:

"Ddn sempit karenanya dadamu." (QSt Hud U Ll: l2).

{@ '+tu;ry
"DAn (karenanya) sempitlab dadaku." (eSr Asy-Syu,a ra' 126): l3).

{@q;e#Y
"(Menjadikan dadanya) sesak lagi sempit." (eS, Al-An,am 16l: 125).

{@ "ry)q--/;'iiH; e\:iy
"Ddn bumi yang luas itu telab terasa sempit olebmu."
(QS: At-Taubah l9)z 2s).

{@;i;46a,y
"Dan jiua mereka pun telab sempit." (eS, At-Taubah t9l: 11S).

{@{'i4)q*i-firj}
"Ddn janganlab kamu bersempit dada terbadap apa yang mereka tipu
dayakan." (QS'An-Nahl 116l: t27).

Semua kata SoLJt dalam ayat diatas menggambarkan akan kesedihan.

Dan firman-Nya yarLg berbunyi:

{@'"-*WSg,*ti}
"Dan janganlab kantu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (bati)
mereka." (QS, Ath-Thalaq [55]: 6).

{@ i3u-*ffiY
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Kata.!.ilt dalam ayat tersebut mencakup makna kekurangan nafkah

dan kesempitan dada, maka kata tersebut bisa bermakna kefakiran.

Kata OV dan kata OV\berarti ia bermakna ,'a,* (yans membuat

sempit). Penggunaan kata tersebut sama halnya dengan penggunaan

kata g"jl yangmerupakan kebalikan dari kata ipll.
o0?.

!\lb : kata i'uiJt sudah sangat terkenal maknanya, yaitu domba atau

kambing.

Allah berfirman:

{@ 6ai6i(}Y
"SEasang dari kambing." (QS: Al-An'am 16]: M3).

Kalimat Jl$t AVi artinya adalah laki-laki yang kambingnya
banyak. Dikatakan bahwa kata tunggalnya adalah 4\b)1.

I
lot
W ' Kata LAI artinya adalah sesuatu yarLg terpancar dari zat
ylngbercahaya. Dikatakan dalam kalimat arab j\3Jl giv aninya api

menyemburkan percikannya, sehingga ia memancarkan cahayakepada

yanglainnya.

Allah berfirman:

{@,{;:YLi\A-6y
"Maka setelab api itu nxenerd.ngi sekelilingnya." (QS: Al-Baqarahl2l: 17).

{@ v.w;t{6dy
"setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan dibawab sinar

itu. " (QS A1-Baqarah l2): 20).
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{@rC(iril<y
"Yang miny akny a 6oj o) bampir-hamp ir menerangi. "
(QS: An-Nnr [2a]: 35)

{@ ir*-.rag
"Yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu."
(QS: Al-Qashash l28l: 7 1).

Oleh karena itu setiap kitab-kitab Allah dinamakan i[3t karena
ia memberikan petunjuk dan penerang, hal ini seperti dalam firman-
Nya yang berbunyi:

{ @ K;|r* i,61i i':5: 6"} t5( 1;ir5 y
"Ddn sesungguhnya telah Kami berikan bepada Musa dan Harun kitab
Taurat dan penerangdn sertd pengajaraz. " (QS: At-Anbiya' [21]: 48).

a.>8.6

-
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aaa

Bab Huruf Tha

pz Kata ioEJl artinya adalah menggambarkan (mencetak) sesuatu

hr:rrgrn alat, sdperti mencetak uang atau dirham. Kata [E]tlebih umum

artinya dibanding kata ij4l yattg berarti PengecaPan, namun lebih

khusus dari kata ,riiut yang berarti pengukiran. Kata ltllJl artinya

sesuatu yatgdigunakan untuk mencetak, dan kata i1l1-l artinya sesuatu

yangdigunakan untuk mengecap, sedangkan orang y^ng melakukan

pencetakanrlya disebut dengan ACt. Dikatakan bahwa orang yang

melakukan pencetakan dinamai [U hat ini sepeni menamakan sebuah

pekerjaan kepada alatnya. Contohnya seperti pedang disebut dengan

p\i karena ia fungsinya untuk memotong (menebas).

Allah berfirman:

{@ b.fie'&Y
"Lalu hati rnereka di kunci mati." (QS.Al-Munafiqun [63]: 3).

{ @ r;:('"'l <-,ii 
""' 

$ K\ *-4K Y
"Demikianlah Allab mengunci mati bati orang-orangydng tidak (mau)

memabami." (QS. Ar-R[m [30]: 59).

{@ ci>irr;}&u4g
"Demikianlab Kami mengunci mati bati orang-orang yang melarrtpau

batas." (QS. Y[nus ll[:7a).
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sebagaimana sudah kami jelaskan mengenai firman Allah yang
berbunyi:

{@'oJ&xil-y
*Allab 

telab mengunci mati hati-hati mereka.' (es. Al-Baqarah l2l: 7).

Dengan pemaknaan seperti itu, maka kata illr.lt juga digunakan
untuk mengartikan sebuah watak atau tabiat, E-d ini dikarenakan
watak merupakan alat pencetak jiwa dari sisi akhlak, araupun dari sisi
kebiasaan, dan itu adalah hasil dari pencetakan watak.

Oleh karena ini seorang penyair berkata:

#r3I &a$tav3
lVatah, itu akan menolak penyalinan

Kalimat r\t a;.y yang berarti tabiat api, atau kalimat ,r3"ilr'e;*E
yang berarti tabiat obat adalah sesuatu yangAllah tundukkarr.rr,,rk
menjadi sifat (api atau obar) ,y^.Tabiat atau sifat pedang itu akan
berkarat dan kotor. Disebutkan dalam kalimat Arab e k artinya
laki-laki yang mempunyai watak. sebagian ada yan{mengartikan
firman Allah Jt;4i,v;7 y ang berbunyi:

{@ 4.3&K\*y
"Hatinya telab dikunci oleh Allab." (eS. An-Nahl [16]: 1Og),

Dan firman-Nya yalg berbunyi:

{@ c-#|-$i??adti^ry
Demikianlah Kami mengunci bati orang-orangyang melampaui batas.',
(QS. Yunus [10]: 74),

Dengan artian seperti itu, maksudnyaadalah Allah mengotori hati
mereka, hal ini sama seperti firman-Nyayangberbunyi:
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'{@ ofir|''fSy
"sebenarnya (apa yang selalu mereka usabakan itu) menutupi bati
mereka." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1a).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @;ij,l3 4"J t'fi ;i i e$i 4iy
"Mereka itu adalab ora.ng-ordng yang Allah tidak bendak mensucikan

hatinya." (QS. Al-Maidah [5]: 41),

Dikatakan dalam sebuah kalimat arab J[3Jld.i;r artinya adalah

aku memenuhi timbangannya, diartikan demikian karena penuhnya

sebuah timbangan memberikan tanda bahwa timbangan tersebut tidak
mungkin di isi lagi oleh bahan yang lainnya. Kata 

ii.EJl 
yang berarti

penandaan juga beraniLt#Xlyaitu yangditandai, dalam hal ini penuh

merupakan tandanya.

Seorang penyair berkata:

, F. 
-j\i &5 ?A\UVfV'J ,, (3

Seperti pojok-pojok tanda yang melahirkan kekbauatiran

,\+: Kata qrg:ir merupakan diantara nama-nam a al-MuthadbayfahV.
$^ngdigabungkan) yaitu menjadikan sesuatu diatas yang lainnya sesuai

dengan takarannya, Contohnya sepefti kalimat J'.t\,L4\Y artinya aku

menumpuk sandal.

Seorang penyair berkata:

fqr: # ri o4t 6W ;:V: &'*at li.i ril

Ketika d:u)dn pendek di tutupi oleb sepatu, dan tumpukan sepatu itu
tidak menambah sedikit nd.nTun bertambah
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Kemudian terkadang kata jf,Elr digunakan untuk mengarrikan
sesuatu yang ada di atas sesuatu, dan terkadang kata tersebut juga
digunakan untuk mengartikan keserasian sesuatu dengan yanglainnya
Iayaknya kata-kata lainnya yang mengandung dua makna, kemudian
kata tersebut juga kadang digunakan untuk mengartikan makna salah
satunya tanpa menggunakan maknayang satunya lagi, contohnya
seperti kata ;l,tflt dan kata L-rt3lt danselain keduanya.

Allah berfirman:

{@?+ 
"*"'€":*.,iiy"Yang telab menciptahan tujuh langit berlapis-lapis.'

(QS. Al-Mulk [67]: 3)

Maksudnya adalah berlapis satu sama yanglainnya.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@*effiKiY
"sesunggubnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).,
(QS. Al-Insyiqaq [84]: 1e),

Maksudnya adalah manusia itu akan mengalami banyak fase dalam
kehidupannya dimuka bumi, hal ini sebagaima na yangditunjukkan
oleh firman Allah yang lainnya yangberbunyi:

{@ fif'c\,$nK';cy
"Menciptakan kamu dari tanab kemudian dari air mdni."
(QS. Fathir [35]: 11),

Dan fase-fase kehidupan di akhirat adalah masa kebangkitan,
penghisaban, lintasan sbirat (embatan) sampai berakhir disalah satu
antaradua tempat surga atau neraka. Dikatakan bahwa setiap kelompok
atau sekumpulan manusia ada kesamaannya, kalimat *li o J
atinyamereka berada dalam satu kelompok, dikatakan juga .\la;tgt
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artiny amanus ia itu mempunyai t in gkatan-tin gkatan. Kalim at \K f,o'a!4v

artinya aku menyesuaikannya dengan ini. li\E" artinya mereka

bersepakat . * t*S\, artiny a mereka menyepak atinya, dan diantara

kata .1;llJt yangberarti sesuai adalah sePerti kalimat J\f,\ e\4 +r;
artinyajawaban itu sesuai dengan Pertanyaan.

Kalimat .rj.3l qi iau:it artinya keserasian dalam berjalan, dan

orang yangseiasi (sama) jalan kakinya itu seperri orang y^ngberjalan

dengan dibelenggu. Pinggan atau mangkuk yarrg biasa digunakan

untuk menyimpan buah-buahan dan diletakkan di atas kepala disebut

dengan jilr. Begitu juga tulang punggung dinamakan dengan $rbkarena
bentukny a yang bersusun-susun. .r.A! i,i:,5 artinya aku meratakan

(tulang punggung) nya dengan pedang, pemaknaan ini diserupakan

d.rgri krli-rt ,pUWyri,., meratakannya dengan sand-al. #ll"b
artinya waktu n rlr-, begitu juga dengant$Jl $$ anrnya waktu disiang

hari. Kalimat agit 4L *g artinyaak., -en,.rtupkan pintu untuknya,

dan orang yangsusah bicara disebut juga denga\ LV\:P, hal ini diambil

dari ungkapan mere ka y angberbunyi +VJt aigi artinyaaku menutup

pintu (orang yarlgsusah bicara seolah tertutuP mulutnya). Seekor unta

yarLgkrrrrrrg-dalam menghasilkan keturunan disebut ;6r;f j;i lalu

perempuan pembawa pehka disebut dEjldi sedangkan ungkaPan orang

arab yangberbunyi 'r31y :f g\l aninya tuangan (dalam air) nyasesuai.

W : Kata'rll)l sama artinyadengan katai,lll yaitu membentangkan

sesuatu dan pergi dengannya.

Allah berfirman:

"DAn bumi serta pengharnpd.rd.nyd,." (QS. Asy-Syams [91]: 6).

Seorang penyair berkata:

3.ryqql O.+Y \;v
Hatimu pergi dalam kebaikan ydng lrTenggembirakan
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( P : Kata LAI artinya adalah melemparkan sesuaru dan
m-njauhkanrlya, dan kata LtAt artinya tempat yangjauh. Kalimat

Aj b,>t'r, arrinya aku *.lihrt.rya dari jarakjauh. Kata i j)t yang
berarti bayi yang gugur, dapat juga disebut dengan crpltlaitu bayi
yang dibuang. Gugurnya seorang bayi dikarenakan perkiraan yang
kurang matang.

Allah berfirman:

{@65:;aija;*a\
"Bunublah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerab (yongtidak dikenal)."
(QS. Yusuf l12l: e).

)P, Kata 3;EJt artinya adalah membuat orang lain cemas dan
menjauhkanny^ dengan cara merendahkannya. Dikatakan dalam
kalimat arab'i3j artinya aku mengusirnya.

Allah l,G6jx,v;L berfirman :

{@7,>o$rAa.H-,;r*i\
"DAn (dia berkata) Hai kaumku, siapakab yang akan menolongku dari
(azab) Allab jika aku mengusir mereka." (QS. Hnd [11]: 3O).

{@tJirv{;y
"Dan janganlab kamu usir orang-orang." (QS. Al-An'am 16l:52).

{ @t,vj:ii Pt1"r6i,vy
"DAn aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-ordng ydng beriman."
(QS. Asy-Syu'ara' 126): tta).

{@ 6*;Aicsfu#liriy
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{@;6i3v'*S'6y
"DAn bertasbih pulalab pada waktu-waktu di siang bari."
(QS. Thaha [20]: 130).

*(Yang menyebabkan) kamu Berhak) mengusir mereka sebingga kamu
termasuk, ordng-orangyang zbalirn." (QS. Al-An'am [6]: 52).

Disebutkan dalam kalimat arab SUailll:r}i artinyaia diusir oleh

rajadandisuruh keluar dari negerinya dan iajugadiperintahkan untuk
meninggalkan temp atnya. Bentuk perlawanan (pemberontakan) dari

binlang buruan disebut dengan \l ataudapat |ugai';.;, dan kalimat

q$"ir '6,r)\E) artinyapembelaan atau penjagaan satu rr-,Iainnya. Kata

3j.Nri t art in y a alat y angdi gunakan untuk men gusir, sedan gkan kata ltfit
ugll maksudnya sebagian mengikuti sebagian yanglainnya.

iV: Kalimat ,Ept oA artinyaadalah pinggir sesuatu, dan kata

tersEbut dapat digunakan dalam hal-hal berbentuk fisik, waktu dan

selain keduanya.

Allah berfirman:

{@ )$(g}"t:5i-J''Y
"Dirikanlah sbalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang)."

(QS. Hnd [11]: 11a).

Dari kata tersebut, lalu digunakan dalam kalimat ,ryfl1'f; j
dengan artian 'ia orang yang mulia dari sisi bapak dan ibunya.'Ada
jugayangmengartikan maksud dua sisi dalam kalimat tersebut adalah

mulia dari sisi penyebutan dan lisannya, hal ini sebagai petunjuk akan

kesucian harga dirinya. Kelopak matajuga disebrrt g,6tt oy ,sedangkan
kata orLl,l artinya adalah menggerakkan kelopak mata,lalu kata

tersebut digunakan untuk menganikan melihat, karena menggerakkan

kelopak mata selalu disenai dengan melihat.

Kamus AI-Qur'an 569



Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@";ntqyiiitJi}
"Sebelum rnatarnu berkedip." (QS. An-Naml l2l: aO).

{@;irilgs4-Y
"Didalam surga itu ada bidadari-bidadari ydng sopdn menundukkan
pandangannya.." (QS. Ar-Rahman [55]: 56).

Maksudnya adalah sebagai bentuk penggambaran akan kesucian
mereka dengan menundukkan pandangannya. Kalimat irJ" S; artiny a
si fulan terkena sesuatu di ujungnya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@s}&.Y
"Untuk membinasakan segolongd.n." (QS. Ali'Imran l3l: 127).

Digunakannyakata J; dalam pembinasaan golongan orang-
orang kafir, karena apabila ujungnya sudah berkurang (dibinasakan)
maka secara tidak langsung ia juga akan menghilangkan jumlah
keseluruhannya.

Oleh karena itu Allah berfirman

{@'Q_6rbwy
"Lalu Kami kurangi daerab-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tEi-
tepinya." (QS. Ar-Ra'd [13]: a1).

Kata otPt artinya adalah rumah kulit yang diambil bagian
tepinya, sedangkan kata,-3rya artinya surera, dan kata ,3gl r.r.rrr,
yangdiladikan bagian tepi. Kalimat 'lu e;uf artinyaaku memilih hana
yangterbaik. Kalimat 'ai;'tSu 

^t^u'ury-.*iit5 
aninya seekor unra yang

digembalakan di tepian. Sedangkan makanan yalgdimakan oleh unta
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tersebut dinamakan Jr'--F, dari pemaknaan tersebut lahirlah sebuah

kalimat ,L; iv aninyiharta pinggiran , atau .L; j!, yaitulaki-laki
pinggiran yangtidak tertarik kepada perempuan. Kalimat o;y[t artinya
kuda pilihan yang diambil terbaiknya. Kata -i'gt asal maknanyaadalah

-irjgXt atau',.,EAlyaitu y^ngdinantikan, ini seperti makna kata ;fit
dalam pemaknaan kata ,itl, dan dengan pemaknaan ini, dikatakan
bahwa ia sebagai pengikat penantian atau penglihatan dalam sebuah

kebaikan sampai kebaikan itu benar-benar terlihat.

'-tl/
OP : Kata a-Pl artinya adalah jalan yang dilangkahi oleh kaki
atau dilewatinya.

Allah berfirman:

{@ At,t6}\
"talan yang kering di laut." (QS. Thaha l20l:77).

Dari pemaknaan itu maka kata hrF)l digunakan untuk mengartikan

setiap jalanyangditempuh oleh manusia dalam perbuatannya, baik itu
jalan terpuji ataujalan tercela.

Allah berfirman:

{@JtiiW,b;+'Y
"Dan bendak. melenyapkan kedudukan kamu yang utama."
(QS. Thahelz)l:63).

Dikatakan dalam kalimat arab giill iy 4-# artinya jalan
lebah, hal ini diserupakan dengan kata jalan dalam artian perluasan

langkah, kata ilEjt asal maknarlya adalah seperti kata 3.)L)l hanya

saja ia lebih khusus lagi maknanya. Karena dalam kata 3.jz)t berarti
melahirkan (menimbulkan) sesuatu, begitu juga dengan kata 3j)t
ia menimbulkan sesuatu, contohnya seperti kata $)E)\ x$,t 3j
yaitu memukul (mengetuk) besi dengan palu atau martil, lalu kata
tersebut diperluas lagi maknanya dibandingkan dengan kata,3.lZ)1.
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Dan dari pemaknaan tersebut pula, kata |j)t digunakan untuk
mengartikan kalimat ,-#l |JE (melempar batu) sebagai arti ramalan.
Binatang yang berjalan (meloncat-loncat) di atas air dengan menggunakan
kakinya, sampai air tersebut menjadi kotor, maka air tersebut
dinamaka" 3). Kalimat J,A\ d,j'r\y artinya aku memakai salah satu
diantarasatu pasang sandal, hal ini diserupakan dengan bentuk langkah
dimana ia menggunakan satu sandal. Dikatakan g6cjilr 6 orty artinya
ia memakai salah satu dari dua baju besi. Kalimat 6fl|3y' maksu dnya
adalah menunggangi satu sama lainnya. kata jrtJllt artinyaadalah orang
yafigmenyusuri jalan, namun kata tersebut dalam kebiasaanya serin!
digunakan untuk mengartikan orang ya g datang diwaktu malam,
oleh karena itu disebutkan dalam kalimat arab Gzp'{Li 6t artinya
ia mendatangi keluargany^ diwaktu malam. Kemudian kata tersebut
juga digunakan untuk mengartikan bintang diwaktu malam, hal ini
dikarenakan penampakkan bintang y^nghanya ada diwaktu malam.

Allah berfirman

" Demi langit dan y ang datang p ada malam b ari. " (QS. At-Thariq tS 5l : 1).

Seorang penyair berkata:

o-tv$vF
Kita adalab anak, jalanan malam

Kata $;SUt juga digunakan untuk mengartikan sesuatu arau
kejadian yangterjadi diwaktu malam. Kalimat [r\3 6] maksudnya
adalah si fulan didatangi waktu malam.

Seorang penyair berkata:

W S: e;! td*,ri! &:3 3-iuttvi JK
seolab aku ini adalab ordngyang sakit jika engkau sakit yang mana air

mataku akan terus ffTengalir selama engkau sakit

Huruf Tha



Kata 3j)t bila dilihat dari makn a ,) ib)t nya, maka contohnya
seperti kalimat berikut ffet $;Jt o) artinya seekor unta jantan
menggaulinya. Kalimat >i,!j Uy: es#,tarrinya aku menjadikan
si fulan dan unta sebagai jalan. Ini sama seperti kalimat J^ilW.* artinya
unta betina itu digauli oleh unta jantan, dan kalimat WA artinya aku
menggaulk anny a. Sementara unta betin a y 

^ngdigaulinya 
disebut dengan

krj,lalu kata tersebut digunakan untuk mengkiaskan perempuan.
Dikatakan dalam kalimat arab ,i>{3 g}i aninya si fulan menundukkan
pandangannya, dinamakan demikian seolah pandang annyaitu menjadi
penunjuk jalandibumi, atau seolah iatelah memukulnya, seperri sebuah
martil yangdipukulkan. Dan bila kata ,r--Pt digunakan dalam artian
jalan, maka contohnya seperri dalam kalimat berikut b-t6,.tly'+r,+
artinyaseekor unta datang melalui satu jalan. Kalimat lK Jt$p artinya
iaberjalanmenuju ini, kata ofi samadengan kata j1;; menjadika nnya
perantara. Dan kalimat A as'y aftinya aku menjadikan jalanbaginya.

Jamak dari kata b--fl|adalah 3) srd^ngkan jamak dari kata 'al,-;
adalah &-V .

Allah berfirman:

{@ria';!}4
"Kami menempub jalan yang berbeda-beda." (QS. Al-Jinn 172): lt).

Ayat ini menunjukkan akan keberagaman dan tingkatan jalan
mereka, ini seperti firman Allah S6j:i,w lainnya yarg berbunyi:

{@'rni"teL6;e }
* (Kedudukan) merek a itu bertingkat+ingkat disisi A llah.'
(QS. Ali'Imran [3]: 163).

Tingkatan-tingkatan langit disebut dengan &W .

Allah Sr;;nv;L telah berfirman:
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{@'6;L'&K56L63Y
"Ddn sesunggubnya Kami telab menciptakan di atas kamu tujuh buah
jalan (tujub buab langrr." (QS. AI-Mu'minun 123)z L7).

Kalimat SiV J!.l artinya laki-laki yatglembut dan lunak. Hal ini
diambil dari ungkapan arab yang berbunyi |tF $ y^ng berarti ia
terkena sesuatu y^ng menjadikannya. lembut atau lunak, karena ia

terkena pukulan. Dan ini seperti k^t*fiilyangberarti yangdiundi,
atau seperti kata [ti;ya"gberani sesuatu yangmenyebabkan pening,

atau seperti ungkapan arab yangberbunyi 'lotjbkl aninyaunta yang

digembalakan ditepian, maka kalimat |tF j., drrg n arti laki-laki
yang lunak dan lembut, diserupakan dengan kehinaan unta yang

digembalakan di tepian tadi.

C*: Ailah berfirman:

{@6}tay
"Daging yang segdr." (QS. Fathir l35l: 12).

Maksud kata t; dalam ayat tersebut adalah daging y^rg segar

dan baru. Kata tersebut diambil dari akar kata ilfi)\ dan kata i1\fi)l
yang berarti lembut dan lunak. Dikatakan dalam sebuah kalimat
,cr\;lS r\-y artinya aku melembutkan ini maka ia pun menjadi
lembut. Dari kata tersebut lahirlah kataitoE! I yang berarti kain yang

lembut. Sedangkan kata f rB)l artinya adalah memuji, dankata\;
dengan menggunakan huruf hamzah ( i) diakhirnya maka ia berarti
terbit atau muncul.

41.

P : Dua huruf tersebut bukanlah berasal dari asal kata j,L;
ataupun j#.
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'er6 rkat a iiJlJ t artiny amen gko nsumsi makan an, sedan gkan sesuatu

i^ngdimakannya dinamakan iul.
Allah berfirman:

{@'FG,YG'Y
oDan makanan (yorg berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat

bagimu." (QS. Al-Maidah [s]: 96).

Namun kataitJ terkadang digunakan untuk mengartikan gandum,

sebagaima na yangdiriwayatkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad
-k r{"^tp y ang be rbunyi :

tr,*;"*Vw si pw :yAw P\ yq? 114t{x{{, dt'tVt
"Bahwa sesungguhnya nabi Muhammad 1aAzrg telah memerintahkan
zakat fitri dengan satu sha makanan atau satu sha gandum."1

Allah berfirman

{@*+ erYiul{,}
"Ddn tiada (pula) makanan sedikitpun BaginyQ kecuali dari darab dan

nanah." (QS. Al-Haqqah [69]: 36).

{@#$wEiY
"Makanan yd,ng rnenyumbat." (QS. Al-Mtzzammil 173): l3).

{@;)tiwB
*Makanan orang yang banyak, dosa. " (QS. Ad-Dukh en l44l: 44).

' Muttafaq 'Alaih: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1506) dan Muslim
dengan nomor (985)
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{@ q{a)?w&H'r;}
"Dan juga dia tidak mendorong ordng lain untuk memberi mah.an orang
miskin." (QS. Al-Haqqah 169l: 3a).

Maksudnya adalah tidak mendorong untuk memberi makanan.

{@\rAC;'|:$r''g}
"Dan jika kamu selesai makan maka heluarlah kArnu."
(QS. Al-Ahzeb p3l: s3).

Dan Allah J;;r,j:;v;t juga berfirman:

{ @ Yil" e.& +rsi ttrj) t-{r; Srji'e,A y
*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amalan yang shalih karena memahan makanan yang telab mereka
makan dahulu." (QS.Al-Maidah t5l: 93).

Dikatakan bahwa kalimat ,::ey juga dapat digunakan untuk
mengartikan minum, seperti firman Allah yangberbunyi:

{ @ + i3$ L:-r4 i ;: q,;.:$ irr. i ;Jy
"Maka siapa diantara kamu meminum airnya maka dia bukan
pengikutku, dan barangsiapa ydng tiada meminumnya maka dia adalah
pengikutk . " (QS. Al-Baqarah l2l: 2a9).

sebagian ada yangberkata, sesungguh nya firman Allah J6j:{,v;7
yang berbunyi:

{@'^az-i;Jy
" D dn b aran gs iap a y ang t i da k me m inu mny A. " (e S. Al-B aqar ah l2l: 2 a9)

Ini sebagai peringatan bahwa mereka dilarang minum kecuali
sedikit (seceduk tangan) saja setelah makan, sebagaimana mereka
juga dilarang untuk meminum air sungai tersebut melainkan seceduk
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tangan saja. Yang demikian ini dikarenakan apabila air dikonsumsi
dengan makanan yang dikunyah, maka ia dapat menggunakan
kata makan. Kalau saja Allah berfirman dengan menggunakan kata
.Al e3 yatgartinya'barangsiapa yang tiada meminumnya'. Ini akan
menimbulkan makna bahwa mereka boleh memakan air jika dicampur
dengan makanan. Maka, ketika Allah menggunakan kata a,-L; ? ;f',
'barang siapa yang tiada meminumnya'. Jelaslah bahwa mereka dilarang
untuk mengkonsumsi air sungai tersebut bagaimanapun caranya, selain
yangdikecualikan oleh Nya yaitu seceduk tangan saja.

Dan sabda Nabi Muhamm ad -sal;xi7 mengenai air zamzam yang
berbunyi:

(#i\4:*iwrt;t
"Sesungguhnya air zamzam itu minuman untuk diminum, dan obat
bagi penyaknt."2

Hadits diatas juga mengingatkan kita bahwa air zamzam itu
memberi gizi tidak seperti air pada umumnya sehingga dapat dengan
menggunakan kata iUf. falimat'a3ffi, artinya dia meminta makan
darinya,'r,#:6 artinyamaka ia pun memberinya makan.

Allah berfirman:

{@vt;-r::t;;ty
"Mereka minta dijamu kEada penduduk negeri itu."
(QS. Al-K ahfi lrsl: 77).

{@:ttt&till1y
" DAn beri mak anlab orang-ordng ydng rela dengan apd y dng ada padanya
(yorg tidak meminta-minta) dan ora.ng-orang yang meminta. "
(QS. Al-H afi l22l: 36).

2 Hadits Shahih: Dikeluarkan oleh Baihaoi didalam Al-Kubro densan nomor 04441) Thabrani
didalam A*shugro dengan nomor (295) hidits ini dishahihkan oleliAlbani didilam Eftab Shahib
Ar Targhib zaa Tarhib dengan nomor (1 162)
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{@i(Jti'b'r6iy
"Ddn mereka memberikan makanar." (QS. Al-Insan [76]: 8).

{@,ififrtqi1#y
"Apakab Kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika
Allab menghendahi tentulab Dia akan memberinya rndkd.n."

(QS. Yasin 136l: a7).

{@ L;i,i1-tr.rii }
"Yang telab memberi makanan kepada mereka untuk mengbilanghan

lapar." (QS. Quraisy [106]: a).

{@k*;#;;'Y
*Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan." (QS. Al-An'am

$l: La).

{@ e#i_diJwy
"Dd.n Aku tidak mengbendaki supaya mereka memberi Ku makan."
(QS. Adz-D zariyat l5ll: 57).

Dan nabi Muhammad'sar*x9* telah bersabda:

(6#6iull L.:;trj;lriDr
'Jika imam kalian meminta makan, maka berilah ia makan."3

Maksudnya adalah jika kalian diminta untuk menggantikannya

disaat kamu sedang lapang, maka ajarkanlah dengan lisan. Kalimat

'€V k artinya adalah laki-laki yarLg sehat (tidak kelaparan).
Kata'rJ.J,, artinya adalah orang yang diberikan makanan, sedangkan

I Hadits ini dikeluarkan oleh Baihaqi di dalamAl-Kubra dengan nomor (5586) Daruquthni$/a/a00)
Dari hadits'Ali bin Abi Thalib,q.irp; .
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katait;La artinya adalah orang yang banyak memberi makan, dan
kata'rlLa artinyaadalah orang yangbanyak makan, adapun kata i:LEJt

artinya adalah sesuatu yang dimakan (makanan.)

,P : Kata j,lEJt artinya adalah memukul dengan panah ataupun
dengan tanduk dan yang sejenisnya. Kata lrrf,\y3 aninyasaling memanah

( atau melempar) sama dengan kataljjl6\,lalu kata tersebut digunakan
untuk menganikan sebuah umpatan atau celaan.

Allah berfirman:

{@"r;\aLL:\
"Ddn mencela d.garnd.." (QS. An-Nisat lfl: a6).

{@"H-"-e\3-6y
"Ddn mereka rnencerca agdrndlnu." (QS. At-Taubahlgl: l2).

(1.
, *: Kata i\LJli - UUits - tibill - ,#y - &.I! semua mengandung
ilrkrrr,SUigJl y 

^ngberarti 
melampaui batas dalam maksiat.

Allah berfirman:

{@ii 'xLY
"Sesungguhnya ia telah melampaui batas." (QS. Thaha lzQ:2a).

{@6qPv,rlt}
" Ses unggubny a rndnus ia benar-benar melampaui batas. "
(QS. Al-'Alaq [e6]: 6).

{ @'L,i 5W 6,J 3Y16ieil6 }
"Berkatalab mereka berdua: Ya Rabb kami, sesunggubnya kami khawatir
bahan ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui bdtds."'
(QS. Thahal2}l: as).
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{@".+*, 3:{" A; *r$i;y
"Ddn janganlah melampaui batas, yd,ng rnenyebabkan kemurkaan-Ku

menimpamz." (QS. Thaha [20]: 81).

Dan Allah Saj:na)juga berfirman:

{ @ $u-'6fi " Qr+i ;\-t:-+i y
"Ddn Kami khawatir bahua dia akan mendorong kedua ord.ng tuanyd

itu kepada kesesatan dan kekafi.rd.n." (QS. AI-Kahfi [18]: S0).

{ @ S'+--;e. -";Yq\
"Mereka terombang-ambing dalam k esesatan rnerekA. "
(QS. Al-Baqarah l2): 1s).

{@ 
"6At*t+eSY"Dan sesunggubnya bagi ordng-ordng yang durhaka benar-benar

(disediakan) tempat kembali yang buru,€." (QS. Shad [38]: 55).

{@:3affi$$i'ny
"(Syaitan) yd.ng nTenyertainya berkata (pula), "Ya Rabb kami, aku tidak
menyesatkd.nnyd..'" (QS. Qhef l50l: 27).

Kata 6'ri,$l merupakan nama bagi yang melakukan tindakan
melampaui batas (dosa).

Allah berfirman:

{@WAi#oKp.

-

{@ (€rstir}
" Hany alah menambah besar k edurh akadn rnerekd. "
(QS. Al-Isra' [17]: 60).
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"(Kaum) Tsamud telab mendustakan (rasulnya) karena mereka
melampaui batas." (QS. Asy-Syams [91]: 11).

Ayat ini mengingatkan bahwa mereka tidak mempercayai
jika diberitakan kabar yang menakutkan tentang akibat perbuatan
pelampauan batasnya.

Dan firman-Nya yarLg berbunyi:

{@ *vdsrir}
"Mereka adalah orang-orang yang paling zhalim dan paling durbaka."
(QS. An-Najmll3l: s2).

Ayat ini juga memberikan peringatan bahwa sesungguhnya
kezhaliman dan kedurhakaan tidak akan menyelamatkan manusia.
Sebagaimana pernah berlaku pada kaum Nabi Nuh dimana mereka
berbuat durhaka lalu Allah membinasakan mereka.

Dan firman-Nya y^rLg berbunyi:

{@:r:iirrr:rr,;}
"Sesunggubnya kami tatkala air telab naik (sampai ke gunung)"
(QS. Al-Haqqah [6e]: 11).

Kata i[iEJl yang berarti melampau batas dalam kemaksiatan,
digunakan untuk mengartikan meluap nya air dari batas sejajarnya
(banjir besar).

Dan firman-Nya yar,g berbunyi:

{ @+\i3l'".'\'4-t6y
"Maka mereka dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa."
(QS. Al-Heqqah [6e]: s).

Maksud dengan kejadian yang melampau batas dalam ayat tersebut

adalah banjir besar, sebagaima na yangdigambarkan oleh firman-Nya
yarlgberbunyi:
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{@*:ire;wi'y\
"sesungguhnya kami tatkala air telah naih (sampai ke gunung)."
(QS. Al-Haqqah [6e]: 11).

Kata .iptE:t digunakan untuk mengartikan siapa saia yang
melampaui batas dalam melakukan kezhaliman, dan juga bagi siapa

saja yang dijadikan sembahan selain Allah. Kata tersebut digunakan

dalam bentuk tunggal dan jamak.

Allah berfirman:

{@ e},r$i}{4"-by
"Barangsiapd. yd.ng ingkar kepada Thagut." (QS. Al-Baqarahl2l: 256).

{@ 1;ruipiri';y
"Ddn ord,ng-ordngyang menjaubi Tbagur." (QS. Az-Zumar l39l: l7).

{@ ':;'$^i4frx6E
" Pe lindung-p elindungny a ialab sy aitan." (QS. Al-Baqarah l2l: 257) .

{@ e;fi)\JYr6c+S|"4y
"Mereka bendak berbakim kepada Thagut." (QS. An-Nisa' [a]: 60).

Kata 6ptEJldalam ayat-ayatdi atas digunakan untuk mengartikan

bagi siapa saja y^ng melampau batas dalam kedurhakaan, dan

sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka tukang sihir, dukun dan

jin yang menyimpang dari jalan kebenaran maka mereka dinamakan

dengan Thagut. Bentuk kata tersebut diambil dari kaa,Lila. Kata ini
sama bentuknya seperti ka:a L1';l dan kata ,t;i; Dikatakan bahwa

asal kata ,ipGlt adalah dari 6lb namun lam f il-nya dibalikkan,
contohnya seperti kata'a;gw dan'-1V, kemudian huruf wau (-e) .y,
diganti dengan huruf oltf ( l) karena adanya huruf yang berharakat

fathah sebelumnya.
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lJb: kata -,.rEt1 artinyaadalah sesuatu yangdianggap sedikit. Dari
kata tersebut lahirlah kata i:tlAt yarLg berarti bagian atas dan bawah

suatu tempat. Kalimat :;At:"a aninya mengurangi timbangan.

AIIah berfirman:

{@'4rlfl-Y'y
" Kecelakaan be s arlab bagi orang- ordng y ang c urang. "
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 1).

,:i)5: disebutkan dalam sebuah kalimat tS fr g;L artinya ia

H,ifri melakukan ini, kalimat tersebut sama r.p.rri tlii-r, jil;'Ei
lil artinya ia memulai pekerjaan ini. Kata tersebut digunakan dalam

bentuk positif, dan bukan negatif. Oleh karena itu tidak dibenarkan
kalimat 34YY .

Allah berfirman:

{@ adtv}A\w'&"fiy
" (QS. Shed [38]: 33).

{@';W'6$:\
"Lalu ia potong kaki dan leber kuda itu.

"DAn mulailab keduanya menutupinya." (QS. Al-A'raf 171:22).

,W: Kata jiEtt anin ya adalahanak (bay r) yangmasih segar keluar.

Yerkadang kata tersebut digunakan dalam bentuk jamak.

Allah berfirman:

{@tu&}?Y
"Kemudian dilabirkdnnya kamu sebagai seorang AnAk."
(QS. Ghafir la}: 67).
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I{@\r#-i6.ri,#iJY
"AtAu anak-anak yang belum mengerti." (QS. An-N[r l2a]: 3l).

Namun terkadang dalam penggunaan bentuk jamaknya, ia
memakai t rt, j'Ugf .

Allah berfirman:

{@ Jfr:ni&it!
"DAn apabila anak-anakmu telah sampai urnur baligb."
(QS. An-Nnr l2\: 59).

Dan untuk menggambarkan masa kanak-kanak perempuan
dikatakan bahwa ia menggunakan kata'ai;yigl. kalimat ,::4Y33 artinya
ia sudah kanak-kanak. Kata #gJt artinya adalah kijang betina y^ng

sudah mempunyai anak. Kalimat .;.^j3,t,;I+ artinya adalah matahari
hendak berputar, hal ini digunakan ketika ia tidak nampak dari bumi.

Seorang penyair berkata:

,rlpr ,rqqt ,i)i\ lF3

Dan diatas permukaan bumi matahari tidak nampak,

Kata jfu artinya adalah orang yarrg mendatangi jamuan makan

namun ia tidak diundang. Ada yang mengatakan bahwa kata jLL
diambil dari kalimat j\fi,ll j;Lyaituorang yang mendatangi pada waktu
itu (siang hari). Ada juga yang mengatakan bahwa kata jfu artinya
orang yangmelakukan perbuatan Thufail Al-'Arus, ia adalah seseorang

y^rlg sudah terkenal selalu mendatangi jamuan makan padahal tidak
diundang.

,W: kata jnt artiny a adalahhujan ringan (gerimis) yaitu hujan
v
yang tidak meninggalkan bekas kecuali sedikit.

AIIah berfirman:
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{@"fi1,5,rr6-ioYy
"Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka bujan gerimis (pun
memadai)" (QS. Al-Baqarah l2): 265).

Kalimat e:\ jE artinyabumi disirami oleh gerimis. Maka bumi
disebut 'dlV, yaitu yarLgdisirami gerimis. Dari pemaknaan tersebut
lahirlah sebuah kalimat g)[, i3 

j)L aninyadarah si fulan menetes, karena

bekas kucu ran darahnya yang sedikit layaknya sebuah gerimis. OIeh karena
diantara keduanya terdapat keserasian. Dan puing-puing arau bekas

reruntuhan sebuah rumah juga dinamakan ji-r. Dan orang yang melihat
dari kejauhan disebur fiv,dan kalimat .1>ti ,1ti aninya si fulan melihat
dari jarak jauh.

i *: .alimatj\iJ \e'iv arrinyaapi padam. Dan kalimat \iSiiili artinyal)- -'
aku memadamkannya.

Allah berfirman:

{@;$}'\#;io'\i\
*Mereka bendak memadarnkan cahaya Allab." (QS. At-Taubahlgl:32).

{@+i';,'\hiiAjy
"Mereka ingin memadamkan cahaya Allah." (QS. Ash-Shaff t51l: 8).

Perbedaan diantara kedua ayat tersebut adalah, pada firman-Nya
yang berbunyi: \;4t! 3\ cttL"j, artinyamereka hendak memadamkan
cahaya Allah, sedangkan pada firman-Nya yang berbunyi: tj4L)
maksudnya adalah mereka melakukan sesuatu yangdengan perbuatan
tersebut dapat memadamkan cahaya Allah.

,rJL: Kata J.iE:r artinyaadalah menggali keberadaan sesuatu, baik
dalam bentuk fisik atau non fisik.
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Allah berfirman:

"Arndt lemah (pulalab) yang m.enyembab dan yang disembab."

(QS. Al-Hajjl22l:73).

Kalimat Uj3 a:ili artinyaaku bersegera membantunya, hal ini jika

ia meminta pertolongan. Dan kalimat ygtCigi artinya memperlambat

dalam memberikan pertolongan, hal ini dilakukan sampai dia benar-

benar meminta pertolongan.

t
A5: Kata elvadalah nama asing atau'ajam (bukan nama arab)

irJS: Kata 
61.I1Jt 

anin ya adalahpohon. Kata tung galnyaadalah '*.
\,

Allah berfirman:

{@ )F*'Y
" D an p o b o n p is an g y ang bers u s un's rt s un buabrty a. "
(QS. Al-\faqi'ah ls6)z 29).

Kalimat bib $laninyaunta yang makan pohon, ia dinisbatkan

pada kata 4UJry."glerarti pohon. Dan kata 'a;J$ artinva adalah unta

yangmeng-eluh karena makan pohon tersebut. Kata {:lJt dan kata &lgJl
artinyaunta yang kurus dan letih, oleh karena itu disebutkan dalam

istilah arab ,titl,siku ^rtrny^unta 
yang kelelahan karena perjalanan.

Kata ldEll'yang-berarti kebalikan dari shalih, juga dia diambil dari

akar kata {8.

{@ 3}fr!i$Ai4.ry

{@l"lL:i'#r6}
"Maka sekali-kali kamu tidak dapat menernukannyd.lagi."

(QS. Al-Kahfi [18]: a1).

Dan Allah juga berfirman:
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'rS: 
Kalimat ;ljJr { aninya Matahari terbit.

- ollrh berfirman:

{@*Ai*iiq,tey
"Ddn bertasbiblab sambil memuji Tubanmu sebelum terbit matabati."
(QS. Thaha [20]: 130).

{@ Figsy
"sampai terbit fajar." (QS. AI-Qadr l97l: 5).

Kata ElSl artinya adalah tempat terbit.

{@ i;*'41;\1'!:*;ai$ &tir- \
"Hingga apabila dia telab sampai ke tempat terbit matabari (sebelab

timur) dia mendapati matabari itu menyinari segolongan Ltnxdt."

(QS. Al-Kahfi [18]: e0).

Dari pemaknaan tersebut, maka kata '/L digunakan untuk
mengartikan kalimat Sitq&.Jl dengan ani silulan memperhatikan/
meninjau kami.

Allah berfirman:

{@ Srry*.5.i;}
"Maukah kamu meninjau (temanhu itu)." (QS. Ash-Shaffat p7):5a).

{@C}tr }
"Maka ia meninj aunyd,." (QS. Ash-shaffat p7l: 55) .

Allah berfirman:

{@ 6}rtY{v&\
*Supaya aku dapat melibat Rabbnya Musa." (QS. Ghafir $01:37).
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Dan Allah juga berfirman:

{@Aii*'Y
*Adakab ia melibat yang gbaib." (QS. Maryam [19]: 78).

{@ lr}$tot$rPy
*Supaya aku dapat naik melibat Rabbnya Musd."
(QS. Al-Qashash [28]: 38).

Kalimat '*'Y, ,r.;iU:\ artinya aku meminta untuk mengeluarkan
pendapatnya. Kalimat li( JL A3AYI artinya aku memperlihatkan
kamu kepada ini. Kalimat'rji,!;)y artinya aku menghilang darinya.
Kata i)GJl artinya adalah sesuatu yangdipenuhi. Ka:.a'a;):g artinya
adalah garda depan dalam pasukan tentara, sedangkan kataoailg yang
disandingkan dengan kata perempuan, maka ia bermakna topi yang
sesekali dapat digunakan untuk menutupi kepalanya, dan sesekali
dapat digunakan untuk memperlihatkan kepalanya. Dan kata yang
diserupakan maknanya dengan kata L* ^d^l^h 

kata #.3Jt & yaitu
mayang kurma.

Allah berfirman:

{@ U"*aY
"Yan g rn e rnp uny di may an g- m dJ an g y an g bers u s u n - s Lt s un. "
(QS. Qaf [s0]: 10).

{@igsi&! xYwy
"Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitdn." (QS. Ash-Sheffat p7): 65).

Maksudny a adalah y arg keluar darinya.

{@UW,y,y
" Dan p ob on -p o b on k urma y ang may angny a lembut." (QS. Asy-Syu' ara'

126l: MB).
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Kalimat ji.Ilr r;i}.i artinya kurma itu telah berbuah, dan kata

lengan bawah tangan juga bisa disebut dengan +<ttL>\b (ani lainnya

adalah telapak tangan penuh)

,:{5: asal makna kata.3j]1Jt adalah menghilangkan ikatan. Dikatakan

Mlr* kalimat arab )\;2 :v ty,\,'.liBi artinya aku melepaskan tali
ikat unta. Kalimat iiisL aninya aku melepaskanty^, maka unta Pun
disebut dengan $)-tE atau $E yaitu sesuatu yangdilepaskan. Dari kata

tersebut, ia digunakan untuk mengartikan kalimat ti;Jlt,Lils drng n

artian aku menceraikan istriku. Maksudnya adalah melepaskan ikatan

pernikahannya.

Allah berfirman:

{@ Gu'"6;Lt'Y
"Maka bendaklah kamu menceraikan mereka pada rttaktu mereka dapat

(menghadapi) 'iddahnyr." (QS. Ath-Thalaq [55]: 1).

{@"a1l'fii\
"Thalaq (yong dapat dirujuki) dua kali." (QS. Al-Baqarahl2l: 229).

{ @'w*t, <r,:;5 5,i:t"lv Y
"Wanita-annita yang di talak hendaklab menaban diri (menunggu)."

(QS. Al-B aqarahl2): 228).

Talak dalam ayat tersebut bermaksud umum, baik itu talak raj'i
ataupun talak bain.

Dan firman-Nya yarLgberbunyi:

{@ 4i;;;63'#frY
" D dn s u am i - s u a m iny a berb ak m e r uj u k iny a. " (Q S. Al-B aqarah l2l: 225) .

Talak dalam ayat tersebut khusus untuk :.alak rai'i.
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Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@i:rlyLv$@.:f }
"Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka
pereln?udn itu tidak lagi halal baginya." (QS. Al-Baqarahl2l:230).

Maksudnya setelah talak bain,

{ @T4ir1w'{4$i;isrg,\
"Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannyd., maka tidak
ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertdma dan istri) untuk kawin
kembali." (QS. Al-Baqarah l2): 230).

Maksudnya adalah setelah diceraikan oleh suami yang kedua.
Kalimat ,3X anl artinyasi fulan berlalu pergi.

Allah berfirman

{@ tW.;)1}',-*Ey
*Maka pergilah mereka saling berbisik-bisrk. " (QS. Al-Qalam 16Sl:23).

{@'r;.-, X(u-riy,\
"(Dikatakan kepada mereka pada bari kiamat): 'Pergilab hamu
mendapat kan azab y ang dab u luny a k amu ntendustakd.nny d. "'
(QS. Al-Mursalat l77l: 29).

Dan terhadap perkarayanghalal bisa dikatakan $ts aninya bebas,
tidak adalarangan. Kecuali apabila kalimat itu berbunyi GL jpt
artinyakuda itu lepas. Kata $i-ElJldalam sebuah hukum syariat arrinya
adalah hukum yangtidak adapengecualian didalamnya. Kalimat 14&v
artinya ia adalah seorang dermawan, sedangkan kalim at 'o$., gpS

artinyaia memiliki wajah yangberseri. Dan kalimat l.$r iw artinya
ia terbebas dari rasa sakit.

590 Huruf Tha



Seorang peny air berkata:

'GllY:-b:Y#'^fiu3

Sesekali kamu rnenceraikd.nnya, dan sesekali kamu merujukirtya

Malam yarLgbiasa digunakan untuk melepas unta suPaya minum

disebut dengan 'tLiYU.

dtt
eb , Kata f.EJt artinya adalah laut yang besar. Ia dapat disebut 

f-EJt

Itau ipr . dikatakan dalam kalimat lK ,F'i,E aninyaaku memperbesar

atas hal ini. Dan dinamakarLrLyahari kiamat dengan nama i.lt-EJlkarena

alasan hal tersebut.

Allah berfirman:

{@ uKi{:6i*trlf }
"Maka apabila malapetakayangsanga.t besar (hari kiamat) telah datang."
(QS. An-N az7' dt 17 9l: 3 a).

a ,.-gJ : Kata &:.Ett artinya adalah darah haidh atau darah yang
menghilangkan keperawanan. Kata ,.i.+tEJt artinya orang yarlg
haidh, kalimat {t?t q afi.inya perempuan itu mengeluarkan darah

keperawanannya.

Allah berfirman:

{ @i;'; 1; ;it+ ?'ti;,,$ i\
"Tidak pernah disentub oleb manusia sebelum mereka (pengbuni-

pengbuni surgd yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin."
(QS. Ar-Rahman [55]: 56).
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Kemudian kata tersebut digunakan untuk mengartikan kalimat
(\3'"rii i,1)\ eF.ryv dengan ,rti ta*rn ini tidak p..nrh disentuh
oleh seorang pun sebelum kami. Dan juga kalimat yarrg berbunyi

5; aSWt €JY dengan arti unta jantan itu tidak pernah menyentuh
(menggauli) unta betina.

/.1/

O.r-b: Kata ,;.l.EJl 
^rtirLya 

adalah menghilangkan bekas dengan
menghapusnya.

Allah berfirman:

{@ f*:iYv:sit*$y

{@;:+l$ir$\
"Maka apabila bintang-bintdng telah dihapusk dn. "
(QS. Al-Mursalet l77l: 8).

{,@ a-:r*',t;..Ycjy
"Ya Rabb kami, binasakanlah barta benda rnerekd,."

(QS. Yunus [10]: SS).

Maksudnya adalah hilangkanlah hana benda itu.

"DAn jikalau Kami mengbendaki pastilab Kami hapuskan penglibatan
mereka." (QS. Yasin 136l:66).

Maksudnya adalah Kami hilangkan cahaya mereka sebagaimana
hilangnya sebuah bekas.

Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{@\ifi;,11 S$.r}
"Sebelum Kami mengubab muka (*u).' (QS. An-Nisa' [4]: 4Z).
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Sebagian ada yang menafsirkan bahwa perubahan muka itu
terjadi di dunia, dimana muka-muka mereka ditumbuhi bulu sehingga

nrpa mereka ada yar.g seperti monyet dan anjing. Dan sebagian lagi

berpendapat bahwa kejadian itu (perubahan muka-muka mereka)

akan terjadi diakhirat, dan hal ini sebagaimarLayangditunjukkan oleh

firman-Ny a y arg berbunyi:

',;;,{:jJ"jqy

"A dap un ordng- orang y ang diberik an kitabny a dari be lakdng. "
(QS. Al-Insyiqaq [8a]: 10).

Dimana rupa mereka berubah dengan menjadikan mata mereka

berada dibagian tengkuknya. Dikatakan bahwa makna ayat tersebut

adalah menjauhkan mereka dari hidayah dan menunjukkan pada

kesesatan.

Hal ini sebagaimana difirmankan oleh-Nya

{ @ -+si 4; i/'f' * {" {11L;1'Y

"DAn Allab membiarkdnnyd. berdasarkan ilmu-Nya dan Allab telah

mengunci mati pendengaran dan hatinya." (QS. A1-Jatsiyah$51:23).

Dikatakan bahwa yarLg dimaksud dengan muka pada ayat diatas

adalah rnatadan kepala, maka makna ayat tersebut adalah Allah jadikan

kepala mereka menjadi ekor, dan itu merupakan penyebab malapetaka

terbesar.

'*: 
Kata 'r:J)t aninyaadalahdorongan diri terhadap sesuatu karena

h#r" belaka.kaa'agW -\tJ -'{Li - U,rlsemua bermakna 'gE atau

'gtL yairu tamak atau orang y^ngtamak.

{@*:;
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Allah berfirman:

{@(,6*SUvLy
"Sesunggubnya kami arndt menginginkan babwa Rabb kami ahan
rnengdlnpuni kami." (QS. Asy-Syu'a re' l26f: 51).

{@'#iais;#r'Y
*Apakah kamu masib mengbarapkan mereka akan percdyd kepadamu."
(QS. Al-B aqarah l2l: 7 s).

{@zu;67Y
"Dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan barapan."
(QS. Al-A'raf l7):56).

Oleh karena kata iilljt yang berarti keinginan karena didorong
oleh nafsu, maka dikatalian bahwa '7:J)lymgberarri tamak merupakan
sebuah tabiat, dan ketamakan juga dapat mengotori kulit.

.tnt.

P: Kata rsf:.EJt artinya adalah ketenangan setelah adanya
kecemasan.

Allah berfirman:

{@5,#3'""P;y
"Ddn agar tenteram hatimu karenanya." (QS. Ali 'Imran l3l: 126).

{@ -Y'A*fi;Y
"Akan tetapi agar batiku tetdp rndntap (dengan imanku)."
(QS. Al-Baqarah l2l: 260).

{@',;&iiJfii#.v3
"W'ahai jiwa ydng tenang." (QS. AI-Fajr lSgl:27).
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Maksudnya adalah jiwa yang tidak memerintahkan pada keburukan.

Dan Allah Sct:i'Y:) juga berfirman:

{@ l;ii$fi Px{i}
"Ingatlah hanya dengan mengingat Allahlab bati menjadi tenteram."

(QS. Ar-Ra'dll3l:28.

Ayat ini memberikan peringatan bahwa hanyadengan mengetahui

Allah dan memperbanyak beribadah kepada-Nya ketentaraman jiwa

itu akan didapat sebagaimana y^ngdiminta dalam firman-Nya yang

berbunyi:

{@A'A*#;Y
"Akan tetapi agar hatiku tetap lnantd.p (dengan imanku)."
(QS. Al-B aqarahf2l: 260).

Dan juga firman-Ny a yang berbunyi:

{@ *iu.o*:'ry3E
*Padahal batinya tetap tend'ng dalam beriman.

(QS. An-Nahl [16]: 106).

Dan Allah juga berfirman:

{@ #\:s;triF}
"Kemudian apabila kamu telab merasd, d.rnd.n." (QS. An-Nisa' [a]: 103).

{@ Qffor'v\it$Vtii'\
"Ddn rnerdsd. puas dengan kebidupan dunia serta merasd tenteranx

dengan kebidupan itu." (QS. Yunus [10]: 7).

Kata 37W; dan kata 6a\r secara susunan dan makn anya sangat

berdekatan.
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/t l.
iD : Dikatakan dalam sebuah kalimat "rt?t .-:+ artinyaperempuan
itu suci, namun dengan di fathah kan huruf ha @ itu lebih tepar, karena
kalimat ';iAt.>-As berarti ia kebalikan dari haidh, dan juga karena
bentuk katanya adalah 'a,,\E dan b\y , ini sama seperti bentuk kata
'Cu - qv, arau seperri bentuk kata 396 -i+u. Kata t,i.t,'yang berarti
suci mempunyai dua jenis, perrama suci jasmani, kedua suci rohani, dan
ayat-ayat Al-Quran secara umum bermaksud pada dua jenis suci tadi.
Dikatakan dalam sebuah kalimat 'i',iL aninya aku telah mensucikan
(membersihkan) nya. Kata #3 ^rt:rny, 

b.rrrr.i atau membersihkan,
dankata$[! atau W artinyaadalah orang yangsuci atau bersih.

Allah berfirman:

{ @ ir:ll,sg*"-riotj$
"Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilab."
(QS. Al-Meidah [s]: 5).

Maksudnya adalah bersucilah menggunakan air (mandi) atau
sesuatu y ang dapat menggantikannya.

Allah berfirman:

{ @ Z;At;:"i^;.}ri}
*Maka janganlah kalian mendekati mereka (istri-istri) sampai mereka
suci. " (QS. Al-B aqarah l2l: 222).

{@'oi6'rilt}
"Dan jika mereka telab bersucl. " (QS. Al-Baqarahl2):222).

Digunakannyadua kata suci dan bersuci (hfi:t- jtiEjt) dalam ayat
tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh mendekati (menggauli) istri
kecuali apabila istri tersebut sudah suci dan bersuci, dan hal ini juga
sekaligus memperkuat pendapat bagi yang membacanyadengan bacaan
sffi"ii maksudnyasampai mereka melakukan bersuci yaitu mandi.
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Allah berfirman:

{@ 6;a'U5Y
"DAn Allah menyukai bamba-Nya yang bersuci. "
(QS. A1-B aqarah l2): 222) .

Maksudnya y^ng meninggalkan perbuatan dosa dan melakukan

amal shalih.

Dan Allah juga berfirman:

{@i'ru;.So}43Yt)i-y
"Di dalam masjid itu ada ordng-ord,ngyang ingin membersihkan diri."
(QS. At-Taubah [e]: 108).

{@ 'biir'L-36 ii:Y+4;"3r; i;/i\
*Usirlab mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini;
sesungguhny a mereka adalab orang- orang y ang berp urd.-p urd mensucikan

diri)' (QS. A1-'Araf.l7): S2).

{@ <r-#\${i'ii\
" D d.n s e s un gguh ny a A l lab me ny uk ai o rang- or d.ng y an g b ers ib. "
(QS. At-Taubah [9]: 108).

Maksud dari bersih dalam ayat tersebut adalah bersih jiwa.

{G)vi-4i.$ictryiy
" Sertd. membersib kan kamu dari orang- orang y ang kafi,r. "
(QS. Ali'Imran [3]: 55).

Maksudnya adalah yangtelah mengeluarkan mu dari sekumpulan

orang-orang kafir serta mensucikan mu dengan tidak melakukan

perbuatan yangdilakukan oleh mereka.
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Dan mengenai hal ini Allah berfirman:

"Ddn membersihkan kamu sebersib-bersihnya." (es. Al-Ahzab t33l: 33).

{@$nq4}}
"DAn Allah telah mensucikan kamu dan melebihkan kArnu."
(QS. Ali 'Imran pl: a2).

{@*tg KSie}}
"Itu lebih baik bagimu dan lebib suci." (eS. Al-Baqarahl2):232).

{@{,a;sY
*Lebih 

suci bagi batimu." (QS. Al-Ahzeb [33]: 53).

{@ (r;J)^}iJY'; r:;{ 3
* 
Tida h n7 eny e nt u h ny a ke c uali o ran g- o ran g y ang di s u c ikan.',

(QS. Al-\raqi'ah ls6lz 7e).

Maksudnya adalah sesungguhnya tidak akan sampai pada
pengetahuarL yang sebenarnya akan Allah kecuali orang-orang yang
disucikan jiwanyadan dijauhkan dari berbuat kerusakan.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@silrL-364*
"sesunggubnya rnereka adalab orang-ordng fuong mendakwabkan pada)
kebersihan " (QS. Al-'Araf l7l: g2).

Mereka mengucapkan hal itu sebagai bentuk ejekan, dimana ia
berkata kepada mereka:
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{@r<J i6'iy
*Mereka lebih suci bagimu." (QS. Hnd [11]: 78).

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

{@\';g.T;i-w."Jy
"Mereka didalamnya rnernPunya.i istri'istri yang suci."
(QS. An-Nisa' [4]: 57).

Maksudnya adalah mereka (para istri-istri Surga itu) suci dari

kotoran dan najis di dunia. Dikatakan bahwa maksud ayat tersebut

adalah mereka terbebas dari akhlak-akhlak y^ng buruk, hal ini
sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya yangberbunyi:

{@((i'(:}Y
"Penub cinta lagi sebaya utrTurnya." (QS. Al-tJflaqi'ahls6lz 37).

Dan firman-Nya mengenai sifat Al-Qur'an yang berbunyi:

{@,#'x}iY
"Yang ditinggikan lagi disucikan." (QS. 'Abasa [80]: 1a).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{€} iIJ'fr!;Y
"Ddn pakaianmu bersibkanlab." (QS. Al-Muddatstsir 174: a).

Ada yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah sucikanlah

jiwamu serta jauhkan dari perbuatan yangtercela.

Dan firman-Nya y^ngberbunyi:

"Dd.n sucikanlab rumab-Ku." (QS. Al-Hajj 122):26).

l(a*ruo Al.(lur'an

{@q$;y
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ 4 W J tnr;'s ;+iL-$ii {'y
"DAn telab Kami perintabkan kepada lbrabim dan Ismail bersibkanlab
rumab-Ku. " (QS. Al-Baqarah l2): t25).

Maksudnya adalah Allah memerinrahkan supaya membersihkan
Ka'bah dari najisnya berhala-berhala. sebagian ada yang berkata
bahwa ayat tersebut bermaksud untuk membersihkan hati supaya
mendapatkan ketenangan sebagaimana yangdisebutkan di dalam
firman-Ny a yang berbunyi:

{ @'ryAi *} a"^K,ai iJ c;ti ; y
*Dialah Allah yang telab menurunkan ketenangan ke dalam hati-bati
ordngyangberiman." (QS. Al-Fath ta8l: a).

Kata',riE)l terkadang dapat menjadi mashdar sebagaiman yang
diriwayatkan oleh sibawaih mengambil dari ungkapan arab yang
berbunyi: tjtiL,S:# artinya aku telah membersihkan diri dengan
sebersih-bersihnya, arau sepefti ungkapan yang berbunyi \;r^48&s
artinya engkau telah berwudhu dengan sekali wudhu. Maka kata-kata
tersebut merupakan kata mashdar dengan mengambil bentuk k^ta J;i3
dan contoh kata yangsemisal denganny a adalahlit 31 darikalimat sis.
Terkadang kata ',r#)tjuga dapat menjadi isim bukan mashdar, dan
ini seperti kata',,r813t dimana ia berarti makanan yangdimakan untuk
berbuka puasa, dan itu merupakan isim. contoh lainnya adalah seperti
kata );j1lt,YrA\ j;.)t, dan terkadang kata 'uigjl juga dapar menjadi
sifat, seperti kata j;y dan kata lainnya yangmenunjukkan bentuk
kata sifat, mengenai hal ini Allah berfirman:

{@6;i(fi;#:3*,y
"Ddn Rabb memberihan kepada mereka minuman yang bersih."
(QS. Al-In san l7 6l: 2l).
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Ayat ini memberikan peringatan bahwa mereka diberikan jenis

(sifrt) minuman yang berbeda dengan minuman yang disebutkan dalam

firman-Ny a y arTg berbunyi:

{@ *#rYn$iy
"Ddn dia akan diberi minuman dengan air nanalt."
(QS. Ibrahim [1a]: 16).

{@ s#i(,tr3i'nc$vy
"DAn Karni turunkan dari langit air yang drnat bersib."
(QS. A1-Furqan [2s]: a8).

Beberapa shahabat Imam Syafi'i 'ifr:t6 berkata: "Kata'rsiE)l artinya
adalah 'iYXl yaitu yang menyucikan (membersihkan.)" namun
pernyataan ini tidak benar dilihat dari akar katanya, hal ini dikarenakan

bentuk ka.m Jrfi bukanlah berasal dari kata plf dan bukan juga dari

akar kata $i namun ia berasal dari akar kata ji5. Dikatakan juga

bahwa kata'rji#)l berarti :r<Bt bila dilihat dari sisi maknanya, hal ini
dikarenak an kataj\JlJl yang berarti sesuatu yangsuci (bersih) terdapat

dua jenis; pertama $\E yaitu suci namun tidak bisa memberikan
kesucian (tidak dapat membuat hal lain menjadi bersih) contohnya
seperti baju yang bersih, baju tersebut tidak dapat menjadikan hal

lain menjadi bersih. Dan kedua adalah jenis !l.E yaitu sesuatu yarLg

suci atau bersih, namun ia dapat membersihkan (menjadikan hal lain

suci), contohnya seperti air,yangmanaMaka Allah telah menjadikan

air sebagai dzat yangsuci dan dapat mensucikan.

0 utt.
U5: dikatakan dalam sebuah kalimat i, jF' +t, artinyasesuatu itu

a-

mefiadi baik. Maka sesuatu yangbaik itu disebut dengan,)iE.

AIIah berfirman:

{@ :):'li'G&lrtu6f;ty
"Maka nikahilah perempuan-perelr7pud.ny angbaik.' (QS. An-Nisa' [a]: 3).
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{@#,olo9}
"Kemudian jika mereka menyerabkan kepada kArntt."
(QS. An-Nisa' [4]:4).

Asal makna$)t adalah sesuatu yang dapat membuat enak anggota
tubuh dan dapat memberikan kenikmatarLpadajiwa. Kata #EJliEEJl
yang berarti makanan y^ng baik, dalam hukum syariat adalah jenis 

,

makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan takaran,
serta yang diambil dari temp at yang dibolehkan oleh syariat.

Oleh karena itu jika makanan tersebut boleh dikonsumsi menurut
syariat dan ia bersumber dari sesuatu yarlg dibolehkan oleh syariat,
maka makanan tersebut menjadi makanan yangbaik menurut islam,
baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan jika makanan tersebut tidak
demikian-meskipun ia baik menurur ukuran dunia-maka makanan
tersebut tidak baik di akhirat.

Mengenai hal ini Allah berfirman:

{@"6r;;;t1 +$u\;{y
"Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan
kepadamu. " (QS. Al-Baqarah l2l: 57).

"Dd.n makanlah makanan yang balal lagi baik dari apa yangAllab telab
rezekikan kepadamu." (QS. Al-Maidah [5]: S8).

{@ '&xi'i;u{,#i;",ly
"tanganlah kamu baramkan dpa-dpd ydng baik y ang telab A llab halalkan
bagi kamu." (QS. Al-Maidah [5]: 87).

{@"'i+t;kSe;;ri'efu

{@\+sc,fiFtqgty r
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"Makanlab dari yang baik dan berbuat baiklab.'
(QS. AI-Mu' minun 123): 5l)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

*Pada bari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik."
(QS. Al-Meidah [s]: s).

Ada yang mengatakan bahwa yangdimaksud dengan yang baik-

baik dalam ayat tersebut adalah sembelihan.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ 4)i3&;;'Y
*Dan diberi Nya kamu rezeki dari yang baik." (QS. Al-Anfal [8]: 26).

Ayat ini menunjuk pada sebuah ghanimah (harta rampasan
perang). Kata,)iE)l yang berarti baik, apabila disandingkan dengan

kata manusia, maka ia bermakna adalah orang-orangyaragterhindar
dari buruknya kebodohan, kefasikan, dan perbuatanyangburuk serta

selalu mengisi dirinya dengan ilmu, iman dan perbuatanyangbaik.

Dan inilah y ang dimaksud dengan firman-Ny a y ang berbunyi:

{@'.*'K$sW;1iY
"(Yaitu) ord.ng-ord,ng yang dianfatkan dalam keadaan baik oleb para

Malaikat." (QS. An-Nahl 116):32).

Dan Allah berfirman:

{@ ,.au-\1'P:6r+y
*Berbabagialab kamu, maka masukilab Surga ini sedang kamu kekal

didalamnya. " (QS. Az-Zumar l39l: 7 3).

{@"4,,ssi;t1iY
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Dan Allah $s1:nw juga berfirman:

{@ (+'*-i{}xe4JY
"Berilab aku dari sisi Engkau seord.ng anak yang baik."
(QS. Ali'Imran [3]: 38).

Dan Allah laj:nY$juga berfirman:

{@ ;sii3-;ii{i'it;-y
*Supaya Allab memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik.'
(QS. Al-Anfal [8]: 37).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@*b-$:sy
"DAn perempudn-perernpuan baik bagi laki-laki yang baik."
(QS. An-Nnr l24l: 26).

Ayat ini juga memberikan peringatan bahwa perbuatan baik akan

lahir dari orang yangbaik (mukmin) sebagaimana yarlgdiriwayatkan ,

dalam sebuah hadits yangberbunyi:

KrW bl+i;St6,^!b b,i1;i b/lVt
"Orang yangberiman itu lebih baik daripada amal perbuatannya, darr
orang kafir lebih buruk dari perbuatannya."

{@W\L;F,'ir-vlY
"Dan janganlah kamu menukar yang buruk. dengan yang baik."
(QS. An-Nisa' [4]:2).

Maksudnya adalah janganlah kamu campurkan perbuatan buruk
dengan perbuatan baik.
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Dan mengenai hal ini Allah berfirman:

{@ t$iHJs'-{,+ 4r6y
"Perumpamaan kalimdt ydng baik seperti pobon yang baik.'
(QS. Ibrahimlt4l:24).

Dan firman-Nya yaigberbunyi:

{@ 4i'E-i3:5.;iv\
" Kep ada-Ny a I ah n ai k p erkataan-p erk at aan y ang baik. "
(QS. Fathir [3s]: 10).

{@ ry'cf;r)y
"Dan tempdt-ternpat ydng bagus." (QS. At-Taubahl9l:72).

Maksudnya adalah tempat yangsuci, bersih, enak.

Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{@ 3;,3u;,ryKy
*Negeri yang baik dan (Rabbmu) adalah Rabb yang Maba Pengampun."
(QS. Saba' [34]: 15).

Dikatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan negeri yang baik
adalah surga yangada di sisi Allah.

Adapun firman-Ny a yang berbunyi:

{@:+'iMGY
"DAn tanah yang baik." (QS. Al-A'raf [7]: 58).

Maksudnya adalah tanah yang suci.

Dan firman-Nya yang berbunyi:
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{@(+(+r*;y
"Tanab yang baik " (QS. An-Nisa' lalz a3).

Maksudnya adalah tanah yangtidak ada najisnya, danoleh karena

pemaknaan ini, maka istinja juga disebut dengan 'ei$Ldikarenakan

ia merupakan bentuk pembersihan atau penyucian. Dikatakan bahwa

qt.;.E"ir yangberarti dua kebaikan itu adalah makan dan menikah.
Dan kalim at u.r)fu-';.*}.i;u artinyamakanan itu baik untuk diri, dan

dikatakan bagi sesuatu yang baik itu $U, dan di kota madinah ada

sebuah buah yangdisebut dengan buah $u, maka kota madinah juga

disebut dengan ry'*-* artinyakota yang baik.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@;46'Ly
*Bagi mereka kebabagiaan." (QS. Ar-Ra'd ll3l:29).

Ada yang berkata bahwa kata rlg adalah nama jenis pohon di surga.

Ada juga yangberkata bahwa kata tersebut bermakna semua kebaikan
yang ada dalam Surga, berupa kekekalan, kemuliaan dan kekayaan.

9or.
)P: A[ah berfirman:

{@,$;i;$sy
"seperti gunungydng besar." (QS. Asy-Syu'ara' 126): 63).

Kata 3r.EJl artinya adalah gunung yang besar, disebutkan gunung
yangbesar, karena ia besar diantara gunung-gunung yangbesar, bukan
diantara gunung-gunung biasa.

I ott
) -* : Kalimat, lsll 3W artiny asesuatu y angterhampar dari bangunan
(hilaman). Dikatakan dalam sebuah kalimat rrt!'i3l';L artinyasi fulan
telah melebihi batas halamannya, Kalim 

^t 9'rrfr\i aninya aku tidak
mendekati halamannya.
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Dikatakan juga dalam sebuah kalimat rrp '',-i13-plK P artinyaia
melakukan ini setahap demi setahap.

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

{@6Gsf{,i;y
*Padabal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa

tingkatan kejadian." (QS. Nuh [71]: 1a).

Dikatakan bahwa ayat tersebut makn anya adalah apa yang
difirmankan oleh-Nya dalam ayat berikut:

{ @ tu &}i * b?'fi e? vG G rLtiLy
-(Dialab) yang telab menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari
setetes mani, sesudab itu dari segumpal darah kemudian dilahirkannya
kamu sebagai seordng anak." (QS. Ghafir la}l: 67).

Ada juga yarg mengatakan bahwa ayat di atas maknanya adalah
seperti y ang difirmankan oleh-N y a y ang berbunyi:

{@"KtU"ravi -Lr*Cy
"Ddn berlain-lainan bahasamu dan wdrnA kulitmu."
(QS. Ar-Rrm [30]: 22).

Maksudnya adalah berbeda-beda bentuk dan karakter. Kata',r,BJt

adalah nama gunung khusus yaitu gunung Thursina. Ada juga yang
mengatakan bahwa kata ',r.6t artinya adalah gunung. Ada juga yang
berkata bahwa kata tersebut bermakna gunung yang dikelilingi oleh
tanah.

Allah berfirman:

{@ )fr$i@r,Br}
" Demi gunung (Sinai) dan kitab y ang dit ulis." (QS. Ath-Thur 152): 1,-2) .
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"DAn tiadalah kamu berada di dekat gunung Tbur."
(QS. Al-Qashash l2sl: a6).

{@e, r}'y
"Ddn demi bukit Sinai." (QS. At-Tin 195):2).

{ @iiii\:tiryo.'crs,\
"Ddn Kami telah memangilnya dari sebelah kanan gunung thrtr."
(QS. Maryamllgl:52).

{@5r^ri#?w;y
"Ddn Kami anghatkan gilnung Thursina di atas n7erekA."

(QS. An-Nisa' [4]: 154).

9o lt
P : Kata 'itEJl aninya adalah setiap hal yang memiliki dua sayap

2lo J'

ilan mampu terbang di udara. Dikatakan dalam kalimat (W H 3V
artinya burung itu terbang. Jamak dari kata j\$l adalah )$ ini sama

seperti bentuk jamak kata $u, adalah {lr.
Allah berfirman:

{@ r;EU/9{;y
" Ddn burung-burung y dng terbang dengan kedua say apny a. "
(QS. Al-An'am [6]: 38).

{@';*esy
"Dan (Kami tundukkan pula) burung-burungdalam keadaan terkumpul. "
(QS. Shad [3s]: 1e).

{@ rAirY-eay
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{@,$r#l#iJtY
*Kepada burung-burung ydng mengembangkan dan mengatupkan
sayapnya diatas mereka." (QS. Al-Mulk 167l: 19).

{ @#,Gqtl Ciii:A *4a-1*)y
"DAn dibimpunkan untuk Sulaiman tentaranyd dari jin, manusia dan
burung." (QS. An-Naml l27l: l7).

{@'fr)i'e;y
"DAn ia rnemeriksa burung-burung." (QS. An-Naml l27l:20).

Kalimat 3t3';,83 artinya si fulan sedang meramal kebaikan. Asal
makna kata"iE adalah meramal nasib dengan burung, lalu kata tersebut
digunakan untuk setiap peramalan, baik dalam meramal nasib baik
ataupun buruk.

Allah berfirman:

{@ "&,cl"sc1-rJc\

"Merek a menj awab: " sesunggubny a k ami bernasib malang karena kdrn+t."
(QS. Yasin [36]: 1s).

Oleh karena itu dikatakan bahwa tidak ada ramalan nasib malang
selain karena dirimu.

Dan Allah berfirman:

{@t'ffi!1ry"#bby
"Dan jika mereka ditimpa hesusaban ntereka lemparkan sebab kesialan."
(QS. A1-A' rdf l7): 13r).

Maksudnya adalah mereka selalu pesimis.
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{@ii*W6;..i1Y
"sesunggubrrya kesialan itu adalah ketetapan Allab."
(QS. A1-A' ref l7l: 131).

Maksudnya adalah bahwa kesialan mereka merupakan sudah

menjadi janji Allah karena buruknya perbuatan mereka, dan mengenai

hal ini terdapat firman-Ny a yar,g berbunyi:

{ @ 7 u{* ;G"it31 ;;,4W 6lu' Y
"Mereka menjauab: Kami mendapat nasib yang malang disebabkan

kamu dan orang-orrtngyang besertarnu." Sbalib berkata: "Nasibmu ada

pada sisi Allah." (QS. An-Naml l2l: a7).

{@ {*{* 6 }
"(Jtusdn-utusan itu berhata: 'Kemalangan kamu adalab karena kamu

sendiri.'" (QS. Yasin [36]: 19).

{@;# ci:4r4i*t1H' Y
"Dd.n setiap manusia itu telab Kami tetapkan arnal perbudtdnnyd

(sebagaimana tetdpnya kalung)pada lehernya." (QS. Al-Isra' lL7): L3).

Maksudnya adalah bahwa amal perbuatan yarLg mereka anggap

sebagai sebuah kemalangan dan keberuntungan telah Allah tetapkan.

D isebutkan kata \i\b artiny a b erse ge ra, ada juga y 
^ng 

berkat a b ahwa

maknanya adalah bercerai berai.

Seorang penyair berkata:

Et'43 vGY::4\-\)'rV

Jerapab itu berbamburan kepadanya satu demi satu

Kalimat n** pi aninya adalah cahaya pagi (fapr) yang menyebar.
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Allah berfirman:

{@q!a.: *;rai.$wy
"DAn mereka takut akan sudtu bari yang azabnya meratd dimana-
rnana." (QS. Al-Insan l76l:7).

Kalimat jUei..-'-.\rL aninya debu yang beterbangan. Bedanya artara
'/b*,dan'r\E:,^ladalah,karenakataff yangberarticahayapagi(f ajar)
(dalam kalimat'ili3 y3 ) kedudukannyadigambarkan sebagai fail
(yrrg menyebar) maka disebut j+b;-*i yaitu yangmenyebar, semenrara

kata'rt L y ang b e rart i de b u (dal am kalimat'r\E!*|'r\i ) ke dudu ka nny a
digambarkan sebagai maf'ul (yr.g diterbangkan) maka disebut jtli*1.
Kalimat ',W r;"1 artinya adalah kuda yang berjalan cepat, seakan ia

diterbangkan. Begitu juga dengan kalimat G\?rF:y5VY3L aninya
ambillah rambut yangmelambai dari kepalamu.

9 ot.
? P ,lKataL]fJil artinya adalah ketundukan (kepatuhan), kebalikannya
ail'alah i(Jt yaitu keterpaksaan.

Allah berfirman:

{@ 6;Ssi6iLqiy
"Datanglab kamu keduanya menurut perintab-Ku dengan suka bati atau
terpaksa." (QS. Fushshilat [a1]: 11).

{ @ 6|q' 61 -i;'iii9ri3i 9 i'&l,x;y
*Padahal 

kepada-Nya lab menyerabkan diri segala apd ydng dilangit dan
di bumi baik, dengan suka nxdupun terpaksa." (QS. Ali 'Imran t3l: 83).

Kata i;t-EJljuga artinyasama, yaitu kepatuhan atau tunduk, hanya
saja kata bt.EJt banyak digunakan dalam bentuk perintah, dalam arti
lain kepatuhan itu terlaksana setelah adanyaperintah.
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Allah berfirman:

{@zv<,3};:'y
"DAn mereka (orang-orang munafi.k) mengatakan (kewajiban karni
banyalab) tAAt." (QS. An-Nise' [4]: 81).

{@"3#)T}'o;vY
" T a at d an rn e n gu c dp k an p e r k at an y d n g b a i k.' (QS. Mu h am m ad la7 lz 2 L)

Maksudnya adalah taatilah. Kata mentaatinya terkadang dapat

menggunakan/nTVatau denga n'oetfr,begitu juga dengan f il mudhari'nya.

Ia bisa L# ^t^u 
bisa juga dengan '4.

Allah berfirman:

{@J#\li4;vy
"Dan taatilab rasul." (QS. An-Nisa' [a]: 59).

{€}:ni'*fi331J;;}i *isy
"Barangsiapa ydng tdat kepada rasul, maka sesungguhnya ia telab taat
kepada Allab." (QS. An-Nisa' [a]: S0).

Dan firman-Nya ketika menggambarkan malaikat Jibril ?i.a\^).

yang berbunyi:

"Yang ditaati di sana (di alam Malaikat) dan dipercaya."
(QS. At-Takwir [81]: 21).

l<aai@l asal maknanyaadalah pembebanan ketaatan, dan dalam

kebiasaan ia dianikan dengan sebuah kebaikan yangtidak diwajibkan
seperti amalan sunnah.
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Allah berfirman:

{@?i':'lfiWg#y
"Barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itulab
yang lebih baik baginya." (QS. Al-Baqarah [2]: 18a).

Ada juga yang membacanya dengan bacaan t* tA ,yS.

kata i;rtep,{l (mampu) berasal dari kata LAt y^"gartinyaadalah
adanya suatu hal yang mana dengan hal itu ia dapat melahirkan
sebuah perbuatan. Sedangkan menurut para peneliti, kata i;r-q-,:ir
adalah sesuatu y^rLgdengan hal itu seorang manusia dapat melakukan
apayang diinginkannya, dan ia mempunyai empat jenis; pertama

JeEll- a;*yiL(k.-r*puan khusus bagi si pelaku) kedua, gambaran
perbuatan, ketiga adanya materi yangdapat menerima efeknya, dan
ke empat adalah alat, jika perbuatan itu membutuhkan kepada alat.
Contohnya seperti menulis, seorang penulis ia akan membutuhkan
kepada empat jenis diatas atau lebih (supaya dapat disebut mampu
menulis), dan dikatakan seorang tidak mampu menulis jika hilang
darinya salah satu dari keempat jenis diatas atau lebih, dan kebalikan
dari kata i;u*;lr adalah;.iir (lemah) yaitu tidak terdapat pada diri
seseorang salah satu dari empat hal di atas atau lebih. ketika seseorang

mempunyai empat hal di atas, maka ia disebut orang y^ng mampu,
dan jika semua hal di atas tidak ada maka ia disebut lemah. Namun
jika salah satu atau sebagian dari empat hal di atas itu ada sementara
sebagiannyalagi tidak ada, maka ia disebut mampu dari satu sisi,
namun ia juga lemah dari sisi yanglainnya, tetapi yangdemikian itu
lebih tepat disebut lemah.

Kata br-U;-;il lebih khusus dari kata iiiir .

Allah berfirman:

"Mereka tidah sdnggup menolong diri mereka sendiri."
(QS. Al-Anbiya' l2l: a3).
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{@ t1oc't}':;t:ti5Y
"Maka mereka sekali-h.ali tidak dapat bangun."
(QS. Adz-Dzariyar [51]: a5).

{@Wiv#iY
*Bagi yang sdnggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."
(QS. Ali 'Imran l3lz 97).

Kata-kata mampu yang disebutkan dalam ayat diatas membutuhkan
pada empat hal yangsudah disebutkan sebelumnya.

Dan Nabi Muhamm ad -y'l;xiv bersabda:

KibCI\33gr br-r;,;jr1y

"Yang dimaksud dengan mampu (dalam ibadah haji) adalah mampu
perbekala nny a dan binatang tungga nganny a." a

Hadits di atas menjelaskan akan pentingnya sebuah alat untuk
pergi haji (binatang tunggangan) adapun kenapa hanya menyebutkan
dua hal (sebagai syarat mampu) tanpa menyebutkan hal lainnya? yang
demikian itu dikarenakan akal atau pun syariat sudah menjelaskan

bahwa pembebanan ibadah haji tanpa adanyadua hal diatas (bekal dan

binatang tunggangan) tidaklah mungkin bisa tercapai.

Dan firman-Nya y^ngberbunyi:

{@rks+t3wi}y
"Jikalau kami sdnggup tentulab kami berangkat bersama-sarnd.rnu."

(QS. At-Taubah l9l: a2).

o Hadits dhaif diriwayatkan oleh Daruquthni dalam sznan-ty^(2/218) nomor 15, Al-Hakim dalam
Al-Mustadrok dengan nomor (161a) dari hadits Anas bin Malik ia berkata:

,r?g\i3grju td1-Ll u +r i;j U 'ji
'Dikatakan: Vahai Rasulullah, lalu apakah jalan menuju ibadah haji itu? beliau men,iawab, bekal
dan kendaraan."

Hadits ini didhai{kan oleh al-Albani di dalam k*ab Al-lrwa dengan nomor (988).
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Ayat ini menunjukkan bahwa ketidak mampuan itu dikarenakan
tidak adanya alat (penunjang) seperti harta dan yang lainnya, begitu
juga dengan firman-Ny, yarLg berbunyi:

" D dn baran gs iap a d,iant ar a kam u ffi ::r*r#:r*1,
perbelanjad,nnyd.." (QS. An-Nisa' l\: 25).

Dan firman-Nya yarlgberbunyi:

{@'Gs;s;-*y
"Yangtidak mdrnpu berdaya." (QS. An-Nisa' [a]: 98).

Dikatakan dalam sebuah kalimat \K 'di.5-.i,i)i arinya si fulan
tidak bisa melakukan ini. Hal ini terjadi ketika ia mendapati kesusahan

untuk melakukannya, dan itu dapat dikarenakan kurangnya berlatih,
yang mana dalam hal ini tidak adanya alat (penunjang) atau tidak
adanya gambaran perbuatan tersebut. Namun yang demikian itu
terkadang boleh untuk diberikan tanggung jawab, dan tidak ada alasan

baginy a untuk menghindar.

Mengenai hal ini Allah berfirman:

{@wit'C,::'iy
"Kdrnu sekali-kali tidak akan sdnggup sabar bersama d.ku."
(QS. Al-Kahfi [18]: 67).

{ @ luA- t3'ru 6'€ai'o}$J- \}'(u.y
*Mereka selalu tidak dapat mendengar (kebenaran) dan mereka selalu

tidak dapat melihatnyr." (QS. Hud [1]):20).

Dan Allah berfirman:

{@tu.,rry,\iy
" Dan adalab mereka tidah san ggup mendengar. " (QS. Al-Kahfi [ 1 8] : 1 0 1).
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Dan pernyataatdi atas pun dapat bermaksud apa yang difirmankan

oleh AIIah yang berbunyi:

{@th:'Jrt"b*Jiy
"DAn kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil."
(QS. An-Nisa' [4]: 129).

Dan firman Allah SGJ:nv.;t yangberbunyi:

{@ Wi"rtS-t!,:,WJ;}
"sanggupkah Rabbmu rnenurunkan bidangan dari langit kepada kami."
(QS. Al-Maidah lsl: 112).

Dikatakan bahwa mereka berkata demikian sebelum pengetahuan

mereka tentang Allah kuat. Ada juga yang berkata bahwa mereka

tidak bemaksud meragukan kemampuan Tuhan 'Isa, namun mereka

bermaksud mempertanyakan hikmah dibalik perbuatannya itu.
Dikatakan bahwa kata'gf:5-yangadadalam ayat tersebut sama artinya
dengan kata !H yaitu apakah Allah mampu mengabulkan? Ini sama

seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ ee{;r;bu)+vy
*Orang-orang yd.ng zbalim tidak rnernpunyd.i teman setia. seord.ng pun
dan tidak (pula) nxe?npunyai seorang pemberi syafaat yang diterima
syafaatnya." (QS. Ghafir [a0]: 18).

Kata iE drtr- ayat tersebut bermakna JQ yaita diterima.
Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@3;W$}
"Apakab Rabbmu nud,mpu." (QS.Al-Maidah l5): ll2).

Maksudnya adalah permohonan kepada Tuhanmu, Dan ini seperti

ungkapan lain yangberbunyi \K Hoir+"ir '#-"p artinya apakah

sang Amir (pemimpin) mampu untuk melakukan ini.
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Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@,ffi:19{ry
*Maka 

hauta nafsu Qobil menjadikannya mengdnggdp mudah."
(QS. Al-Maidah [s]: 30).

Ini seperti kata 'it,Uai yang berarti melapangkan dada, atau
seperti kata'olL-s{ aiuit remannya tunduk kepadany a.Kata e$lebih
tepat dan dalam maknanya daripadakata &iVf . Krli*rt'o:,;;'lely
Iawannya adalah '^#tS JLoS'tl. ralim^ttW artinyabertindak dengan
suka rela.

Allah berfirman:

{ @ ryT}1 
^i 

";',6 W'U',;;Y
"Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan
hati, makd sesunggubnya Allab Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maba
Mengetahur." (QS. Al-Baqarah [2]: 158).

{ @ i*i:Si'o <b;ffi ot-\- lii y
"(Orang-orang munafih itu) yaitu ordng-ordng ydng rnencela orang-
ordng mukmin yang meffTberi sedehab dengan suka rela."
(QS. At-Taubah l9l: 7e).

Dikatakan bahwa kar.a,Li'jE3 dan kata ,:^L\yi satu arti, ada juga
y ang b erkat a b ahwa kata'1\EiJ) j u ga s ama artiny a.

Allah berfirman:

{ @ C, 5 \ Atu\() i;-ii;. J'$;ai 6 y
*Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bka (pula)
melobanginyA." (QS. Al-Kahfi [18]: 97).
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I
JA: Kata ' ',"EJr arinyaberjalan mengelilingi sesuatu. Dari kata

,.rJb.rr lahirlah kata .!\-EJl yaitu sebutan bagi orang yangmengelilingi

(menjaga) rumah. Dikatakan dalam sebuah kalimat ,iv artinyaia
mengelilinginya.

Allah berfirman:

{@?,'i:*39'-Y
"Mereka dikelilingi oleb anak'anak." (QS. Al-ttrflaqi'ah [56]: 17).

Allah juga berfirman:

{@41#.fu&'&ysv
"Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antd,ra keduanla."
(QS. Al-Baqarah [2]: 1s8).

Kata.!\-EJl kemudian digunakan untuk mengartikan iin, khayalan

dan kejadian-kejadian lain yangsenrPa dengannya.

Allah berfirman:

{@ ,(;':ti'94{#t:tYr,
*Apabila mereha ditimpa rod,s-was dari syaitar." (QS. Al-A'raf l7l:20I).

Maksud kata 
'ii\-EJl 

dalam ayat tersebut adalah syaitan yang

mengelilingi manusia untuk memburunya. Ada yang membacanya

dengan bacaan ,-3.y dania bermakna khayalan atau imaiinasi yang biasa

dilihat dalam mimpi ataupun dalam keadaan terbangun. Oleh karena

itu imajinasi atau bayangan yang selalu mengganggu manusia juga

disebut dengan JoE.

Allah berfirman:

{@a;'lwJ$'Y
"Lalu bebun itu diliputi malapetaha. " (QS. Al-Qalam [68]: 19).
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Sebagai bentuk penampakkan atas 
^payangmereka 

dapati.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@'w;}4;*W;1y
" Bersihkanlab rumah - Ku untuk ord.ng- ordng y ang tb awaf, "
(QS. A1-B aqarah l2): 125).

Maksudnya adalah dibersihkannya rumah Allah itu diperuntukkan

bagi orang-orang yangthawaf di dalamnya. Dankata 6j(tbl dalam

firman-Ny a y ang berbunyi :

"sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yong lain).'
(QS. An-Nnr [2a]: s8).

Kata 6r1(rE dalam ayat tersebut menggambarkan akan sebuah

pertolongan, mengenai hal ini terdapat sabda nabi Muhammad :i.4r:F6t-

tentang seekor kucing y^ng berbunyi:

((e\rEEJ V'€)L e(pt b WD)
"sesungguhnya ia (kucing) adalah hewan yangberada disekitar kita."5

Kata'iJs.rE:\ artiny a s e kel o mp o k m an us ia, ata:u d ap at j u ga s e b a gi an

dari manusia.

Dan firman Allah Jr;;i,w yang berbunyi:

{ @ u}i 01 Ai4-\1;iL & yt,{n';"$iy
"Mengapa tidak pergi dari tiap+iap golongan mereka beberapa ordng

(QS. At-Taubah le): 122).

' Hadits shahih: diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (75) at-Tirmidzi dengan nomor
(92) an-Nasai dengan nomor (68) Ibnu Majah dengan nomor (367) Ahmad didalam musnad nya
denqan nomor (22581) dari hadits Abi Qotadah-ir6p.; hadits ini dishahihkan oleh al-Albani
dalam kitab Al-inoa denean nomor (173). At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan dan shahih
dan itu merupakan ucapai kebanyakan para shahabat rasulullah dan iuga ucapan para tabiin dan
tabi'ut tabi'in sepeni iriram Syafii, Ahmid, Ishaq, dimana mereka tida[ meniperinasalahkan air
liur kucing.

untuk memperdalam pengetabuan mereka tentd.ng Agarnd."
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Sebagian adayangberkata bahwa kata'al4v dapatberarti satu orang

atau lebih, dan hal ini sebagaimana yangdifirmankan oleh Allah yang

berbunyi:

{@ ui!\Gcu*ubp
"DAn kalau ada dua golongan dari mereka ydng beriman."
(QS. Al-Hujurat la\: 9).

{@'e4bli$&iL!
"Ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur)."
(QS. Ali'Imran l3l: t22).

Jika kata e$gtingin dijadikan jamak, maka kata jamaknya adalah

,';iti danjika ingin dijadikan tunggal, maka kata jamak tersebut bisa

dijadikan kiasan akan kata tunggal, dan ini seperti kataL"gt dan kata

Lio d^nkata yangsejenisnya. Sedangkan kata .36rll artinya adalah

segala sesuatu yangdapat meliputi manusia.

Mengenai pemaknaan ini seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ i'u$i6Y&iv }
"Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan." (QS. Al-A'raf l7):133).

Namun kata tersebut dalam kebiasaanya dianikan air yangmeluap

dalam jumlah yangbanyak, hal ini dikarenakan kejadianyangmenimpa

nabi Nuh adalah meluapnya air dalam jumlah yang sangat banyak

(banjir taufan).

Allah SG;x,Y) berfirman:

{@ s6,hi'3cly
"Maka mereka ditimpa banjir besar." (QS.A1-'Ankabntl2g)t L4).
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2ov
O-P: Kata i-5EJl asal maknanya adalah sesuatu yangdigantungkan di
leher, seperti kalung yangdigantungkan di leher merpati, atau sepefti

kalung emas dan perak. Namun kemudian kata tersebut diperluas lagi

maknanya, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat \K'^YY
artinyaaku mengkalungkan ini, sama seperti makna kata ij-di .

Allah berfirman:

{@-r.W65YfrY
"HdrtAyangmereka bakbilkan itu akan dikalungkan kelak dilehemya."
(QS. Ali'Imran [3]: 180).

Pemaknaan tersebut sebagai bentuk penyerupaan, sebagaimana

yangdiriwayatkan dalam sebuah hadits yangberbunyi:

i
EI

"Akan datang pada hari kiamat nanti kepada salah seorang di antara
kalian seekor ular jantanyang bertanduk dan memiliki dua taring
lalu melilit orang itu, dan dia berkata: 'Aku adalah zakat yang tidak
engkau keluarkan."'

Kata i5EJl artinya adalah batasan kemampuarL yang mungkin
bisa dikerjakan oleh seorang manusia dengan penuh susah payah,
pemaknaan ini diserupakan dengan kata 

"lr.BJt 
yang berarti sesuatu

yangdiliputi oleh hal lainnya.

Maka firman-Ny a yang berbunyi:

{ @ 
o- 

r6'L3vt { 6, 64{ ;t$y
"Janganlab Engkaupikulhan kepada kami d,pdyangtidak sanggup kami
memikulnya. " (QS. Al-Baqarah l2l: 286) .

)wi{L*r'F7 2.<o*, l6pzz(

OJh,*e

zO

rU4rr i;iLs;i OIp

i6..*;jr flr
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Aninya adalah jangan Engkau pikulkan sesuatu yangkami susah

untuk menjalankannya. Ayat tersebut bukan bermakna 'janganlah

Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak dapat

melakukannya,' hal ini dikarenakan Allah terkadang membebankan

kepada manusia dengan beban yang menyusahkannya, sebagaimana

yang difirmankan oleh-Nya:

{@i;t'#&1y
"Ddn membuang dari mereka beban-beban yang ada pada merekd."

(QS. Al-A' ref. l7l: 157).

{@E:t-ri\a;;,Y
"Ddn Kami telah mengbilangkan daripadamu bebanmu."

(QS. Al-Insyirah lgal: 2).

Maksudnya adalah Kami ringankan ibadah-ibadah yang berat yang
mana apabila kamu tinggalkan maka berdosa. Mengenai pemaknaan

ini terdapat firman Allah yangberbunyi:

{ @ :D}g' sJqiitta 6G{Ady
"Mereka (orang-orangyangtelah minum) berkata: Tak ada kesanggupdn

hami bari ini untuk melautan jalut dan tentara-tentard.rqtd.."

(QS. Al-B aqarahll: 2a9).

Terkadang penafian kata i5t-EJt diartikan sebagai ketidak mampuan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@Wic;ii4iig<}fiie'y
" D dn w aj ib b agi oran g- o ran g y an g be r at menj al an iny a (j ika m ere ka t i dak

berpuasa) membalar fidryoh (yaitu) memberi makan seorang miskin."
(QS. Al-Baqarah l2): LBa).
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{@&'lJ'JhY
"Ddn berlalulab atas mereka. rndsd yangpanjang."
(QS. Al-Qashash l28l: as).

Ayat ini secara zhahir memberikan arti bahwa orang yang berat

menjalankan puasa ia mesti membayar fidyah, baik ia berbuka ataupun

tidak. Namun para ulama bersepakat bahwa tidaklah demikian kecuali

dengan syarat lain. Dan diriwayatkan ada yangmembacanya dengan

bacaan t't_j4 maksudnya orang-or ang yang diberikan beban berat.

4, o ,.t

dP: Kata Jrilr yr"g berarti panjang, dan kata '*etr)\ yangberani
pendek merupakan diantara nama-nama al-mutadhayifah sebagaimana

sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kata tersebut dapat digunakan dalam

bentuk fisik atau non fisik seperti zamarl danyanglainnya.

Allah berfirman:

{@t{i6;3r6}
"Kemudian berlalulab masayangpanjang." (QS. Al-Hadid 157): 16).

{@)#Lly
" LI rus An y ang panj ang Bany ak)." (QS.,Frl-Muzzammil 17 3l: 7) .

Ia dapat dikatakan j,; 
^t^u 

Jr+ a^" jamaknyaadalah it5y. X^
juga yangmengatakrn b"h*, jamaknya adalah j[b. nit, dilihat dari

maknanya panjang, maka tali yang ada di atas binatang dapat disebut

dengan i;, dan disebutkan dalam sebuah kalimat Ow; J* artinya
panjangkan tali kekang kudamu. Dikatakan dalam sebuah kalimat J6;

-r,oiJl artinya masa yarrglama. Kalimat .i>13 J-rtg artinya telah berlalu

masa si fulan.

Allah berfirman:

fata &EJt digunakan untuk mengartikan kemuliaan.
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Allah berfirman:

{@i;6(u;v6**y
"Kerd.s bukuman-Nya yang rne?rrpunyd.i karunia." (QS. Ghafir [a0]: 3).

Dan firman Allah Jr;4i,v;) yangberbunyi:

{@ &J;;ti:Ji6:nY
"Niscaya ora.ng-orang ydng kaya dan berpengaruh di antara mereka

meminta izin kepadamu (untuk, tidak berjibad)." (QS. At-Taubah [9]: 86)

{@s#'&W"l;;Y
"Dd.n barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup

biay." (QS. An-Nisa' $l:25).

t<ata.i/ dalam ayat tersebut digunakan untuk mengkiaskan mahar

dan nafkah. Kata alv adalah nama orang dan ia adalah nama ajam

atau asing (bukan nama arab).

9ot
(W: Kata &EJl artinya adalah tanah yangbercampur dengan air.

Namun terkadang tanah yang sudah hilang unsur campuran airnya
juga dapat disebut dengan irgJl.

Allah berfirman:

*Dari tanab liat." (QS. Ash-sheffar p7l: lL).

Dikatakan dalam sebuah kalimat K A+ artinya adalah aku
mencampurkan tanah seperti ini, atau seperti kalimat 'a!3$ aninya aku

mencampurkannya dengan tanah.
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Allah berfirman:

{@;,}b"':;5()Y
"DAn Engkau telab rnenciptakannya dari tanab liat." (QS. Shad [38]: 76)

Dan firman Allah Svij:i\a.L yangberbunyi:

{@ ,ili;;{.t.4i;vy
"Maka bakarlah hai Haman untukku tanab liat."
(QS. Al-Qashash [28]: 38).

LSP: Kalimat ;u$l,l3v artinyaaku melipatkan sesuatu, ini seperti

kalimat dl\ it yaitu lipatan tingkatan.

Mengenai pemaknaan ini terdapat firman Allah yarLg berbunyi:

{@ WiU;{^ai"*ifq
"(Yaitu) pada bari Kami gulungkan langit seperti menggulung lembaran-

lembaran kertas." (QS.Al-Anbiya' [21]: 104).

Dari kata tersebut lahirlah kalimat $ata6r artinyaaku lintasi/
lewati padang pasir. Dan kata $lljuga digunakan untuk mengartikan
berlalunya usia. Dikatakan dalam sebuah kalimat lft'ritl c$ aninya
Allah telah menghilangkan (mematikan) usianya.

Seoran g p eny air berkata:

AlX !,i03,3$L &E:S

Engkau lalui masa-rnasa sulitmu setelab dibangkithan
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Dikatakan:

{ @ \, ;,u;E:'-r53uy
"DAn langit digulung dengan td.ngdn kanan-Nya. "
(QS. Az-Zumar l39l: 67).

Kata \V--b dapat diartikan dengan artian yang pertama yaitu
digulung, dan dapat juga ia bermakna kehancuran.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ i}o-:Air1\'!i\\
"Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci thuana."

(QS. Thahel2)l: r2).

Kata6"L dalam ayat tersebut adalah nama sebuah lembah. Namun
adajugayang mengartikan bahwa ayat tersebut menunjukkan kondisi
orang yang telah mencapai lembah melalui jalan pilihan, seakan ia telah

melewati jarak yangjauh yang kalau ingin mencapainya dibutuhkan
kesungguh an y 

^ngtinggi.
Dan firman-Nya:

{@ i}q:Ai,t}9fi\\
"Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tbuwa."
(QS. Thahel2o): t2).

Ada yang mengatakan bahwa makna kata 6$ dalam ayat
tersebut adalah nama sebuah tanah, dan diantara mereka aday;rng

menjadikan kata tersebut sebagai kata yang dapat di tashrifkan,
sementara sebagiannya lagi ada yang menjadikannya kata yang tidak
bisa ditashrifkan. Namun ada juga yangmengatakan bahwa kata 6;jL
merupakan bentuk mashdar dari kata 4$lalu di tashrifkan.
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,\^hJl ..:Ut
-a-

Bab Huruf Zha

..r'.
* : Disebutkan dalam kalimat arab tilE - i# - iys artinya
aoatan pergl.

Allah berfirman:

{@"9&y
"Diuaktu kamu berjalan." (QS. An-Nahl [15]: 80).

Kata '4rESt artinya adalah tandu yang di dalamnya rcrdapat
perempuan, namun terkadang kata tersebut juga digunakan untuk
mengkiaskan seorang perempuan, meskipun ia tidak sedang berada

di dalam tandu.

'rA5: kata ',18)t y^ngberarti kuku, ia dapat digunakan untuk kuku

ianrrsia dan juga kuku selainnya.

Allah berfirman:

{@Pe;'iep
*Segala binatangyang berkuha;. " (QS. Al-An'am 16l: M6).
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Atau dalam arti lain binatang yang berkuku cakar, dan senjat a juga

diungkapkan dengan kata'i,BJt kuku cakar, hal ini diserupakan dengan

kuku cakar burung dimana ia berfungsi sebagai senjata. Oleh karena
itu disebutkan dalam seluruh kalimat lfil$tjS,iXt artinyasi fulan
kuku (senj ata) nya tumpul sehingga ia dapar dikalahka n. *r |P+iJ $Xi
artinyasi fulan menancapkan kuku (senjata) nya kepad arLy^.Kata j\l
artiny^ kuku yang panjang. Sedangkan kata i?Ett artirlya adalah
kulit yang menutupi kelopak mata, dinamakan demikian karena ada

kemiripan dalam kekerasan (untuk melindungiyang ditutupi) nya.
Dikatakan dalam sebuah kalimat '^:.L it# aftinya matanya ditutupi
oleh kulitnya. Kata :Mt artinya adalah kemenangan, ia berasal dari
kalimat ,)Ll$yang berani dia mengalahkannya,atau dalam arti lain,
ia menancapkan kukunya kepada (musuh) nya.

Allah berfirman:

{@n#&s6sr}
" S es udah A I I ah me m enan gk an karnu atas rn ere k a. " (Q S. Al-F ath [4 8]: 2a) .

, U-b : kata jBt yrrrg berarti naungan ia adalah kebalikan dari kata

fi.fr (jela$ namun ia lebih umum dari kata Lg)\ $ayangan) oleh karena
ilu disebutkan dalam kalimat , *t ,'D ,rr.rngin malam, atau kalim 

^t bflt ,r.rrrgan Surga. Setiap r.ffi, ir.rg tidrk tersinari matahari disebut
dengan JEJI r.*.ntara tempat hilangnya matahari disebut dengan i;!Jt.
Kata JBt juga dapat digunakan untuk menggambarkan kemuliain,
sebagaim ana kata i;l:it dapat digunakan untuk menggambarkan
kemakmuran.

Allah berfirman:

{@+-!e,#i'LY
" Sesungguhny d. orang- ordng y ang bertaqan berada dalam ndungdn (y ong
tedub)." (QS. Al-Mursalat 7Zt1: +t).
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Maksudnya adalah mereka berada dalam kemuliaan dan kemakmuran.

Allah berfirman:

{@'qfu;'ry"\fi<;.y
"Buabnya tak henti-henti sedang nd.ungdnnya, (demikian pula)."
(QS. Ar-Ra'd [tl]: lS).

{@.}+ r."-;isfy
"Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tetnpdt yangtedub."
(QS. Yesin [35]: s6).

Dikatakan dalam sebuah kalimat Vful.;iir artinya pohon itu
meneduhkanku.

Allah berfirman:

{@icii@Gtt;'y
"DAn Kami naungi kamu dengan da)an." (QS.Al-Baqarahl2]:57).

Kalimat,iit,i"i artinyasi fulan menjagaku dan menjadikan diriku
dalam naungannya, serta dalam kemuliaan dan kemakmurannya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@'rEW3
" Bayangannya berbolak-balik." (QS. An-Nahl [ 1 6]: a8).

Maksudnya adalah kehendak-Ny, itu menunjukkan akan

keesaan-Nya dan Allah mengabarkan tentang hikmah-Nyr.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@r-liu;G5'tL*qiii;+yai4;W:'\
"Hanya kepada Allah lab sujud (patub) segala apa yang dilangit dan bumi

dengan kemauan sendiri atdupun terpaksa (dan sujud pula) bayangan-

bayangannya." (QS. Ar-Ra'd [13]: 15).
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Al-Hasan berkata mengenai ayat tersebut: "Bayanganmu sujud
kepada Allah, sementara kamu mengkufurinya, maka sesungguhnya

sujudnya sebuah bayangan sangatlah melimpah."

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@WnY"&I;Y
"DAn Kami masukkan mereka ke tempat ydng tedub lagi nyaman."
(QS. An-Nisa' [4]: 57).

Ayat tersebut mengkiaskan akan kemewahan hidup. Kata ii.At
artinya adalah awan yang menaungi. Namun ia banyak digunakan
untuk hal-hal yangmembahayakan dan tidak disenangi.

Allah berfirman:

{@,,ii,ry
"Seakan-akan bukit itu naungan aw)dn." (QS. Al-A'raf l7l: L7l).

{@'if,izi.4\:iy
"Azab pada bari mereka dinaungi au)an." (QS. Asy-Syu'ara' [26]: 189).

{ @,r:i i'e,!i af i &-Y- Jy
"Datangnya Allab (pada bari kiamat) dalam naungdn d,u)d,n."

(QS. Al-B aqarahl2l: 2t0).

Maksudnya adalah siksa itu akan mendatangi mereka. Kata Ji-BJt
merupakan bentuk jamak dari kata ifu ,r-, seperti kaa Jljamak
dari kata 'o3j at^u seperti kaa,3. jjamak dari kata 'a:.$ a^, sebagian

ada yang membaca ayat diatas dengan_b acaan CXE g dan itu bisa jadi

merupakan bentuk jamak dari kata li-B sama seperti jamaknya kata
,.i)l+ dari kata'a;g atau seperti jamaknyakata'r\;7dari kata ';rL . aart
bisa juga kata tersebut menrpakan bentuk jamak darikata jb
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Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi

{@,{+W-y
"Balangannya berbolak-balik." (QS. An-Nahl [16]: a8).

Sebagian ahli bahasa berkata bahwa sesuatu y^ng menetap iuga
dapat disebut dengan j9, -.r.ka kemudian melanjutkan pernyataarlnya

tersebut dengan menunjukkan bukti melalui ucapan seorang penyair

yangberbunyi:

#i,yw')rr;UI
Ketika kami turu.n, kami angkat naungan yang rnenutupinya

Ia berkata: "Mereka tidak memaksudkan krta j-Elt dengan arti
bayangan,namun yangdimaksud dengan kata j-Btdalam syair di atas

adalah naungan. Lalu penyair lainnya berkata:

'^1*,J)EJI ;\ii &
Ia mengikuti naungan bayangan pada saat berjalan siang bari

Maksudnya adalahbayangan orang: namun ini bukanlah bukti
bahwa kata j-Ht bermakna sesuatu yangmenetap, karena kalimat
yangberbunyi #i jb\l;, artinya adalah kami angkat penutup,
sehingga kami dapat mengangkat naungan tersebut dengan penutup itu,
sehingga seolah-olah yang diangkat itu adalah bayangan dan kalimat

yangberbunyi ddEJl;$f b.rrrti n-aungan bayangan Karena kata J>tElt

adalah umum, r.drrrgkrn katai$ladalah khusus. Dan kalimat tersebut

merupakan bentuk penggabungan sesuatu terhadap jenisnya. Kata
ii.Bt juga berarti sesuatu y angmenyenrpai bentuk lapisanJapisan, dan

makna itu mengandung maksud dari firman Allah yangberbunyi:

{@ {AK'U#'IE
"DAn apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung."
(QS. Luqman [31]: 32).
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Maksudnya seperti gugusan awan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

*Bagi 
mereka lapisan-lapisan dari api diatas mereka dan dibauah mereka

pun lapisan-lapisan (dari api)." (QS. Az-Zumar [39]: 15).

Kata J.Bt juga terkadang digunakan terhadap segala sesuatu yang
menutupi, baik itu mengandung makna sesuatu yangterpuji, ataupun

sesuatu yangtercela. Diantara contoh kata j-Bt yangmengandung
makna sesuatu y ang terpuji adalah firman-Ny a y^ng berbunyi:

{@j;t({'fui*5y
"DAn tidak (pula) sd.rna yang tedub dengan yd.ng pd.nds." (QS. Fathir

l3s):27).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@aq a*-":;y
"Ddn ndungan (pobon-pobon Surga itu) dekat di atas rnerekA."

(QS. Al-In san 17 6l: 1.4).

Sementar a diantara contoh kata jnt yang mengandung sesuatu

y^rlg tercela adalah firman-Nya yang berbunyi:

{@,,#-i,*'y
"DAn dalam ndungdn dsdp ydngbitam." (QS. Al-tU7aqi'ah [56]: a3).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@# +x"1*J;p
"Mendapatkan naungan yang rnernpunyai tiga cabang."

(QS. Al-Mursalet l77l: 30).

{ @ iir G o* rgi'nW €-}' dl y
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Kata jat dalam ayat tersebut sama seperti kata iiEJt dalam firman
Allah yafigberbunyi:

{@;rti',r:P\
"Lapisan-lapisan dari dpi." (QS. Az-Zumar [39]: 16).

Dan juga seperti firman-Ny a yang berbunyi:

{@++{}
"Yang tidak melindungr." (QS. A1-Mursalatl77): 3l).

Maksudnya adalah bahwa penutup itu tidak memberikan
manfaat apapun bagi mereka dalam menahan panasnya Neraka.
Dan diriwayatkan:

((jD 'i,;p"{ *liloK 114tffV6lr ,iip
"Bahwasanya Nabi Muhammad:Sq*t;aiv apabila berjalan, beliau tidak
me namp akkan b ay anganny a."

Dan ini merupakan bentuk pentakwilarL yang bukan tempatnya
dalam bab ini. Kalimat d-ig dan kalimat d.j1r dengan membuang salah

satu diant ara dua huruf lam (J) digunakan untuk mengartikan sesuatu

yangdikerjakan pada siang hari, dan itu mengandung makna !-yairu
aku telah berjalan.

"Maka jadilah kamu beran dan tercengang." (QS. Al-\flaqi'ah [56]: 65).

{,@1,;X-e;ab'tj6y
"Benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi ingkar,"
(QS. Ar-Rrlm [30]: 51).

{@tt6*4y
"Yang hamu tetd.p rnenyembabnya." (QS. Thaha l20lz 97).
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'rJ[: kata ii.Br arinyaadalah ketiadaan cahaya.Jamak dari kata

l.rr.b.rt adalah e\a$ .

Allah berfirman:

{@# le'iitKSY
"Atd.tt. seperti gelap gulita di lautan yang dalam. " (QS. An-Nur 12fl: a0).

" Gelap gulita yang tindib-bertindib." (QS. An-N[r lza]: a0).

Allah Saj.nw juga berfirman:

{ @r{6 fii + tJLg"rL'}*" ;'1 Y
"Bukankab Dia (allab) yang rnernberi petunjuk kepada kamu dalam

kegelapan di daratan dan lautan " (QS. An-Naml 127): 63).

{@ ;Ai;'rlit:t}1;Y
"Ddn menjadikan gelap dan terang." (QS. Al-An'am [6]: 1).

Kata 
iLBJt 

juga dapat digunakan untuk menggambarkan kebodohan,

kemusyrikan dan kefasikan sebagaima na kata )till juga dapat digunakan

untuk menggambarkan kebalikan dari itu semua.

Allah Jr;'nw telah berfirman:

{@;3\iv;cfii';,#AY
"Dia ntengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cabaya

(iman)." (QS. Al-Baqarah l2l: 257).

{ @ r.Ai ly,'. *jl:i a 6i';, *-l 5y
"(Dan Kamiperintabkan kepadanya) Keluarlkanlab kaummu dari gelap

gulita kepada cabaya terdng benderang." (QS. Ibrahim [1a]: 5).
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{@,Afuio6"6y
*Maka ia menyeru dalam keadaan yang sd.ngat gelap."
(QS. Al-Anbiya' l2rl: 87).

"serupa dengan ord.ng yang keadad,nnyd. berada dalam gelap gulita."
(QS. AI-An'am 16l: r22).

Ayat tersebut sama dengan firman-Ny a yarlg berbunyi:

{@7i;:sy
"SArnA dengan orangydng buta?" (QS. Ar-Ra'd [t:]: tl).

Juga firman-Nya ini sama dengan ayat dalamsurat Al-An'am yar,g
berbunyi:

{ @'"cf , i a?S3i % Wgi iKa$i ty
" DAn orang- ord.ng y dng mendustakan d.y d.t- ay dt Kami adalab pekak bisu

dan berada dalam gelap gulita." (QS.Al-An'am [6]: 39).

Maka firman-Ny a yang berbunyi:

'{@,';lCaY
"Dalam gekp gulita." (QS. Al-Baqarah l2l: 17).

Maksudnya adalah buta, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya
ye,ngberbunyi:

{@pg'ny
*Tuli, 

bisu, buta." (QS. Al-Baqarah [2]: 18).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

*Tiga 
kegelapan." (QS. Az-Zumar [39]: 6).
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Maksudnya adalah kegelapan perut, rahim dan plasenta. Kalimat

,1X;iUi artinyaadalah si fulan berada dalam kegelapan.

Allah berfirman:

{@6Mir''!}
"Maka dengan sertd rnertd mereka berada dalam kegelapan."

(QS. Yasin 136l:37).

Kata p,At -errurut para pakar bahasa dan juga menurut para

ulama berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang telah

dikhususkan, baik itu dengan mengurangi sesuatu tersebut atau dengan

menambahkannya, baik dengan menyelewengkan waktunya ataupun

tempatnya. Dengan pemaknaan seperti ini, maka disebutkan dalam

sebuah kalimat ;\L-tl,'-jY artinya aku minum (susu) bukan pada

waktunya. Dan susu yang diminumnya itu dapat disebut dengan !.j.E
yaitu sesuatu yang diletakkan bukan pada waktunya. Kalimat ,.A:\tiJE
ia berarti aku menggali tanah pada tempat yang bukan untuk digali.
Maka tanah yangdigalinya itu bisa disebut dengan 'ij,jlI;jt sementara

tanah y^ngdiangkat dari galiannya disebut dengan '/Z'.KataiiArluga
dapat digunakan terhadap sesuatu yarLg menyimpang dari putaran
kebenaran baik penyimpangan tersebut banyak maupun sedikit.
Dan dengan demikian kata p-Blr digunakan terhadap dosa besar dan

kecil, sehingga Nabi Adam ketika melanggar aturan-Nya disebut
dengan zhalim, begitu juga Iblis disebut dengan zhalim meskipun
kezhaliman diantara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jauh.

Sebagian ahli hikmah berkata bahwa zhalim itu terbagi kedalam tiga
bagian;

Pertama kezhaliman antara manusia dengan A1lah, dankezhaliman

terbesar manusia terhadap Allah adalah kekufuran, kemusyrikan dan

kemunafikan.

Oleh karena itu Allah berfirman:

{@ )5'56i4i4y\
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"sesungguhnya kemusyrikan itu merupakan kezbaliman yang besar."

(QS. Luqman [31]: 13).

Dan begitupulayangdimaksud dengan firman Allah yang berbunyi:

{@'d9\t"^i.r':'i1}
"Ingatlah kutukan Allah (ditimpakan) atas ordng-orang yang zbalim."
(QS. Hrd [11]: 18).

{@lIJ$:i{:a'#Gy
"Dan bagi orang-orrtng yang zhalim disediakan-Nya azab yang pedib.'
(QS. Al-Insan [76]: 31).

Dan dalam banyak ayat Allah berfirman:

{@;i'i'&;3L&9"6y
"Maka siapakab yang lebib dzalim daripada orrmg yd.ng Tnernbuat-buat

dusta terbadap Allah." (QS. Az-Ztmar l39l:32)

{@W;i&e;ii;46frY
"DAn siapakab yang lebih aniaya daripada orang yang tnenlbuat'buat
sud.tu kedustaan terbadap Allab." (QS. Al-An'am 16l:21).

Jenis kedua adalah kezhaliman antarasesama manusia, dan ini yang

dimaksud dalam firman Allah yangberbunyi:

-rt;Eti U { frfiU4,AffitS tG i;3 (irr:ry #'6fr y
{@

"DAn balasan suatu kejahatan adalab kejahatanyangserilpd,, maka barang

std.pd. memaafhan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan)

Allab. Sesunggubnya Dia tidak menyukai ord.ng-ordng yang zbalim."
(QS. Asy-Syura l42l: 40.
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Juga dengan firman-Ny. yangberbunyi:

{ @ ;;ui i,A[i-'rJW WiL:1y
"sesungguhnya dosa itu atas ordng-orang yang berbuat zbalim kepada

manusia." (QS. Asy-Syura $21: a2).

Dan dengan firman-Ny, yangberbunyi:

{@\i}E.fiAy
"Ddn barangsiapa dibunuh secard, zhalim." (QS. Al-Isra' llTl:33).

Jenis ketiga adalah kezhaliman terhadap dirinya sendiri, dan ini
y ang dimaksud dengan firman Allah yang berbunyi:

{@ -*;13)L;i4Y
"Lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri."
(QS. Fathir [3s]: 32).

Dan juga firman-Ny a yang berbunyi:

{@il1f;r':iJ4\
"Ketika mereka menganinya dirinya sendiri." (QS.An-Nisa' l\:6a).

{@ t}v!ii\'Ky
" Merry eb abkan kam u t erm as u k o rdn g- ordn I y an g zh a I im. "
(QS. A1-B aqarahlzl: 3s).

Maksudnya adalah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri.

{@.,ilIby
"sesungubnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku sendiri."
(QS. An-Namll27l:44).
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{@":,.fr)bri,d\J-iity
"Barangsiapa berbuat demikian maka sunggub ia telah berbuat zhalim
terb adap diriny a sendiri. " (QS. Al-Baqarah l2l: 23 L) .

Semua jenis kezhaliman ini pada hakikatnya adalah kezhaliman
terhadap dirinya sendiri, karena manusia itu ketika berbuat kezhaliman,

sesungguhnyaia telah menganiaya dirinya sendiri. Maka kezhaliman
itu selalu diawali dengan kezhaliman (terhadap dirinya sendiri) dan

oleh karena ini, Allah berfirman dalam banyak ayat yang berbunyi:

{ @ <,A5. 6Y},\4 #:xi$*Y5Y
"DAn Allab tidak mmganiaya mereka akan tetapi merekalab yangselalu
menganiaya diri mereka sendiri." (QS. An-Nahl [16]: 33).

{ @ 5;}8 6\-},G-si (AL65y

"DAn tidaklab mereka menganiaya Kami akan tetapi merekalab yang
menganiay a diri mere ka s endiri." (QS. Al-Baqarah l2): 57) .

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@i1, ,iA$-;r.l;y
" DAn tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan k ezhaliman. "
(QS. Al-An'im [6]: 82).

Ada yang mengatakan bahwa yangdimaksud dengan kezhaliman
dalam ayat tersebut adalah kemusyrikan. Yang demikian itu diambil
dari sebuah dalil bahwa ketika ayat di atas turun, hal ini membuat
para shahabat nabi 1r6r&KV gelisah, sehingga nabi pun bersabda kepada

mereka: "Tidakkah kamu melihat kepada firman Allah yang berbunyi:

" Sesunggubny a kemusyrikan adalab kezbal iman y dng besdr. "
(QS. Luqman [31]: 13).
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@115;r,t}'")ry
"Dd,n tidah kurang buabrrya sedikitpun " (QS. Al-Kahfi [18]: 33).

Maksud kata;jBtdalam ayat tersebut adalah ,;;atyaitu berkurang.

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

{ @ rr q;'ii cvili 6)rr-5 tri y
"Ddn sekiranya ordng-orang yang zhalim mempunyai apa yang ada

dibumi sernud.nyd.." (QS. Az-Zumar l39l: a7).

Sesungguhnyakata p-dJt dalam ayat tersebut mengandung tiga
jenis kezhaliman. Tidaklah seseorang melakukan kezhaliman di muka

bumi lalu dia mendapatkan seluruh apa yangada di bumi beserta yang
semisalnya maka niscaya dia akan menebusnya agar tidak mendapat

siksa yang disebabkan kezhalimatnya di dunia.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ sL\i''sp}
* Mereka adalab ord,ng- ordng y ang p aling zhalim dan durb aka. "
(QS. An-Na1mls3): s2).

Ayat ini menunjukkan bahwa kezhaliman itu tidak akan hilang
begitu saja, namun ia akan diberikan balasan setimpal, dan hal ini
dibuktikan dengan kasus kaum Nabi Nuh.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@r6[w$i!1t(:\
"Dd.n Allah tidak mengbendaki berbuat kezhaliman terhadap bamba-

hamba-Nya." (QS. Ghafir [a0]: 31).

640 Huruf Zha



Dan dalam ayatlain disebutkan

{@ r$#"cff,Y
"Ddn Aku sekali-kali tidak menganiaya bamba-bamba Ku.'
(QS. Qhaf ls)):2e).

DisebutkarLnya salah satu diantara dua ayat di atas dengan

menggunakan kata i,j terhadap kata 3t;Jl sementarapadaayat lain ia

menggunakan kata iflil dan kata l";Jt maka itu bukanlah pembahasan

dalam bab ini, namun dalam bab sesudahnya. Kata iJEJt iuga bermakna

burung unta jantan. Ada jugayangmengatakan bahwa dinamakannya

burung unta jantan dengan kata #6Jt karena keyakinan mereka bahwa

binatang tersebut dianiaya,hal ini sesuai dengan makna ucapan seorang

penyair yangberbunyi:
.'"

#1!'G7*uf ,#\Goi{e$i
O on oku p un menj ad.i seperti ord.ng y ang panj ang pund.akny a

Mencari-cari tanduh narnun tidak, kembali pulang dengan dua telinga

Kata ii-Elt arti nya.adalah air untuk binatang gembalaan.
Al-Khalil berkata: # iii ili aninya aku menemukarLnya di lembah

gembalaan yang ada airnya, atau dalam arti lain adalah permulaan

sesuatu y arLgmenutupi pandan ganmu. Dikatakan bahw a kata tersebut

tidak melahirkan bentuk kata kerja."

9,l'lo\-, : Kata ii-EJl artinya adalah masa di antara dua kali minum,
sedangkan kata t:.E.Jt artinya adalah rasa haus pada masa tersebut.
Dikatakan 'oW # - \:E -;r.J artirya haus.

Allah berfirman:

{@ 6,J'{tWWJY
"Kan1u tiddk akan rnerasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa pands

rnatabari di dalamnya." (QS. Thaha [20]: 119).
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Allah juga berfirman:

{ @ 6;i t i1. I r'&6L1r*. i( iziai r-.l.y
"Yang disangka air oleb ordng- ord.ngy ang dab aga tetapi bila didatanginy a

air itu dia tidak mendapatinya sesuatu d.pdpun." (QS. An-Nur l2l:39).

r, to
,'tb: kata,t$Jl yang berarti prasangka ini merupakan jenis nama yang

Hhasilkan i^rrn id^ny^t*dr-trrrda, ketika f..rr,gkrrry, it, t.r.i
maka ia akan menghasilkan sebuah ilmu, namun jika prasangkanya

lemah sekali maka iahanya akan menjadi sebuah anggapan. Ketika
sangkaan dan tandanya itu kuat, maka ia akan menggunakan huruf
.ii dan huruf ii namun ketika sangkaan nya \emah, maka ia akan

menggunakan huruf .5f d"" huruf 6f ,r-rn tidak disertakan perbuatan

dan ucapan.

Maka firman-Nya yang berbunyi:

{@rr;Wi,1';'i&r.}(}
"(Yaitu) Orang-orang yd,ng mqakini babua mereka akan menemui

Tubannya. " (QS. Al-Baqarah l2l: a6).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@;i i;fr,r{t<r,l--y
"Orang-ord.ng yang mqakini bahan mereka akan menemui Allab."
(QS. Al-Baqarah l\: 2a9).

Kata $El dalam kedua ayat tersebut bermakna yakin.

Adapun firman-Nya yang berbunyi:

"Dd.n dia yakin bahan sesunggubnya

dunia)." (QS. Al-Qiyam ah 17 sl: 28).

ilz

{@;grttfiY
itulab waktu perpisahan (dengan
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Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ qt'J;;\iy
"Tidaklah orang-ordng itu menyangka." (QS. Al-Muthaffifin [83]: a).

Sangkaan mereka merupakan akhir dari kehinaan mereka. Dan

ini berani bahwa sesungguhnya mereka tidaklah menyangka (dengan

menggunakan kata jtEtt) dikarenakan tanda-tand a hari dibangkitkan
itu sudah sangat jelas.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@-r* 5-,3 v i;' -til:i; 4}
"Ddn pemilik-pemiliknya mengira babwa mereka pasti menguasainya."
(QS. Yunus [10]: 2a).

Ini sebagai peringatan bahwa sangkaan mereka sama kedudukannya

dengan keyakinan mereka, hal ini dikarenakan kecintaan dan angan-

angannya y ang dalam terhadap dunia.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ Lilt3?';\i'Lrry

"Dan Daanud mengetabui bahua Kami mengujinya. " (QS. Shad [3 8]: 2a) .

Maksud kata $EJt dalam ayat tersebut adalah iijt yaitu mengetahui,

dan fitnah dalam ayat tersebut sama seperti firman-Nyay^ngberbunyi:

"Dd.n Kami telab mencobamu dengan beberapa cobdd.n."

(QS. Thaha [20]: a0).

{@Y;i,o'6y
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @^# 5 11 ift:""frw 6'i'"1-e}its' y
"DAn (ingatlab kisah) Dzun nun (Yunu) ketika ia pergi dalam keadaan

maralt, lalu ia menyangka bahua kami tidak akan mempersernpitnya

(meny ulitkanny a). " (QS. Al-Anbiy e' l2l): 87) .

Dikatakan bahwa kata $EJt dalam ayat tersebut mengandung
makna Jflty^it"anggapan, atau dalam arti lain bahwa ia menganggap

Allah tidak akan mempersempitnya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

tt$t{tffu,"t *A,,r:\i ai'i{u i'JUy }
{@ <,#3

"DAn berlaku angkublah Fir'aun dan bala tentdrdnyd di bumi (mesir)

tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka babwa mereka tidak
akan dikembalikan kepada Kami." (QS.Al-Qashash [28]: 39).

Digunakannya kata jEJt yarTgmengandung arti keyakinan adalah

sebagai peringatan bahwa mereka (Fir'aun dan bala tentaranya)
berkeyakinan terhadap sesuat:uyang mereka yakini meskipun hal
tersebut tidak benar dan tidak patut untuk diyakini.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@'1i*9"}#G;;v<iL"y
"Mereka menyangka yang tidak benar terbadap Allab sEerti sangkaan
jahiliyab." (QS. AIi'Imran [3]: 15a).

Maksudnya adalah mereka menyangka bahwa nabi Muhammad

1a,r$rtV tidak jujur dengan apa yang dia kabarkan kepada mereka,
sebagaimana ini y^ng disangkakan oleh orang-orang jahiliyah. Ini
sebagai peringatan bahwa mereka orang-orang munafik itu berada

dalam hukum kekafiran.
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ i:,5- rt 1')1 .{:tr:J'y
"Ddn mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat rnernper-

tahankan rnereka." (QS. Al-Hasyr 159): 2).

Maksudnya adalah bahwa prasangka mereka berada dalam
kedudukan yakin, dan mengenai hal ini terdapat firman Allah Jv;:n;.:L

yangberbunyi:

-i:,L 
" 

iI {3LKj;.,@ il:i \, 6fuJr1 fi'"i ;X{,#ry
{@

"Babkan kamu mengira babua Allah tidak mengetabui kebanyakan

dari apa yang kamu kerjakan dan yang demikian itu prasangkaTr-tu yang

telah kamu sangka." (QS.Fushshilat [41]: 22-23).

Dan firman-Nya yangberbunyi

{@;;li(;nOsi;try
" Dan mereka itu berprasangka buruk terb adap A llab.' (QS.Al-Fath [48] : 6).

Ayat tersebut ditafsirkan oleh ayat-ayat setelahnya yaitu y^ng

berbunyi:

{@&ii;v:.Jt'pSY
"Tetapi kamu menyangka babua Rasul tidak sekali-kali akan kembali."
(QS. Al-Fath [48]: 12).

"Kami sekali-kali tidah lain hanyalab menduga-duga saja.'
(QS. Al-latsiyah lafl: 32).

{@6V*bot\
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Kata jEJl dalam banyak hal sangatlah tercela, oleh karena itu Allah
berfirman:

{@'61i,Ki&.6y
"DAn kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja."
(QS. Ynnus [10]: 36).

{@Sfriit}
"sesunggubnya persangkaan itu." (QS. Yunus [10]: 36).

{@pKW'ivY
"DAn sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan

kamu (orang-orang kafi.r)." (QS. Al-Jinn l72l:7).

Dan firman-Nya:

{@#*ar?'}(,iy
"Ddn tidaklab mereka melainkan menduga-duga terhadap perkara

ghaib." (QS. At-Takwir l8l: 2a)

Ada yang membaca ci*dengan gfu-Q

.' l7
ib: Kata j,i.Ejl artinya dalah punggung (anggota tubuh) dan jamak

dari kata tersebut adalah'2_]i.

Allah berfirman:

{@+iv"';siJ'i*'y
"Adapun ordng-ordngydng diberi kitabnya dari belakdng,"
(QS. Al-Insyiqaq [sa]: 10).

{@rts;i7:}n\
*Dari sulbi mereka." (QS. Al-A'raf lTlt 772).
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.{@x;r;,1y
"Memberatkan pungungnxu." (QS. Al-Insyirah [9a]: 3).

Kata ',i-EJt y^ngberarti punggung dalam ayat tersebut merupakan

iSq:y(bahasa pinjaman) yangmana dosa diserupakan dengan sesuatu

yang diangkat, dimana hal ini dapat membebankan bagi yang

memikulnya,Lalu kata ',i-EJt juga digunakan untuk mengartikan
permukaan tanah, oleh karena itu disebutkan dalam ungkapan arab

Vu;::,*)\t)aE aninyapunggung (permukaan) tanah dan perut (dalam) nya.

Allah S$jxY;) berfirman :

{@ qi1oet1;slblt;uy
"Dia tidak akan meninggalkan diatas permukaan bumi sudtu makbluk

yang melatapun " (QS. Fathir [35]: a5).

Kalimat W k artinya laki-laki yang keras punggungnya,

# k aftinya laki-laki yangmengeluhkan punggungnya. Kata ',i-EJl

juga digunakan untuk mengartikan binatang yang ditunggangi diatas

punggung ny a, karatersebut juga dapat digunakan untuk mengartikan

binatang yangmenjadikan punggung sebagai kekuatannya.

Kalimat W H ^rtinya 
seekor unta y^ng kuat dan jelas

pungBungnya. Kata $rt artinyabinatang yang siap ditunggangi
punggungnya. Sebagaimana kata &r4)l juga dapat digunakan untuk
mengartikan sesuatu yangkamu jadikan di belakangmu samPai kamu

melupakannya.

Allah berfirman:

{@ri& {i6Y
"Sesudtu. yang terbuang dibelakangmu." (QS. Hud [1]):92).

Kalimat * # artinya ia mengalahkannya.
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Allah berfirman:

"Dan jika kamu berdua bantu-membantu mmyusahkan nabi.'
(QS. At-Tahrim 166l: a).

Kata VW dalam ayat tersebut bermakna Vt\73 yaitu saling
menolong.

{@s5i"ii\#li#Y
oKamu bantu-membantu terbadap mereka dengan membuat dosa dan
perrnusuba,?." (QS. Al-Baqarah [2]: 85).

Ada yang membacanya dengan bacaan \i\E:yutusaling membantu.

{@;;atiiy
"Orang-orang ydng membantu mereka (golongan-golongan yang
bersekutu)." (QS. Al-Ahzeb p3): 26).

{@/+i&fr;Jy
"Tidak ada di d.ntdrd mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya."
(QS. Saba' 134):22).
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{@ r:!"fifi"b\

{@K{EbAE."LiLy
"Sesungubnya jika mereka dopot mengetahui tempatmu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 20).

Kalimat 'tjj,U. artinya aku menolongnya.

Allah berfirman:

{@&fw\fit"'Y
"DAn membantu (orang lain) untuk, mengusirrnu."
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 9).
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{@iy'Jtjs:;laJt$y
" Ddn Malaik at-malaikat adalah penolongnya putld.. "
(QS. At-Tahrim l6Q: a).

Maksud kata'ry,! dalam ayat tersebut adalah W yaitu y^ng
membantu.

{@iiA,(/.<LSKXy
*Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-

orang kafir." (QS. Al-Qashash [28]: 36).

" DAn orang- ordng y dng rnenzib ar istri rnere kd. "
(QS. Al-Mujadilah [s8]: 3).

Kamus AlQur'an
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{@ !*<!.e,:i!;}Ki'ogy
"Ddn adalah orang-ordng kafir itu penolong (syaitan untuk berbuat

durhaka) terhadap Rabbnya." (QS. Al-Furqan l25l:55).

Maksudnya adalah mereka menjadi penolong syetan dalam berbuat

durhaka kepada Altah. Abu 'Ubaidah berkata:Kata'*#)l yaitu y',jiiit
yaitu sesuatu yang nampak dari bagian punggung (belakang) atau

dalam arti lain ayat tersebut mengatakan bahwa orang-orang kafir
itu merendahkan Tuhannya seperti halnya kamu membelakangi
sesuatu. Diambil dari ucapan arab yang berbunyi l1il,3:4; artinya
aku membelakanginya dan tidak menengok kepadanya. Kata )\i$)\
adalah seorang suami berkata kepada istrinya F\ 16 '",y $\ kamu
dihadapanku seperti punggung ibuku. (ini merupakan bahasa kiasan

untuk mentalak istrinya) dan dikatakan 51i11blV artinyasuami itu
sudah menzihar istrinya.

Allah S,c6:nr;l telah berfirman:
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Ada juga yang membacanya dengan bacaan 6iLq maksudnya

adalah 'bf$lalu diidghamkan sehingga dtbacal,#i. Kalimat Ldt#
asal makn any^ adalah nampaknya sesuatu diatas permukaan bumi
sehingga tidak ada bagian yang tersembunyi padanya. Sementara

kalimat L*;J,t:F asal maknanyaadalah terbenamnya sesuatu di dalam

perut bumi sehingga tidak terlihat. Kemudian kata ,iE digunakan

untuk mengartikan segala sesuatu yangtampak dihadapan mata dan

dapat terlihat.

Allah berfirman:

{@ iciiei}lie4:-65y
"Atau menimbulkan kerusakan dimuka bumi." (QS. Ghafir la}l:26).

{@<,xt6.)t4iAYry
*Baik ya.ng nantpak di antard,nyd, rndupun yang terselnburtyi."

(QS. AI-An'am [6]: 151).

{@#:9.$$
" Kecuali pertengkaran lahir saj a.' (QS. Al-K ahfi ILS): 22) .

{@,;ii}i:!;$:,fi.y
"Mereka hanya mengetabui yang lahir (saja) dari kebidupan dunia.'
(QS. Ar-Rum [30]: 7).

Maksudnya adalah mereka hanya mengetahui perkara duniawi
saja, semenrarapekara ukhrawinya tidak. Kata ilmu zhahir terkadang

dimaksudkan terhadap ilmu-ilmu yang tampak, namun terkadang
juga ditujukan terhadap ilmu-ilmu duniawi, sementara kata ilmu
batin terkadang ditujukan terhadap ilmu-ilmu yangtersembunyi, dan

terkadang ditujukan terhadap ilmu akhirat.
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Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@+'rii-ri*W54i*,4ip
"(Dindingydngrnernpunyai pintu) di sebelah dalamnya ada rabmat dan
disebelab luarnya dari situ ada siksa." (QS. Al-Hadid 157): t3).

Dan firmanNya yangberbunyi:

{@#'1rtsa;c;r'}\
"Telab nampak kerusakan di darat dan di laut." (QS. Ar-Rum [30]: 41).

Makna darikata jg dalam ayat tersebut adalah tersebar dan banyak.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

).. ... y'. 4 )zz ,.'4l.Sir$;',-'l p
"Nikmat-Nya lahir dan batin." (QS. Luqman [31]: 20).

Maksudnya adalah nikmat lahir yang kita ketahui dan nikmat
batin yang tidak kita ketahui, dan pernyataan ini ditunjukkan oleh
firman-Ny a y ang berbunyi :

{@G'#7 $ii;;bL1"f'Y
"DAn jika kamu mengbitung-hitung nikmat Allab niscaya kamu tidak
dapat menentukan jumlabnyd." (QS. Ibrahim [1a]: 3a).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ihy;}y
"Beberapa negeri yang berdekd,td,n." (QS. Saba' [34]: 18).

Katai,4,\E dalam ayat tersebut mengandung makna y^ngtampak,
namun ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan bentuk
perumpamaan terhadap sebuah kondisi, dan ini akan dibahas khusus

insya AIIah setelah bab ini.
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Dan firman-Nya yar,g berbunyi:

{@r1;i.ir&id,-r3}
*Maka Dia tidak memperlibatkan kepada seorangtun tentdng yang

ghaib itu." (QS. Al-Jinn l72l:26).

M aksudny a adalah t idak menamp akkan kep adanya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@-44-q4\:Ftg.y
"Untuk. dimenangkan Nya atas segala agdrna." (QS. At-Taubah [9]: 33).

Makna kata i-ralA) dalam ayat tersebut bisa bermakna untuk
ditampakkan, dan bermakna pertolongan sehingga bermakna untuk
dimenangkan Nya atas segala agarrLa, dan mengenai pernyataan rni
terdap at firman Allah $;j:ny;:. y ang b e rbunyi :

{@K*LK{u3s.otr.
"Jika mereka dapat mengetabui tempatmu niscaya mereka akan
melempari kamu dengan batu." (QS. Al-Kahfi [18]: 20).

Dan firman Allah Jaj:nw yangberbunyi:

{ @,riti c-sr*! iA a5i {J;fry
"(Musa berkata) lVahai kaumku, untukmulab kerajaan pada hari ini
dengan berkuasa di muka bumi." (QS. Ghafir la)l:29)

Dan firmanNya:

{@t}#.J'W6r1 }
"Maka mereka tidak bisa mendakinya." (QS. Al Kahfi llSl:97).
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Kalimat ifuttJ"e sudah sangat terkenal maksudnya, yaitv shalat

zhuhur, dan kata i#)l artinyaadalah waktu zhuhur. Kalimat 3t3;Al
makna nyaadalahsi fulan berada pada waktu zhuhur, ini sama seperti
kata Ebi yangberarti berada pada waktu subuh (prgi) ataukata ur-I
yaitu berada pada waktu sore.

Allah $;t:iw telah berfirman:

{ @ i't#'ryr$e;n b ; vJ ti a 3;Ai'i' \
"Dan bagi-Nya lah segala puji di langit dan di bumi dan diutaktu kamu
berada pada petang bari dan di waktu kamu berada di uaktu zubltr."
(QS. Ar-Rum [30]: 18).
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;iir .lut

Bab Huruf 'Ain

-\.9 : Kata 'abp\ artinya menampakkan kehinaan, dan kata ii[lt
lebih besar lagi dalam menampakkan kehinaannya,karenaibadah yang
berarti penghambaan adalah puncak penghinaan diri seorang hamba

-' 
:il ?iJ:: i:Ti:i ;]:,i,H:: 

ke muli aan vai'l u A 1r ah l6):i'\';L G
{@ tui*t-v!:'J\y

*Supaya kamu jangan rnenyernbah selain Dia.'(QS. Al-Isra' 177):23).

Ibadah atau penghambaan ada dua jenis; pertama ibadah dengan

paksaan seperti yangtelah kami sebutkan pada bahasan tentang sujud,

dan kedua ibadah dengan pilihan, dan ini yang biasa dilakukan oleh

orang-orangyangberilmu dan ini pula yang diperintahkan sebagaimana

dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{qrci\'iaiy
" Sembab lab Rabb kalian." (QS. Al-Baqarah l2): 2t).

{@ 
^\b37()y"Dd,n sembablah Allah." (QS. An-Nisa' ft):36).
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Kata i;jl yangberarti seorang hamba, disebutkan dalam empat
jenis;

Pertamd, hamba menurut hukum syara' (budak) yaitu seorang

manusia yarlgsah untuk diperjual belikan, ini sepeni yang difirmankan
oleh Allah dalam al-Quran yangberbunyi:

{@-;;;t,l-^"*by
"Hamba dengan bamba." (QS. Al-Baqarahl2lt 178).

{@ ,ae 3+Lr*(F'\Gy
"Seorang hamba sabaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak
terbadap sesuatupun " (QS. An-Nahl lL6):75).

Kedua, hamba karena dia telahdiciptakan, dan tidak ada seorang

makhluk pun melainkan dia menjadi hamba Allah Ju6:i,v;7. Dan inilah
y^ngdimaksud dengan firman Allah y^ngberbunyi

{ @ f; r-Ai ;!.i1"31,>. 
'ai 

6 o';Lal }
"Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, melainkan akan datang
kepada (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seordng bamba."
(QS. Maryamlrg):93).

Ketiga, hamba dengan ibadah dan pelayanan, dan manusia dalam
jenis ini terdapat dua bentuk; pertama, hamba yang benar-benar
mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah, inilah yang dimaksud
dengan firman Allah yangberbunyi:

"Ddn ingatlab akan bamba Kami Ayyub." (QS. Shad [38]: a1)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ d\wf{5y
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{@ 4;'ti"i't;iifiY
"Yang telah menurunkan al- Furqan kep ada h amba-Ny a. "
(QS. Al-Furqan l2s)z t).

{@$$'*tly
*Kepada bamba-Nya al-Kitab (al-Qur'an)." (QS.Al-Kahfi [18]: 1).

{@Y*'#a6a:Qit}
"sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap

mereka." (QS. Al-Hijr l15l: a2).

{@ J(4,\35}
Jadilah kamu penyembabku." (QS. AIi 'Imran l3l:79).

{@ ae;aiQr-tr'r+.Jl}
"Kecuali bamba-bamba-Mu ydng terpilib di antara rnerekd."
(QS. AI-Hijr [1s]: a0).

{@ 1\;;Q51i'*'y
"Yang telab dijanjikan oleh Rabb Yang Maba pemurab kepada hamba-

hamba-Nya sekalipun (Surga itu) tidak nampak." (QS. Maryam ll9): 6l)

{ @ 6;",i'iLt 5,4 4"1i,*;\ 36 y
"DAn bamba-hamba Rabb yang Maba Penyayang (ialab) ordng-orang

yang berjalan diatas muka bumi dengan rendab bati."
(QS. Al-Furqan 125): 63),

{@",qiir\
"Pergilab kamu dengan hamba-bamba-Ku (bani Israil) dimalam hari.'
(QS. Thahal20l:77).
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{@-r3r\+UtGte;\
"Lalu mereka berdua bertemu dengan seord.ng bamba di antara bamba-
bamba Kami." (QS. Al-Kahfi [18]: 65).

Kemudian jenis hamba kedua adalah hamba bagi dunia dan
isinya, dan inilah hamba-hamba yang selalu berkhidmah dan menjaga

kepentingan dunia, dan ini pula yang dimaksudkan dalam hadits nabi
Muh amm ad,prxtzftp y ang b erbunyi :

(q\4nl'^;L'Ger1t *,#n
"Binasalah hamba dirham, binasalah hamba dirham."

Dengan demikian, maka benarlah ungkapan yang menyarakan
bahwaail \'"iL q\3t3;.! tidak semua -rrrrrri, J.pr. dikatakan sebagai

hamba Allah, karena penghamb aar,yangdemikian disebut i,UJt yaitu
yang menghamba. Namun kata'"rLyangberarti hamba, itu lebih tepat
dibandingkan kata S,,te, semua manusia adalah +i,t i+ (para hamba
Allah), bahkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah
hamba-hamba Allah,hanyasaja sebagian dari hamba-hamba Allah ini
adayangdipaksa jadi hamba, adayangmemang atas dasar pilihannya
menjadi hamba Allah. Jamak darikataiSt y*rrg berarti hamba (budak)
adalah 'ai, ada jugayangmengatakan bahwa jamak dari kata tersebut
adalah.!;. Sedangkan jamak dari kata lit yangberarti lrar adalah 3ti.

umum daripada kata 3qjt.

Oleh karena ini Allah berfirman:

{@ r4*6-c'y
"Ddn Aku sekali-kali tiddk menganiaya bamba-bamba Ku.'
(QS. Qaf l50lz 2e.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan menganiaya
hamba-Nya baik ia beribadah kepada-Ny, sehingga ia disebut +i,t.r:;
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ataupun hamba-Nya yang beribadah kepada selain-Nya. Contohnya
sepefti para penyembah matahari yangdisebut dengan ,At'.ii atau
par^penyembah Lattayangdisebut dengan 9>iJli6 dan yang lainnya.
D ikat ak an dal am se b u ah kal i m at'{;1 8} artiny a jalan y angdirat akan,

atau kalimat 'd;i )o artinya unta yang ditarik talinya supaya turun
kebawah. Kalimat l5Xi 6-Ui artinyaaku merendahkan (menghinakan)

si fulan atau dapat juga berarti aku memperbudak si fulan.

Allah Jus;na berfirman :

{@ "Yq-I--,r':'';t6Y
"Kd,rnu telab memperbudak bani krail." (QS. Asy-Syu'ara' 126):22).

-g a9t*:
a

mainan,
argiYld^i-6

makanan

Kata &!lt artinyaadalah mencampurkan pekerjaan dengan

pemaknaan ini diambil dari kalimat arab yang berbunyi
artinya aku mencampurkan keju. Kata d.|ijt artinya adalah

yang dicampurkan dengan hal lainnya. Dari kata tersebut
lahirlah kata g-ti5.jil yaitu jenis makanan yangterdiri dari campuran

kurma, minyak samin dan tangkai daun.

Allah berfirman

{@6#"-4t:-e|ht$ry
"Apakab kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yd.ng tinggi
untuk kemegahan td.npa ditempati." (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 128).

Sesuatu yang tidak mempunyai tujuan yang benar juga disebut

dengan L" .

Allah berfirman:

{@ 63'&,i;rsfi3y
"Maka apakab kamu mengira babwa sesunggubnya Kami menciptakan
kamu secd.rd. main-mair." (QS. Al-Mu'minun 123): LL5).
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-*: 
Asal makna katalit adalah pelampauan suatu kondisi kepada

Iondisi lainnya. Adapun kata'ri)t dikhususkan untuk mengartikan
menyeberangi air, baik dengan berenang, atau dengan bahtera, atau

dengan jembatan. Dari pemaknaan itu disebutkan dalam kalimat arab

*W i*l7:s artinya sungai itu melewati tepiannya.Dari kata tersebut

lahirlah kalimat &)l'jL dimana ia digunakan untuk mengartikan
air mata, dan kata ';i$t aninva 

ir:5)l 
yaitu air mata. Dikatakan dalam

kalimat ,W'sV artinya orang yangmenyeberangi jalan (berlalu) .

Allah Saj:ie berfirman:

{@+, etG{*
"Terkecuali sekedar berlalu saja.'(QS. An-Nisa' [4]: 43).

Seekor unta yang kuat untuk melakukan perjalanan juga disebut
dengan r\7)i'1; ,dan kalim ar l;jlt ie artinyakaum itu telah mati. HaI
ini diumpamakan seolah mereka telah melewati jembatan kehidupan.
Adapun kata tr;.tr artinya adalah ucapan y^rlgkeluar dari lisan dan
melewati udara kemudian langsung sampai ke telinga pendengarnya

lalu dijadikan pelajaran dengan kondisi yang menyampaikan seseorang

untuk mengetahui perkara y^ng terlihat kepada sesuatu yang tidak
terlihat.

Allah berfirman:

{@',iJ4tiq6y\
"sesunggubnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran."
(QS. Ali'Imran [3]: 13).

{@ #:iir.iv.W;y
"Maka ambillab (kejadian itu) untuk, menjadi pelajaran hai orang-ordng
y dng rnempuny ai u)au) rt s d.n. " (QS. Al-Hasyr 159): 2) .

Kata jrr"9ttdigunakan untuk mengartikan menafsirkan mimpi,
yaitu sesuatu yangterlintas dalam mimpi baik lahir ataupun batinnya.
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Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{ @ <-,r.(' ('".r\- )K "\-\
"Jika kamu dapat menakailkan mimpi." (QS. Yusuf lll a3).

. Kata 'r-;A\ lebih khusus (ebih dalam) lagi artinya dibanding kata

$rts'. Karena kata $--2'titt yangberarti menakwilkan, ia dapat digunakan
untuk mentakwilkan mimpi dan untuk menakwilkan selain mimpi.
Sedangkan kata $t hanya digunakan untuk menafsirkan mimpi.
Rambut yanglebat disebut dengan ,;At 'ijJt dinamakan demikian
seolah rambut itu melampaui, tedrrrfkan kata $ra;:r arinyatanaman
yarLgtumbuh di lintasan sungai. Kalimat j)) ti aninya adalahlintasan

sungai yangjauh dari tumbuhan yanghidup di dalamnya.

, yrrg : Kata ,i:Al artinya adalah muka masam karena sempitnyalJ.v
dada.

Allah berfirman

{@ d;;;iy
*Dia (Muhammad) beranjah rndsdrn dan berpaling." (QS. 'Abasa [80]: 1)

{@ rj;;iy
"Lalu berwajab rnasarn dan cemberut." (QS. Al-Muddatstsir 17fl:22).

Dari kata tersebut lahirlah kalimat ,;"# i; artinya hari y^rLg
membuat muka masam(hari yang tidak mengenakan).

Allah berfirman:

{@t;t6it(6'Y
"SuAtu bari yang (dibari itu) orang-orang bermuka rndsarn penuh

kesulitan." (QS. A1-Insan [76]: 10).
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Dengan pemaknaan demikian maka percikan kencing dan tinja
y^ngmengenai bulu ekor disebut J;A\ dan kalim at *1+3 ;e {;}t ,#
artinya adalah kotoran itu membasahi mukanya.

970 ',l,r-9 : Dikatakan bahwa kata fi)L adalah tempat jin, dan kata
J.
iersebut biasa digunakan untuk mengartikan kelangkaan, baik itu
manusia, binatang ataupun pakaian. Oleh karena itu khalifah 'I-Imar

selalu dikatakan kepadany ^'i+W ,i'S aninya aku belum melihat

orang yang jarang seperti Umar.

Allah berfirman:

{@ 9\:"2;f#;y
" Ddn p ermadani-permadani y ang indab." (QS. Ar-Rahma n l55l: 7 6) .

Makna kata $rlpdalam ayat tersebut adalah sejenis permadani

yarLgAllah jadikan perumpamaan bagi permadani di dalam Surga.

?--
Ut : Kalimat ,\VY artinya aku tidak mempedulikannya. Asal

,rrrk.r, krtr'ipt ada\ahbeban, seolah kalimat di atas itu berbunyi: "aku

tidak melihat padanya sebuah kedudukan dan kekuasaan."

Allah berfirman:

{@,tQl35-6joY
" Katakanlab (k epada orang-ord.ng musyrik) Rabbku tidak mengindahkan

kamu." (QS. Al-Furqan 125)277).

Dikatakan bahwa makna tersebut diambil dari kalim at,-"Esl&V
artinya aku tidak mempersiapkan kebaikan, seolah ayat tersebut
berbunyi tidaklah ada yang dapat membuatmu bertahan selain

karena doa kalian. Dikatakan dalam kalimat arab ;a[l.r\ii artinya
aku mempersiapkan prajurit (untuk berperang) dan disebutkan pula

dalam kalimat arab Lii*i,'i\rL artinya aku mempersiapkan bentuknya.

Huruf 'Ain



Kalimat d)+rlr ii\j, artinya mantel besar yangbiasa digunakan
orang jahiliyah, dan itu digunakan sebagai bentuk kesombongannya
sebagaimana kesombongan itu disebutkan dalam firman-Ny. yarLg

berbunyi:

{@ 11j!l'a;i'L7ye}eY
"Dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah.'
(QS. Al-Fathl+sl: ze).

9,:9 : Kata J-i;jt artinya adalah setiap tempat yalgmenonjolkan
a'

bagian untuk disinggahi. Dari pemaknaan ini maka tanggadan ambang

pintu dinamai dengan 
nxre. 

D^n terkadang kata'a.ti menjadi bahasa

kiasan yang maksudnya adalah istri, sebagaimana yang diriwayatkan
bahwa Nabi Ibrahim F:,ttxt; berkata kepada istri Nabi Ismail:

"Sampaikan kepada suamimu supaya merubah ambang pintumu."
(maksudnya lbrahim meminta kepada Ismail untuk menceraikan
istrinyr"d)

Kata 'aAt dan kata't;:)il juga digunakan untuk mengartikan
kekerasan yang ada dalam diri manusia terhadap orang lain, asal

kata tersebut adalah +-glt. Dengan pemaknaan tersebut maka dapat

dikatakan dalam sebuah kalimat W Fe & 5j3 j| aninya si fulan
sedang mengalami masa yangsulit. Ini seperti ucapan seorang penyair
yangberbunyi:

l6:*,Wj,J1;\:::# & ek,
Kami membebani mereka dengan kesulitan di atas punggung (mereka)

s eb ingga mereka mengh adap iny a tanp a rintangan

((.+q 'atlL F *,s)l-A)
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Dan kalimat arab yarLg berbunyi: tj$ A,r.ii artinya aku
menampakkan kekerasan diri kepada si fulan. Ia juga dapat bermakna

akumembawasifulanpadakekerasandiri.Dikatakanjuga'oi:L\artinya
aku menghilangkan kekerasan dirinya, ini seperti kalimat '^3.3\yar7g

artinyaaku menghilangkan rasa mengeluh darinya sehingga ia meniadi

orang yangtidak mudah mengeluh.

Allah berfirman:

{@ 6i-5i;d6}
"Maka tidaklab mereka termasuk ord,ng-ordngyang diterima amalannyA. "
(QS. Fushshilat la\: 2a).

Kata .ir:i;-,fl \ artinyaadalah meminta seseorang untuk menyebutkan

celaannyaagar dirinya dicela (maksudnya supaya dimaafkan). Dikatakan

dalam kalimat arab ,i>[ ,:#:"\artinyasi fulan meminta maaf .

Allah berfirman:

{@ i';":r-i;ir{j}
"Mereka tidak dibolebkan meminta maaf,," (QS. An-Nahl [16]: 8a).

Dikatakan dalam kalimat ;git cl1 artinyaengkau telah dimaa{kan.

Kalimat '^irrLl'ri,s artiny^ dl^nt^r, -..1k, t.rdrprt hal-hal yang
membuat marah. Dikatakan dalam kalimat \r!L qe afi.inya berjalan

diatas satu kaki (sepeni orang yangnaik tangga.)

-ti9 : Kata 3uit anin y a adalah menyimp an ata:u menimbun sesuatu

sebelum dibutuhkan. Kata tersebut sama dengan kata 3tG,:il yang

berarti menyediakan atau menyiapkan. Sedangkan kata '"a!)t artinya
adalah yarTgtersedia dan yang menyediakan.

Allah berfirman:

{@j, a:ic''ri}
*Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku." (QS. Qef [50]: 23.
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{@3;;Ay
"Malaikat pengawas yang selalu hadir." (QS. Qaf [50]: 13.

Maksudnya adalah Malaikat yang menyediakan catatan amalan
para hamba. Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@r+1 v61{,6ay
"Kami sediakan bagi mereha siksayangpedib." (QS.An-Nisa' [a]: 18.

Dikatakan bahwa kata tiiiii berasal dari wazan kata Uiif yrrrg
diambil dari asal kata Slilit dan ada juga yangberkata bahwa asal kata
uiiif dalam ayat tersebut adalah r:icilaiu digantilah salah satu huruf
dal (.) diantarakeduahuruf tersebut dengan huruf ta (-). Kalimat'* r;"j
artinya kuda yarlgsiap berlari. Kata 

"*it 
adalah jenis anak kambing,

jamak kata tersebut adalah 'r'u;i a^"$t19 dengan diidghamkan.

aP : Kata &*it artinya adalah sesuatu yangsudah berlalu, baik
itu berupa waktu, tempat ataupun sebuah kedudukan. oleh karena
itu hal-hal yangsudah lama ftuno) disebut dengan $.;i, (antik) begitu
juga sesuatu yang mulia disebut dengan ff., dan orang yangsudah
dibebaskan dari perbudakan disebut juga \ni..

Allah berfirman:

{@ ,*{iL-;1iV;Jij'Y
"Ddn hendaklab mereka melakukan tbaanf sekeliling rumab yang tua
itu (Baitullarl." (QS. Al-Hajj l22l:2e).

Dikatakan bahwa dinamakarLnya baitullah dengan &,ft karena
rumah itu masih tetap kokoh meskipun hendak dihancurkan oleh
orang-orang zhalim lagi angkuh. Kata gtru:t artinya dua pundak,
dinamakan demikian karena kedua anggota tubuh itu berada diposisi
lebih tinggi diantara anggora tubuh lainnya.
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Sedangkan kata $ult artinyagadis yang dibebaskan oleh suaminya,

karena pada dasarnya istri yangsudah menikah itu adalah menjadi

budak (tertahan kebebasannya oleh) suami. Kalimat iAt gL artinya

kuda yang berlalu. Kalimat :rt4& 6L artinya sumpahku sudah berlalu.

Seorang penyair berkata:

iV'$Y bYA ,At\:i+I i;b 
^r\'e

Saya dulu purrya kendaraan, narnltn sekarang sudah tidak ada

meshipun aku menginginkannya

, Iit : Kata jijt artinya mengambil sekumpulan sesuatu dan

Henariknya dengan paksa seperti menarik atau menggiring sekumpulan

unta.

Allah berfirman:

{@ x;4li1 JLI}*('Y
"Kemudian seretlab dia sampai ke tengab'tengah Neraka."
(QS. Ad-Dukhan laalz a7).

Kata 
"!i3t 

artinya adalah orang yang dilarang makan (tertahan)

sehingga hanya mengambil sesuatu yangsedikit saja.

Allah berfirman

"Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejabatannya."

(QS. Al-Qalam [68]: 13).

\;9 t K*a'r#Jlt artinyamenyimpang dari ketaatan.

Dikatakan W-W--#-w

{@z;A:";,,fY
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Allah berfirman:

{@ {6grr4y
"Dan mereka benar-benar telah melampaui batas (dalam melakukan)

kezbaliman. " (QS. Al-Furqan l25l: 21).

{@ #j?wy
*Maka mereka berlaku anghub terbadap perintah Rabbnya.'
(QS. Adz-Dzariyat [51]: aa).

{@wteey
"Mendurbakai perintab Rabbnya." (QS. Ath-Thalaq [65]: 8).

{@i;i r-t'i:sY
"sebenarnya mereka terus rnenerus dalam kesombongan dan menjaubkan

diri. " (QS. Al-Mdk 167l: 21).

{@6-ir i+---ii',vy
"sesunguhnya sudab mencapai ,tm.ur yang sd.ngdt tttA."
(QS. Maryam [19]: 8).

Maksudnya adalah kondisi yangtidak mungkin dapat diperbaiki

dan diobati lagi untuk dapat melahirkan. Ada iiuga yang berkata

bahwa maksud katatlg dalam ayat tersebut adalah kondisi yang tidak

mungkin lagi untuk digauli. Dan ini adalah kondisi yang dimaksudkan

dalam sebuah syair yangberbunyi:

;;]it'aSi, tu;J,\ iy:
Di antara keadaan yang paling sulit adalah

menggauli ordngyang sudab tua
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Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@bF)ie:6"fry
*srapa diantara mereka yang sangat durbaka kepada Rabb Yang Maba
Pemurah." (QS. Maryam l19l: 69).

Ada yang berkata bahwa kata tlp dalam ayat tersebut adalah
mashdar, ada juga yang berkata bahwa kata tersebut adalah bentuk
jamak dari kata oV artinya orang yangzhalim, adayangmengatakan
maknanya adalah;Uir (yang keras).

.,1t'
P : Kalimat b.ltf artinya adalah seorang laki-laki terjatuh.
Lalu kata tersebut dilebihkan penggunaan maknanyayaituorang yang
mengetahui sebuah perkara tanpa melalui pencarian.

Allah Ju6i,w berfirman:

{@n;tuqii;i;r}
"Jika terbukti babua kedua (saksi itu) membudt dosd."
(QS. Al-Maidah [s]: 107).

Disebutkan dalam sebuah kalimat tS Jb |jL arrinya aku
diberitahukan akan hal ini.

Allah berfirman:

{@Aici'a:u,y
"Ddn demikian (pula) Kami mempertemukan (manusia) dengan rnereka."
(QS. Al-Kahfi [18]: 21)

Maksudnya adalah kami pertemukan mereka tanpa mereka harus
mencarinya.
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,rtf-: Kata &;jt dan kata 6it artinya hampir berdekatan, yaitu
X.lrk.rkrn kerusakan. Ini tr-, berdekata nnya antara kata ,qE
dan kata 'tiL,hanya saja kata &o;lt lebih banyak digunakan dalam

bentuk kerusakan fisik, sedangkan kata $31 digunakan dalam bentuk
kerusakan non fisik. Disebutkan jli -'6i, dan mengenai pemaknaan

ini terdapat firman Allah yangberbunyi:

{@ u-';,-dii-:.Wr;y
"Dd.n janganlab kamu berkeliaran dimuka bumi dengan berbuat

kerusakan " (QS. Al-Baqarah [2]: 60).

Disebutka n \$L - H - ,3b. Dan kata y'tlt artinya adalahwarna

yangcenderung ke hitam. Ada juga yan1 berkata bahwa orang yang
sangat bodoh disebut dengan .;.ti.

t//

?49 : Kata U"Al dan kata :-!,*lt yangberarti kagum atau heran
aO

keduanya merupakan kondisi yangmuncul dalam diri manusia akibat

ketidak tahuan terhadap sebab sesuatu. Oleh karena ini sebagian ahli

hikmah berkata kagum atau heran adalahkondisi yangtidak diketahui

sebabnya, dan dengan sebab ini maka tidak benar jika kata ,r,Al
dinisbatkan kepada Allah, karena Dia Maha Mengetahui akan segala

perkara yang ghaib, tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya sesuatu

yangtersembunyi. Dikatakan dalam sebuah kalimat arab \11L *L
artinya aku merasa takjub. Dan sesuatu yang menakjubkan disebut

dengan W. Adapun untuk sesuatu y^ngtidak ada tandingannya
disebut dengan W.

Allah berfirman:

{@-qJ atrZ;e($i?iy
"Patutkah menjadi keberd.nan bagi manusia babua Kami meualryukdn."
(QS. Ynnus [10]: 2)
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Ini sebagai pengingat bagi mereka bahwa Allah pernah menurunkan
wahyu semisal sebelumnya.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ i'"6r':i.sy
"(Mereka tida menerimanya) babkan mereka tercengd,ng karena telab
datang kepada rnereka." (QS. Qaf [50]: 2)

{@756{;;olj}
"DAn jika (ada sesuatu) yang kamu berankan, maka yang pdtut
rnengberankan adalab ucapan mereka." (QS. Ar-Ra'd t13l: 5).

{@ ci$ybAry
"Mereka termasuk tanda-tanda hekuasaan Karni yang mengherd.nkdn."
(QS. Al-Kahfi [18]: e)

Maksudnya adalah keheranan mereka bukanlah akhir, namun
adayanglebih mengherankan lagi dan itu lebih besar keheranannya.

{@r6\4Y
" al - Qur' an y ang menakj ubkan. " (QS. Al-Jinn 17 2): L)

Maksudnya adalah bahwa al-Qur'an ini tidak pernah diturunkan
sebelumnya dan ketakjuban ini tidak diketahui sebabnya.

Allah berfirman:

{@ Ai'ary.;;ouiiai\
"Ddn di antara manusia ada orang ydng ucapannyd menarik batimu."
(QS. A1-B aqarahl2): 20a)

{@"A'A6t;'ri }
"Dan janganlab barta benda menarik hatimu." (QS. At-Taubah t9l: 85).
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"Da,n (ingatlah) pEerangdn Hunain, yaitu diuaktu kamu menjadi

congkak karena banyaknya jumlah (*u)." (QS. At-Taubah l9): 25)

{@ fr'6(1Ki(Ay
" Td.nd.rr1d.n-td.nd.rnd.nny d. rnengdgurnkan p ara p etani. "
(QS. Al-HadtdllTl:20)

Dan Allah juga berfirman:

{@i,,fr;<+*try
"Babkan engkau (Muhammad) menjadi beran (terbadap keingkaran

mereka) dan mereka mengh inahan (engkau)." (QS. Ash-Shaffa t p7l: 12)

Maksudnya engkau heran karena pengingkaran mereka terhadap

hari kebangkitan karena kebenarannmu tentang pengetahuan mereka

dan mereka menghinakan kamu karena kebodohan mereka. Ada
juga yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah engkau

heran kepada mereka karena pengingkaran mereka terhadap wahyu.

Sebagian adayangmembacanya dengan bacaan *L; yaitu dengan

mendhommahkan huruf ta (&) dan ini bukan berarti Allah merasa

heran, namun makna kalimat tersebut adalah bahwa Allah mengingkari

akan sikap mereka.

Ini seperti firman Allah yangberbunyi:

{@bt;rb"'ry;:tY
"Apakah kamu lneraset beran tentd.ng ketetd,pd,n Allah.'
(QS. Hud lttl:73)

{@ t)ti:clt:i; i'\.y

"sesunggubnya ini benar-benar suatu bal yang sangdt mengherankd.n."

(QS. Shed [3s]: s).
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Dan orang yang kagum terhadap dirinya sendiri disebut ,?Jlyaitu
ujub. Dan setiap binatang melata yangdisebut +ijt adalah binatang
y ang bagian p ahany a besar.

3S : Kalimat 6u3,'Jr pL artinya bagian belakang manusia,
dan dengan pemaknaan tersebut, maka kata itu digunakan untuk
mengartikan bagian akhir segala hal.

Allah berfirman:

{@*,Y36{ry
"Seakan-akan mereka pokok kurma ydng tumbang."
(QS. Al-Q amar gal: 20)

Asal makna kata 3;Aladalah keterlambatan dari suatu hal serta
kelemahan untuk mencapain y a, atavdapat juga diartikan b agian belakang
sesuatu, seperti kata dubur ia dapat disebut dengan pL. Kemudian
kata tersebut dalam kebiasaannya digunakan untuk mengartikan
segala bentuk hal yang tidak sempurna dalam pekerjaannya, dan itu
merupakan kebalikan dari kata lr-'Al yang berarti kekuasaan atau
mamPu.

Allah berfirman:

{ @ iiSiitLF;Y
"Mengapa aku tidak rndrnpu berbuat." (QS. Al-Maidah [5]: 31)

KataS;V -,tfrL -\rLf ardnyaaku menjadikan orang lain lemah.

Allah berfirman:

{@r,io#*"s*r#Sy
"DAn ketabuilah bahwa kamu tidak dapat melemabkan Allab."
(QS. At-Taubah l9l:2)
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{ @ 
-*3ieC;rz.5u3b

"Ddn kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) dimuka bumi."
(QS. A1-'Ankabut l29l: 22).

{@r4frt+);e6
"DAn ord,ng-ordng yang berusaba dengan maksud rnenentang ayat-d.yat

Kami dengan melemabkan (kemauan untuk beriman)."
(QS. AI-Hajj l22l: 5t)

Ada yang membacanya dengan bacaan C-#. Kata ,y"rV artinya
adalah prasangka dan perkiraan bahwa mereka dapat melemahkan. Hal
ini dikarenakan mereka mengira bahwa tidak ada hari kebangkitan dan

hari dikumpulkannya kembali dipadang mahsyar untuk mendapatkan

pahala dan siksa.

Dan ini adalah makna dari firman-Nya yang berbunyi:

{ @'(i;. i +c?il}3.r.ii (;"1 y
" Ataukab ordng- ord,ng y an I ntengerj ak an kej abatan itu m engira babza a

mereka akan luput (dari azab) Kami?" (QS. Al-'Ankabut l2\: a)

Sedangkan kata A'j,;) maksudnya adalah mereka menganggap

lemah orang-orang yang mengikuti nabi Muhammad';qrtr;xtst dan

kata ini seperti bentuk kata'"iii; dan bentuk kata ii)Ii yang berarti
aku menganggapnya bodoh, dan aku menganggapnya telah berbuat
fasik. Ada juga yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah

menghalangi-halangi orang lain supaya tidak mengikuti ajakan Nabi
Muhammad 1aaLr[l dan makna ini sama dengan maksud firman Allah
yang berbunyi:

{@ i'iw;l,Uriiy
"(Yaitu) ord.ng-ord.ng yang mengbalang-halangi (manusia) dari jalan
Allab." (QS. Al-A'raf l7): a5)

z 7t--
drJ!F
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Dan kata jridl artinya adalah perempua n yangsudah tua, hal ini
dinamakan demikian karena ia selalu tidak mampu atau lemah dalam
banyak hal.

Allah berfirman

{ @ 'u;';tiafiJ,,$r }
"Kecuali seorang perernpuan tud. (istrinya), ydng termasuk dalam
golongan yang tinggal. " (QS. Asy Syu'a ra' 126l: 17 1)

Allah berfirman:

{@'3;*r;r'5'\
"Apakab aku akan melabirkan anak padahal aku adalab seorang

perernpudn tud.." (QS. Hud [11]: 72)

/./ /
q49: Allah berfirman:

{@ 3wuy
*Tujub ekor sapi betina ydng kurus-kuru.r." (QS. Yusuf ll2]: a3)

Jamak dari kata ,3W adalah i;"$ atau L\tr)7L artinyaadalah kurus,
ini diambil dari ungkapan arab yang_berbunyi, ,-l;,Li j,6 artinya
pedang yang tipis. Kalimat ,)+11-;+Li artinya si fulan menjadikan
binatang ternaknya kurus, kalimat pWJl f # G-1*L artinya aku
mengkuruskan diriku dari makan (diet).

, f+9 : Kata 'ai+At artinya adalah meminta sesuatu danv.
menginginkannya sebelum tiba waktunya. Dan ini biasanya didasari
karena hawa nafsu. OIeh karena itu kata tersebut mengandung
konotasi buruk (tercela) dalam kebanyakanayatal-Quran, sehingga ada

ungkapan olll.lJl 3r'tia;l artinyasikap tergesa-gesa berasal dari syaitan.
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Allah berfirman:

{ @'+,J{;>n4:;F-rfuy
*Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku rnaka
janganlah karnu minta kepada-Ku mendatangkd,nnyd. dengan segerd."

(QS. Al-Anbiya' lztl: 37)

{@ arfi\.J#ij}
"Dan janganlab karnu tergesa-gesd membaca al-Qur'an."
(QS. Thahel2ol: LLa)

{@a;;e<I6Wy
"Mengapa kamu datang lebib cepat daripada kd.ummu."
(QS. Thaha [20]: s3)

{@ ,1iy5r.-:\
"DAn aku bersegera kepada-Mu." (QS. Thaha [20]: Sa)

Kata'{fuAl ftersegera) dalam ayat tersebut meskipun ia termasuk
perbuatan tercela namun y^ng diperintahkan untuk bersegeranya
adalah perbuatan yangterpuji yaitu meminta keridhaan Allah Juij:i,v"i.

Dan Allah berfirman:

{@';+*v;fiIi'iiy
"Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta
agar disegerakan (datang)nyd." (QS. An-Nahl [16]: 1)

{ @ r%ii J$ *;7u ii}r::s;,y
"Mereka meminta kepadamu supd,yd. disegerakan (datangnya) siksa

sebelum (mereka meminta) kebaikan." (QS. Ar-Ra'd [13]: 6)
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{@rruit';5{r?il'Lfr7y
"Mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu meminta)
kebaikan?" (QS. An-Naml l2l: a6)

{ @,A\ i)W'Ai $3\{ii I44 i3y
"DAn kalau sekiranya Allab ?rTenyegerd.kan kejabatan bagi manusia

s ep erti p ermintd.d.n mereka untuk, rneny egerdkan k ebaihan. "
(QS. Yunus [10]: 11)

" Manusia telah dij adikan Bertabiat) terge s a- ge s A. "
(QS. Al-Anbiya' l2t): 37)

Sebagian mereka berkata maksudnya manusia tercipta dari tanah

liat, namun itu tidak mengapa, bahkan ayat ini mengingatkan bahwa

manusia tidak lepas dari sifat itu, dan sesungguhnya hal itu merupakan

salah satu sifat yangAllah letakkan pada manusia.

Dan mengenai hal ini Allah J(S:na berfirman:

"DAn adalah manusia bersifat tergesd.-gesa." (QS. AI-Isra' ll7): lL)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{ @ :-. } lfe \i ti4,^ 6i; 
^Ea 

Li. i? sy
"Barangsiapa mengbendahi kebidupan sekarang (duniaui) maka Kami
segerakan baginya di dunia d,pd, ydng Kami kehendaki bagi orang yang

Kami kehendaki." (QS. Al-Isra' [17]: 18)

{@{# *t1ti'rsY

"DAn mereka merninta kepadamu agar azab itu disegerakAn."

(QS. Al-Ha1jl2l: a7)
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Maksud kata ii+tiJl dalam ayat tersebut adalah hartabenda dunia,

maksudnya Kami akan berikan apayangKami kehendaki kepada siapa

sqa yangKami kehendaki.

/ ^r-\ /./n //' t/ :

t tY'ljJ,3.v,E b
"CEatkanlab untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami."
(QS. Shad [38]: 16)

{@',$#J.:;tY
"Maka disegerakan-Nya barta rarnpdsa.n ini untukmu."
(QS. Al-Fath [48]: 20)

Dan kata ijt+itadalah makanan yarLgdisegerakan untuk dimakan
seperti i:$tyaitu oleh-oleh. Kalimat @ ^niny^aku 

menyegerakan

memberi mereka makan, dan kalimat l.iit$ artinyaaku menyegerakan

memberi mereka oleh-oleh makanan. Kata il|jl artinya adalah lemari
kecil y^ng disegerakan ketika dibutuhkan. Dan kata iii;il artinya
adalah kayu penggerek y^ng biasa digunakan dalam sumur, ia juga

berarti kayu yang dijadikan roda untuk menarik beban, dinamakan
demikian karena kecepatannya dalam berputar. Sedangkan kata jjt
artinyadalah anak sapi betina, dinamakan demikian karena kecepatan

dalam menghabiskan usianya, sehingga apabila sudah besar maka ia
disebut jj.

Allah berfirman:

{@\3-GSe'-y
"Anak lembuyangbertubub." (QS. Al-A'raf l7Y L48)

Kalimat ipf* artinyasapi yang mempunyai anak.
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-e45,: 
Kata 'a+At artinyaadalah kebalikan dari i:r;;lr yaitu ketidak

f.l"rrn dalam berbicara. Dan kata i6;)l artinya ,drlrh kekacauan

atau kebingungan. Kalimat 3\ill,#H\aninya penduduk negeri itu
jelas orang-orang nya sehingga tidak adayangbelum diketahui. Oleh
karena itu beberapa orang Arab berkata: i!5 r! & U.? artirrya
aku keluar dari negeri yang banyak bicara, kalimat tersebut sebagai

bahasa kiasan untuk mengartikan gedung-gedung yangadapada negeri

tersebut beserta penghuninya.Katal;.lJt aninya kebalikan dari J.;At

yaitu asing, sedangkan kata giAl adalah orang asing atau bukan orang

Arab. Kata i;;ii'il adalah orrrrg yangdalam lisan (ucap an) nyaterdapat

kata-kata asing (orang y^rtg berbicara dengan bahasa selain bahasa

Arab-'$, baik orang tersebut orang Arab ataupun orang asing (non Arab)

dinamakan demikian karena orang yatgsepefti ini menuniukkan akan

kurangnya pemahaman mereka terhadap bahasa asing. Karena itu
binatang ternak juga dapat dikatakan L\3:i. karena bahasa yangkeluar
dari binatang tersebut asing dan tidak bisa dipahami, sedangkan kata

gf'.l dinisbatkan kepadanya.

Allah Ta'ala berfirman

{ @'b'"r;Ji,ri i9 xri ii y
"Ddn seandainya (al-Qur'an) itu Kami turunkan kEada sebagian dari
go-longan bukan Arab." (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 198)

Dengan membuang salah satu huruf y, (,S) terakhirnya.

Allah berfirman:

{ @ ";r;z;"att;*-,.is-r. a:;'Ji'6€) *=,6c} ia;$y
"Ddn jikalau Kami jadikan al-Qur'an itu suatu bacaan dalam bahasa

selain Arab, tentulah mereka mengatakan : "Mengapa tidak dijelaskan

ayd,t-dlatnya?" Apakah (patut al-Qur'an) dalam babasa asing sedang

(Rasul adalab orang)Arari" (QS. Fushshilatla\: aa).
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{@G\*ty5'+J-p
Mereka tudubkan (bahuQ Mubammad belajar kepadanya bahasa'ajam.
(QS. An-Nahl [16]: 103).

Binatang juga disebut dengan i\+L dilihat dari ketidak jelasan

dirinya, hal ini dilihat dari makna awal 'j,Jlyairu ketidak jelasan

dalam berbicara. Ada juga yangmengatakan bahwa shalat Ztthur dan

Ashar disebut dengan shalat L\QL maksudnya adalah shalat yangtidak
diperjelas (tidak dikeraskan) suara bacaannya. Kalimat 'rV" r\+AlL;
artinya luka yang ada pada binatang ternak yang akan membuatnya

mati dengan sia-sia. Kalimat 
f >\<il &&Ll artinyaaku berbitara dengan

tidak -.rrggrrrrrkan bahas aarab. Dan kalimat tuflt ,L7i"Llaninya aku

hilangkan bahasa asing dari tulisanrLya,ini sama seperti kalimat a$-ii
artinyaaku hilangkan keraguannya. Kalimat o7Jt q? artinyahuruf-
huruf abjad arab. Namun dari riwayat Al-Khalil disebutkan bahwa

na.Ato:? adalahhuruf yang terputus-putus karena ia tidak dipahami,

r.brgir, *ereka berkatabahwa yang dimaksud dengan 'r*i'itadalah
huruf -huruf yangkosong, yangtidak menunjukkan arti yangsesuai

dengan huruf ketika huruf tersebut disambung-sambungkan menjadi

sebuah kalimat. Dan kalimat'ri"'.,it; artinya bab yarLg kurang ielas.

Kata i,ilJ\ artinya biji, bentuk tunggal dari kata tersebut adalah'a:;z

dinamakan demikian karena biji posisinya berada dibawah sehingga

tersembunyi, atau karena biji apabila sudah dimasukan ke dalam

mulut ketika hendak di kunyah maka posisinya menjadi tersembunyi.

Kata i,-iAl artinya menguny ahnya. Kalimat i.A\ +1:. 311 ^rinya
si fulan sudah kuat pengalaman hidupnya.

6t
-\.9 : Kata 1fijl artinya adalah bilangan-bilangan yang disusun.

Ada pula y^ng mengatakan maksudnya penghimpunan satuan dan

bilangan, kedua makna ini hakikatnya sama.
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Allah berfirman:

{ @ Zr:-;iiA, ;\ii'iy
"Bilangan tahunan dan perbitungan." (QS. Yunus [10]: 5)

Dan firman-Nya yangberbunyi

{ @ \1"i <4?- ai{t\a41i({Ftl;;; y
"Maka Kami tutup telinga mereka di dalam gua itu, selama beberapa

tabun." (QS. Al-Kahfi [18]: 11)

Disebutk anrya kata i:;jt dalam ayat tersebut yang berarti
penghimpunan satuan, ini sebagai peringatan akan lamanya masa

mereka tidur di dalam gua. Kata l;jl berarti menggabungkan bilangan

pada sebag ian y ang lainnya.

Allah J6i.:{,\;A berfirman

{@ \|fi#;,i*tl;y
*Dia (Allah) benar-benar telab menentukan jumlah mereka dan meng-

bitung mereka dengan bitungan yang teliti." (QS. Maryam l79l:9a)

{@t:"YIi'P?Y
" Maka tany ak anlah kep ada orang- ord.ng y ang mengb it ung. "
(QS. Al-Mu'mintn 123): lt3)

Makna 13At adalah orang-ora ng yarlgmenghitung.

Allah SE:nv.i berfirman:

{G}'wi:Ge:'!iof4n
"Berapa tahunkab kamu tinggal di bumi?" (QS. Al-Mu' minrln l23l: 112)

{@ 6;"fr\i;# 6%$'+h.o'y
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"Sesunggubnya sehari disisi Rabbmu adalab sEerti seribu tabun TrTenurut

perbirunganmu." (QS. Al-Hajj l22l: a7)

Kata l;jt lalu diluaskan lagi maknanya seperti digunakan untuk
mengartikan sesuatu yang terbatas dan sedikit, sebagai lawan kata
dari sesuatu yang tidak terhingga, seperri yang ditunjukkan dalam
firman-Ny a y ang berbunyi:

{@"GF.y
"Tidak terhingga." (QS. Ghafir [a0]: a0)

Dan mengenai hal ini terdapat firman Allah yangberbunyi:

{@7;'t:,ti6-{t}
"Kecuali banya beberapa hari saja." (QS. Al-Baqarah [2]: 80)

Maksudnya adalah hanya sebentar saja, hal ini dikarenakan mereka
berkata: kami hanyaakan di siksa beberapaharisaja sesuai hari dimana
kami menyembah anak lembu. Sementara untuk mengarrikan makna
sebaliknyadarikata kit adalah seperri dalam kalimat '+*,k ardnya
b al atent ar a y 

^ngb 
erj umlah b anyak. Kalimat {$ ):n CL artiny aj umlah

mereka dianggap banyak, sedangkan untuk mengungkapkan sesuatu

yargsedikit maka dikatakan $3il,';L'"F.
Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@\i'i6*:q{J\ey
"Beberapa tabun dalam gua itu." (QS. Al-Kahfi [18]: 11)

Kata l3i-i dalam ayat tersebut mengandung dua hal; pertama ia
diambil dari ungkapan arab y^ng berbunyi '"t l t l$, yang artinya
ini tidak terbilang. Dan kedua diambil dari ungkapan mereka yang
berbunyi f 

"L{ 
artinya ia mempunyai bilangan yangbanyak. Baik berupa

harta, senj ata dan y ang lainnya.
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i1itt;';;,t\
keberangkdtan itu."

Kalimat b',v artinya air yangterbatas. Kata iljt artinya adalah

sesuatu yangterbatas (terbilang).

Allah berfirman:

Allah berfirman:

{
"Tentulah mereka menyiapkan persinpan untuk,

(QS. At-Taubah l9l: a6)

"DAn tidaklab Kami menjadikan bilangan merehd."
(QS. Al-Muddatstsir 17 \: 3l)

Maksudnya adalah jumlah mereka.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@3 r6;i'r-;Y

{@ #'bAc'y

" Maka (anj iblah baginya berpuasa sebanyak) bari yang ditinggalkannya. "
(QS. Al-Baqarah [2]: 184, 185)

Maksudnya adalah hendaknya ia berpuasa diwaktu yang lain selain

bulan Ramadhan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya.

{ @ )'#\',:L+1LY
"sesungguhnya bilangan bulan." (QS. At-Taubah [9]: 36)

Katailjtjuga berarti masa'iddah perempuan, yaitu masa menunggu

yangharus dilalui oleh seorang perempuan agar halal baginya untuk
menikah lagi.

Allah berfirman:

{@'Q'frt*re1;"FGY
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"Maka sekali-kali tidak, anjib atas mereka 'idddh bagimu yang kamu
minta rnenyernpurnakannya." (QS. Al-Ahzab pfl: a9)

{@*.as&'Y
*Maka bendaklah kamu ceraikan mereka pada anaktu mereka dapat
(mengbadapi)'iddabnya (yong uaj ar)." (QS. Ath-Thalaq [65]: 1)

{@?iiiWy
"DAn bitunglab uaktu'iddab itu." (QS. Ath-Thalaq [65]: 1)

Kata 3tG,rjl diambil dari kata .1;jl sa-a seperti kata i\-L1,)jl yang
diambil dari kata 

4iXtt. Jika disebutkan dalam sebuah kalimat c,t1 t$ glCi
maka ia berarti aku mempersiapkan ini untukmu sesuai dengan apa

yangkamu butuhkan.

Allah berfirman:

{@ 3vr1\1 r{)b&y
"Ddn siapkanlab untuk mengbadapi mereka." (QS. Al-Anfal [8]: 60)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@4sr';4664ty
"Mereka itulah ord.ng-orang yang Kami persiapkan baginya siksa yang
pedib." (QS. An-Nisa' [a]: 13)

{@rr;{$L"-';y
" Dipers iap kan untuk orang- orang kafir. " (QS. Al-Baqarah ll: 2a)

{@,*w\y
"Ddn telah dipersiapkan bagi mereka Surga-Surga."
(QS. At-Taubah [e]: 100).
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{@ -'i+ol#E\y
"Ddn Kami menyediakan Neraka yd.ng rnenyala'nyala bagi siapa ydng

mendustakan bari kiamat." (QS. Al-Furqan l25l:11)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@@t}3ffby
"Ddn disediakannya bagi mereka tenxpdt duduh." (QS. Ylsuf 112):31)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@? r6';i'L;Y
* 
Mak a (uaj iblab baginya berpuasa sebanyak) hari yang ditinggalk annya. "

(QS. Al-Baqarah [2]: 184, 185)

Maksudny a adalah jumlah hari yang dilewatkannya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@iu\i}+a.5y
" D an b endaklab kamu mencuk upkan bilanganny d.. "
(QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Maksudnya adalah bilangan bulan. Dan firman-Nyayang berbunyi:

{@>$36\4y
"(Yaitu) dalam beberapa bari yang tertentu." (QS. Al:Baqarah [2]: 18a)

Ayat ini menunjukkan pada hari-hari dibulan Ramadhan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ 2;;-A tQ -a.6\ \;P\6y
"Dan berdzikirlab (dengan menyebut) Allab dalam beberapa bari yang

berbilang." (QS. Al-Baqarah l2l: 203)
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Maksudnyaadalahtiga hari setelah hari kurban (yaitu hari tasyrik
tanggal tL,L2, dan 13 dzulhijjah*d) sedangkan yang dimaksud dengan

,56j;ir adalah sepuluh hari pertama pada bulan dzulhijjah. Sementara

sebagian ulama fiqih adayang berpendapat bahwayarlg dimaksud
dengan 6lifiil (hari yang berbilang) adalah hari kurban (tanggal

10 dzulhijjah) dan dua hari setelahnya (yaitu tanggal 1.1,12 dzulhijjah).
Dengan demikian maka hari kurban termasuk kedalam,illi,lil (hari

y^ng berbilang) juga termasuk kedalam .-iuji:3l (hari yarrg sudah

diketahui). Adapun kata 3t:jt artinya adalah hari yang disediakan

untuk melawan rasa sakit pada perut.

Nabi Muhamm ad,p-,rxntya bersabda:

<<€laLeailf .-jguyy

"Makanan khaibar ini masih terus membuat perutku sakit."1

Dan kata $t.19 maksudnya adalah masa sakitnya tersebut.

/ /a

O.,JS : Kata J"Al artinya adalah biji ('adas) dan ini sudah sangat

dikenal yaitu sejenis kacang kacangan.

Allah berfirman:

{@W'q;,y
"DAn biji adasnya, dan baanng merahnya." (QS. Al-Baqarahl2l: 6l)

Sedangkan kataL-';St artinyaadalah biji yang menyerupai biji adas.

Dan kata j.iL adalah suara bighal dan sejenisnya, darikata tersebut

lahirlah sebuah kalimat yangberbunyi ,aj-'ir e-r;"3b artinyaia pergi.

Dan yang pergi itu disebut dengan ,i;ie .

' Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Nu'aim di dalam Atb-Thibb sebagaimana
disebutkan dalam kitab Kanzul 'AmaaL (ll/636) dari hadits Abu Hurairah i4ffi. Hadits ini
dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya Shahih Al-Jami'nomor (5629)
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jG: Kara iit:;jtdan kata iisrjt dua kata yangberdekatan dan

mengandung makna persamaan , daniabiasa digunakan dalam kata-kata

yaigdigabungkan. Kata Jr;:t dan kata Jr;lr sangat berdekatan,hanya
saja kata J*lJt biasa digunakan dalam hal yang tidak dapat dicerna oleh
indra seperti dalam hukum.

Contohnya adalah firman Allah Sajx,y$ yarrg berbunyi:

{@^}ai;3;i\
"Atdu berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu."
(QS. Al-Maidah [s]: es)

Sedangkan kata J+lr dan kata.j,*.lt digunakan dalam hal materi
(y^rgdapat dicerna oleh indra) seperti dalam timbangan, bilangan, dan

takaran. Kata JJjt artinya adalah membagi dengan sama. Mengenai
hal ini terdapat sebuah riwayar yang berbunyi:

g|iv TvAt *G.tr.;J!t I

"Langit dan bumi ini berdiri tegak dengan seimbang (adil)."

Hadits ini sebagai pengingat bahwa apabila empat pilar alam semesta

dibuatkan lebih atau kurang niscaya alam ini tidak akan berjalan sesuai

dengan aturannya. Kata J*lt yrng berarti adil mempunyai dua jenis;

keadilan yang dianggap baik oleh akal sehat secara mutlak dan ini
tidak akan pernah terhapuskan oleh zaman dan tidak akan dimusuhi
oleh siapapun contohnya seperti membalas kebaikan kepada orang
yangberbuat baik kepadamu, dan tidak melakukan gangguan terhadap

orang yangtidak melakukan gangguan kepadamu. Kedua adalah adil
menurut syariat dan keadilan jenis ini mungkin saja dapat dihapuskan

dalam beberapa masa contohnya sepefti qishash, denda jinayat dan asal

harta orang y ang murtad.
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Oleh karena itu Allah berfirman:

{@ *vcs"#u-t;r;sy
*Oleh 

sebab itu barangsiapa yang rnenyerd,ng kamu maka seranglab ia."
(QS. A1-B aqarah l2): D a)

Dan Allah juga berfirman:

{@",ili:'q"#lg$y
"Ddn balasan suatu kejahatan adalab kejahatan yang serupa."
(QS. Asy-Syura lal: a0)

Dalam d:ua ayatdi atas, kata il!i,:il yang berarti penyerangan dan

kata'al; yangberarti kejahatan disebut sebagai sebuah keadilan, dan

ini seperti kandungan makna dalam ayat yang berbunyi:

{ @ c;'tiu )a\, iY'"'ai'oy-y

"Sesungguhnya Allab memerintabkan untuk berbuat adil dan ihsan."
(QS. An-Nahl [16]: 90)

Keadilan adalah sama dalam memberikan ganjaran, jika yang
dilakukan kebaikan maka ganjarannyaadalahkebaikan, dan jika yang
dilakukan adalah keburukan maka ganjarannya adalah keburukan
yangsemisal. Sedangkan ihsan (kebaikan) adalah membalas kebaikan
dengan kebaikan yanglebih banyak, dan membalas keburukan dengan

keburuka n y^ng lebih sedikit. Dikatakan dalam kalimat j:" k
artinya laki-laki yang adil, atau dengan menggunakan kata j;t6.

Dan kalim 
^t 

J"e JV, 
^rtinya 

orang-orang yang adil. Kata j-*.a drpt
digunakan dalam bentuk jamak dan tunggal.

Seorang penyair berkata:

juishe
Mereka rela dan mereka adil
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Asal kata i3z ^d^l^h 
mashdar, ini seperti firman-Nya yang

berbunyi:

{@ *l:;;itbrtr'\
"DAn persaksikanlab dengan dua orang saksi yang adil."
(QS. Ath-Thalaq l6s): 2)

Maksudnya darikata J;it dalam ayat tersebut adalah iir:;lr yaitu
keadilan.

Allah berfirman:

{@e$tLl;Y
"Dd.n aku diperintahkan supd.yd berlaku adil diantara kamu sekalian."
(QS. Asy-Synra $2): t5)

Dan fi rman-Nya yangberbunyi:

{@ 441'61h3';\\W3J;y
"DAn kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri
(*r).'(QS. An-Nisa' [4]: 129)

Ketidak adilan pada ayat adalah seseuatu yang dipatrikan pada
jiwa manusia untuk condongpada sesuatu y^ng lebih dia cintai.
Dan seorang manusia tidak akan mampu untuk menyama ratakan rasa

cinta antar istri-istrinya.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{ @'i gt;,}ii, $1 :i;+ 39Y

"Ddn jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah nikahi
satu ordngperernpudn saja." (QS. An-Nisa' [a]: 3)

Dan keadilanyangdimaksud dalam ayat tersebut adalah adil dalam

berbagi iatah malam dan memberi nafkah.
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Allah berfirman:

{@ i(4""{4:';4{;}
"tanganlab sekali-kali kebencianmu terbadap sesudtu kaum mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillab." (QS. Al-Maidah [5]: 8)

Dan firman-Nya yatgberbunyi:

{@6}ai;3.;i\
"Atdu berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu."
(QS. Al-Maidah [s]: es)

Maksudnya adalah memberikan makanan sesuai dengan jumlah

hari puasa yarTgdiminta sebagai kaffarah . Dengan demikian, makanan
juga dapat disebut dengan ir iit , dilihat dari makna persama 

^nnya.
Dan ungkapan orang arab yangberbunyi ilei: J*Ujf i k"t,

i1"e y^ng ada dalamkalimat tersebut merupakan kiasan akan sebuah

kewajiban, hakikat maknanya seperti apa yang pernah dijelaskan.
Sedangkan kataJ;dalam kalimat tersebut bermakna perkara sunnah

dan ia bermakna tambahan. Kedua kata tersebu (orAE J:;j9 sama

seperti kata iui)lll Ji;jr yaitu keadilan dan kebaikan. Maka makna

kalimat '^r,p\i artinya bukanlah sebuah kebaikan apabila ia berbuat

baik karena menerima kebaikan.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ <.ha;;y
"Orang-orang kafir masib mempersekutukan Tuban mereka dengan

sesuatu." (QS. Al-An'am [6]: 1)

Maksudny a adalah mereka menj adikan sesuatu yang sama dengan

AIlah.

Maka firman ini sama seperti firman-Nya:

\hA\j*x{i{F ai
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{@ sFrt -riy
"Orang ydng rnernperseh,utukanny d dengan Allab.'
(QS. An-Nahl[16]: 100)

Ada juga yangberkata bahwa maksud kalimat SjlJJ i,$aadalah
mereka menyamakan perbuatan-Nya dan menisbatkan kepada
selain-Nya. Ada |uga yang berkata bahwa maksud dari ayat tersebut

adalah mereka menyimpang dalam beribadah kepada-Nya.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@6L4T}$S|
" Mereka adalab ord.ng- ord.ng y dng meny imp ang (dari kebenaran). "
(QS. An-Namll27l:60)

Kata 6j;a dalam ayat tersebut diartikan dengan makna mereka

adalah orang-orang yang menyamakan Allah. Seakan ayat tersebut
berbunyi *,lal,... ( mereka menyamakan Allah dengan selain-Nya)
sebagaimana kata 6;)+{, dalam ayat tersebut juga diartikan mereka
adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran apabila
berlaku zhalim dan melampaui batas. Kalimat,i{+ii.l i|l artinyahari-
hari yang baik, hal ini dikarenakan hari tersebut imbang. Kalimat

q;\tod J3\e aninyamemilih diantaradua perkara untuk diambil mana

i^nglebih benar. Dan kalimat rr"Jt Jsta artiny a perkaratersebut telah
lurus sehingga tidak membuat condong kepada salah satu di antara dua

perkara. Dan perkataan )b ,S4 rF e; adalah peribahasa Arab yang
sangat terkenal yangartinya adalah diletakkan diatas kedua tanganku
sesuatu yangseimbang.

Allah berfirman:

{@#e.y
"Surga-Surga'Adn." (QS. Ar-Ra'd ll3): 23)
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Atau makna lain dari kata $ii dalam ayat tersebut adalah ketetapan
atau yang menetap. Kalimat t5f qKt 63,L artinya ia menetap ditempat
ini. Dari pemaknaan tersebut maka lahirlah sebuah kata .3+Jl yang
digunakan untuk mengartikan sebuah permata yarlgterpendam atau

menetap di dalam penrt bumi.

Nabi Muhammad 1a*ntya bersabda:

"Harra terpendam tidak dapat dituntut dendanya."2(dqi 

ti#Jlll

lj6: Kata;Jlt artin ya adalahmelampaui batas dan tidak adanya
persatuan. Terkadang ia digunakan untuk menggambarkan ketidak
bersatunya hati, maka yang demikian disebut ';3t'tAt atau ilstilit
yang berarti permusuhan. Terkadang ia juga digunakan untuk
menggambarkan ketidak bersatunya dalam berjalan, maka yang
demikian disebut dengan j-till yang berarti lari. Dan terkadang ia juga

digunakan untuk menggambarkan ketidak adilan dalam berinteraksi,
maka yang demikian disebut dengan ,:,';Uj' atau;.,.iJt y^ng berarti
permusuhan dan pelampauan batas.

Allah berfirman:

{@ *b.bC'fi\}4y
"Kdrena mereka ndnti akan memabi Allab dengan melampaui batas

td.npa pengetabuan." (QS. Al-An'am [6]: 108)

Terkadang kata;r;lf juga digunakan untuk menggambarkan
bagian-bagian yang terpisah dari intinya, maka yangdemikian disebut

dengan ili3l(tercecer). Disebutkan dalam kalimat arab 2lrii, !r3 
jKt

artinya tempat yang bagian-bagiannya tidak saling mengokohkan.

r Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (1499) dan Muslim nomor (1710) dari
hadits Abu Hur air ahla6t6.
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Dari kata it3Cr maka dikatakan 3'.^L k(seorang laki-laki yang menjadi

musuh), dan'3'tL ii (srr" kaum yangmenjadi musuh).

Allah berfirman:

{@k6-2Y
"sebagian kamu rnenjadi musub bagi sebagian yang lain."
(QS. Al-B aqarahl2l: 36)

Terkadang bentuk jamak dari kata tersebut menggunakan c;Lc
atau dengan menggunakan ltGi (musuh-musuh).

Allah berfirman:

{@;ii{6;1g.iU }
"Ddn (ingatlab) bari (ketika) musub-musuh Allab digiring."
(QS. Fushshilat $11: 19)

kata j;Jt yargberarti musuh, ia mempunyai dua jenis:

Pertarna, musuh yang bermaksud untuk memusuhi.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ Fi:er"ie6Ko$\
Jika ia (si terbunuh) dari kaum ydng rnernusubimu."
(QS. An-Nisa' [4]: 92)

{@ i'.yi:r69*;,ErtGY
*Telab Kanti adakan bagi tiap+iap nabi musub dari orang-ordng yang

berdosa." (QS. Al-Furqan 125):3L)

Dan dalam ayatlainnya Allah berfirman:

{@ 'q,ii"r, '#361LY
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"Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musub yaitu syaitan-syaitan (dari
jenis) manusia dan (dari jenis) jin." (QS. Al-An'am 16): tL2)

Kedua, musuh yang tidak bermaksud memusuhi namun ia
menampakkan hal-hal yatgmengandung permusuhan sebagaimana

halnya orang yangmemusuhi.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ i+iufr1$YO3t;"fr1y
"KArend sesunguhrryd apa ydng kamu sembah itu adalah musuhku
kecuali Rabb senrcsta alam." (QS. Asy-Syu'ara' 126)z 77)

Dan juga firman-Nya tentang anak-anak yangberbunyi:

{@P,jt6"H36Ly
" (Anak-an ak) A da y an g m enj adi m u s ub bagim u, mak a berb at i - b at ilab.'
(QS. At-Taghabun l6al: U)

Di ntara contoh kata )At yarLg berarti lari adalah seperti yang
disebutkan dalam sebuah syair:

#S); e$9 c:tV

Sapi dan kambing itu kembali saling berlari

Maksudnya adalah satu sama lain saling mengejar dan mengikuti
jejaknya.Kalimat {9.11 b 3:+ ;,it;t+ o21, artinyaadalah aku melihat
sebuah kaum yanghilang kekuatannya.Kata fli+)il artinya adalah

melanggar sebuah kebenaran.

Allah berfirman:

{@ i:usb";lKl{;}
"Ddn janganlab kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk
menzalimi mereka." (QS. Al-Baqarah l2l: 231
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Dan Allah juga berfirman:

{ @ ,l'D3L':3r'rii;551.rIi' .;s_-}3y
"DAn barangsiapa ydng mendurbakai Allab dan Rasul-Nya dan

melanggar batas-batas bukum-Nya." (QS. An-Nisa' $l: M)

{@,#(C"{-r;iay
"Orang-orang yd.ng melakukan pelanggaran di antara kamu pada bari
Sabat." (QS. Al-Baqarah [2]: 65)

D an pelan ggar arL mereka adalah dengan men ghalalkan mengamb il
ikan pada hari Sabtu.

Allah berfirman:

{ @k :g <f, ;'\ 3'3L,ai'- }
"Itulab bukum-hukum Allah maka janganlab kamu melanggarnya."

(QS. Al-Baqarah l2l: 229)

Allah berfirman:

{@l;ff?A&Y
" Maka mere ka itulab ord.ng- ord.ng y ang melampaui batd.s. "
(QS. Al-Mu' minun 123): 7)

"Babkan kamu adalab orang-orangydng melampaui batas."

(QS. Asy-Syu'ara' 126): 766)

{@5icr}'fi.!}

{@ u.l'$;u';s,#y
"Barangsiapa yang melampaui batas sesudab itu."
(QS. Al-B aqar ah l2l: 17 8)
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Makna kata 61oV dalam ayat tersebut adalah berlebih-lebihan dan
melampaui batas, pemaknaan ini diambil dari ungkapan orang Arab
yangberbunyi ';lElrL artinya halaman rumahnya melampaui batas.

{ @ 6-i3i +t-{ ai ay_G3,fi }
"Ddn janganlah karnu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah
tidak meny uk ai orang- ordng y ang melampaui bAtds. "
(QS. A1-B aqar ah l2l: 190)

Kata ltip;lr dalam ayat tersebut melampauai batas dalam
penyerangan, bukan dalam rangka membalas, karena Allah berfirman
dalam ayat yanglain yang berbunyi:

{ @Wu'{trYb,*bi;e "W us;t;sy
*Oleb 

sebab itu barangsiapa yang rnenyerdng kamu, rnaka seranglab ia
seimbang dengan serd,ngannyd terbadapmr." (QS. Al-Baqarahl2): 1-9a)

Maksudnya balaslah ia sebagaim ana ia menyerangmu, dan
melampaui bataslah sebagaimana mereka melampau batas kepadamu.
Dan diantara bentuk permusuh anyangterlarang untuk adalahseperri
yangdifirmankan oleh Allah dalam ayat berikut:

{ @ isrs;,iie6'a1;6i16"}i &WGsy
"Ddn tolong menolonglab kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaral?." (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Dan di antara bentuk permusuhar-yangdilakukan dalam rangka
membalas permusuhan dan permusuhan ini boleh diberikan kepada

orang yang melakukan permusuhan pertama kali, sebagaimana yarrg
difirmankan oleh Allah dalam ayat berikut:

{@'#WJ;os,exy
"Maka tidak ada permusuhan (loyl kecuali terbadap ordng-ordng ydng
zbalim." (QS. Al-Baqarah l2): 193)
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{ @ Va rlp,i"# 61ri65L i)y't J.r. u13 y
"DAn barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar bak' dan aniaya,

maka Kami kelak akan memasukkd.nnyd ke dalam Neraka."
(QS. An-Nisa' [4]: 30)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@;r1;*';.Wi*Y
"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia

tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas."

(QS. A1-B aqarah l2l: 17 3)

Maksudnya tidak berlebihan sehingga terkesan menikmati perkara

yangharam dan tidak melebihi selain untuk menutup rasa lapar. Ada
juga yang berkata bahwa maksud kalimat LU'F dalam ayat diatas

adalah tidak melampaui batas terhadap pemimpin dan tidak melanggar

kemaksiatan sehingga ia menapaki jalannya orang-yang rendah hati

(tawadhu). Kalimat '6;E\rL tS artinyahalaman rumahnya melampaui

batas atau ia berbuat semena-mena terhadap orang lain. Dari kata

lii, lahirlah kata q$l dalam ilmu nahwu berarti menjadikan f il
mut a' addi, maksud ny a adalah dib olehkannya membe rikan makna

f il pada fa'il kepada mafuL Dan kalimat lii,\-; digunakan untuk
mengartikan makna pengecualian.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ u'.Ai t5:tt,{'f;lit'.',5iif rl }
"(Yaitu bari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan

mereka berada di pingir lembab yang jaub." (QS. Al-Anfal [8]: a2)

Maksud kata ijtfl dalam ayat tersebut adalah pinggir yang
lebih dekat.
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//./
UJ9 : Kalimat l'ierVartinyaadalah airtawar yangenak dan segar.

Allah berfirman:

{@L$Ai;'6}
"Yang ini tauar lagi segar." (QS. Al-Furqan 125): 53)

Kalimat |$t Q;i artinya kaum itu memiliki air yangsegar.
Sedangkan kata {tiijr artinya membuat seseorang sangat lapar.
'ik artinya ia telah menyiksanya dan mengurun grLya lebih lama
dalam azab.

Allah berfirman:

{@ {b1ri{iiXI;ry
"Sunggub aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang kerds."
(QS. An-Namll27l:21)

gt &iJ{i'i 6(Yi""tr --V 
"&A.fii <ru (, }

{@'o;t;q
"Tetapi Allab tidak akan mengbukum mereka, selama engkau
(Muhammad) berada di antara mereka. Dan tidaklab (pula) Allab akan
menghukum mereka, sedang mereka (masih) memohon arnpr4ndn."
(QS. Al-Anfel [8]: 33)

Maksudnya Allah tidak akan menyiksa mereka dengan siksaan
untuk membinasakan.

Dan firman-Nya y arLB berbunyi:

{@fr'ff;Sifr6,y
"Kenapa Allab tidak mengazab mereka." (QS. Al-Anfal tSl: 3a)

Maksudnya Allah tidak menyiksa mereka dengan pedang.
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Dan Allah berfirman:

{@'+*KY;Y
"Dd.n Kami tidak akan rnengazab." (QS. Al-Isra' ll7): t5)

{@;i1#"Y
"Dd,n Kami sekali-kali tidak ahan diazab." (QS. Asy-Syu'ara' [26]: 138)

{@4*54t:i"#Y
"Ddn bagi mereka siksaan yang kekal." (QS. Ash-ShaffatpTl:9)

{@qi$r:s{s\
"Dd,n bagi mereka siksaan yangpedih." (QS. Al-Baqarah [2]: 10)

{ @ ;ii lr:ai i .t)':-7 "J'' 
Y

"Ddn bahwa sesunggubnya azab-Ku adalah azab yang sdngdt pedib."
(QS. Al-Hijr [1s]: s0)

Para ulama berbeda pendapat mengenai asal kata tersebut, sebagian

ada yang berkata bahwa kata .itiil berasal dari ungkapan seseorang

yang berbunyi bJt +te artinya laki-laki itu tidak makan dan tidak
tidur (menyiksa dirinya) maka laki-laki itu dinamakan 3116 atau

3tb. Maka kata sll3ll asal maknany^ adalah menyiksa diri dengan

tidak makan dan tidak tidur. Ada juga sebagian yang berkata bahwa

asal kata 4ri;lr yang berarti siksa adalah diambil dari kata +rlt
yaitu segar, dan kalimat ^a'rc artinya aku menghilangkan kesegaran

(kenikmatan) hidup, ini sama dengan bentuk kata'oi,bfi atau kalimat
(aku membuatnya sakit) aJi,il .Ada juga yang berkata bahwa asal makna

+lilll adalah t';)l *4-,AljVfl yaitu banyak memukul dengan

ujung cambuk. Dan sebagian ahli bahasa berkata bahwa kata..s.;..l3Jl

artinyaadalah memukul. Dan dikatakan bahwa pemaknaan demikian
diambil dari ungkapan orang arab yangberbunyi ,i'iz',vyangberarti
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air yang taw^r segar. Jika dalam air itu terdapat kotoran atau air itu
berwarna keruh, maka untuk mengartikan kalimat aku segarkan

airnya digunakan kalimat '^['iL.Ini sama dengan bentuk kalimat
'ri+e,5K 

^rtinyaaku 
mengotori kehidupannya, atau sePerti kalimat

'6!J- d3 artinya aku dekatkan hidupnya. Kalimat L-)A\ \3.L aninya

ujung cambuk. Begitu juga dengan kalimat gt;JJlsl5.i ujung lisan dan

kalimat ;"ht\l:L artinya ujung pohon.

.1 '
tJ9 : Kata jr.ijl artinyaadalah pencarian seorang manusia terhadap

tr^l y^ngdapat menghapus dosanya. Kata iri atat nli yang berarti

alasan, ada tiga jenis; pertama dengan mengucaPkan 'aku tidak
melakukan ini', atau ftedua) dengan mengucaPkan'aku melakukanrLya

demi ini', lalu ia menyebutkan satu alasan yarlg akan mengeluarkan

dia dari kesalahan sehingga seakan-akan dia tidak berdosa, dan ketiga

dengan mengucapkan 'aku telah melakukan (perbuatan ini) dan tidak

mengulan ginya lagi,' dan kalimat-kalimat yangsemisal dengan itu.

Yang ketiga ini merupakan bentuk pertaubatan, dan setiap taubat

mengandung jli, namun tidak setiap '-li berarti taubat. Kalimat

*JL 3)#\ artiny a aku datang kepadan y a dengan membaw a'udzur
(alasan) dan kalim at'i)1,e arriny a aku menerima alasa nny a.

Allah berfirman:

{@:#Yo;:t-;-Y
" Mereka (orang- orang munafi.k) mengemukakan alas anny a kep adamu. "
(QS. At-Taubah l\z 9a)

Kaa );Al artrnyaorang yarLgberanggapan dirinya Punya alasan,

padahal itu bukanlah alasan.

Allah berfirman:

{@ii"dfiic'Y
ord.ng- ord.ng y d.ng rnengemukak an'uzrtr. ""Ddn datang (kEodo nabi)

(QS. At-Taubah [9]: 90)
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Ada y angmem b acanya den gan b acaan 3-i *:At artiny a adalah o ran g

yang datane dengan membawa alasan.

Ibnu'Abbas berkata:

u,-:Ht'€r3 ita'iAt &' g.Jlt

"Allah melaknat orang-ora ng y ang selalu mengemukakan alasan, dan
Allah mengasihani orang-o rang yang mempunyai alasan. "

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{ @ *r\yt)i,1}6y
"Mereka menjawab: "Agar hami rnernpunydi alasan (pelepasan tangung

jawab) kEada Tuhanrnu." (QS. Al-A'raf l7l: rca)

Katair$,J, adalah bentuk kata mashdar dari kalimat q'e aninya
aku meminta kepadanyaagar ia memberikan alasan kepadaku. Seakan
ayat tersebut berbunyi aku meminta ampunan dari Nya. Dan kalimat

,'"Lt artinya aku datang-dengan ,rr.rghrrrp ampunan. Rd, juga yang
berkata bahwa kata r:rLtterambil dr.i krt" ,ilininy^ d^t^ngT.rrgri
sesuatu yang membuatnya menjadi terampuni. Sebagian dari mereka
berkata bahwa asal kata jrlit dari kata tr':il yaitu sesuatu yangnajis.
Oleh karena itu kulup (penutup dzakar) disebut dengan';;.^i, dengan
demikian lahirlah sebuah kalimat Gb)t ir):JL artinyaaku membersihkan
dan membuang kulup bayi. Begituliga dengan kalimat tlii.-ijb aninya
aku membersihkan (mensucikan) dosanya dengan memaafkannya. Ini
sama seperti makna kalimat 

^,3.',1L 
artinyaaku memberikan ampunan

baginya. Kulit keperawanan juga disebut dengan i5'tl ha| ini sebagai
persamaan dengan kulup dzakar yangjuga disebut dengan';5U. Oleh
karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat VLasyartinya aku
telah memecahkan keperawanannya. Bagian yangmenghambat pada
tenggorokanbayijuga disebut dengan ?,.b . oleh karena itu disebutkan
dalam sebuah kalimat Vt:* artinyabayi terkena penyakit tersebut.
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Seorang penyair berkata:

2;'Jar e1.. e*ESt P
Sentuban dokter terbadap pembicaraan ba.yi yang masib udzur

Dikatakan dalam sebuah kalimat iFJrlr)i:blartinya air terputus.

Dan kalimrt $u:it o--t'xiL\artinya rumah itu dihapuskan, hal ini
diserupakan dengan kata )ii$l yang berarti orang yarLg dihapuskan

dosanya karena kejelasan udzurnya. Kata &Utt artinya wanita yang

mengeluarkan darah istibadbab (darah penyakit dari kemaluannya),

sedangkan kata )jiA aftinya akhlak yangburuk, hal ini diserupakan

dengan kata';;jJt yarLgberarti najis. Asal makn air;at adalah halaman

rumah, lalu setiap hal yang ada didalamnya dinamakan dengan';;*i.

Allah berfirman:

{@:i:rs&t't-+t y
"Dd.n beri makanlab orangyang rela dengan d.pd. yd,ng d.da padanya (yong

tidak meminta-minta) dan orang y ang rneTrTinta'minta. "

(QS. Al-H a1j l22l: 36)

Kata'j$l artiny a adal ah o ran g y alg me mint a-mint a. D ikat akan

dalam sebuah kalimat d+E. a* o:'jLt artinyaaku meminta darimu atas

kebutuhanku. Katalli dankata'..jJ| artinya adalah borok yalgmuncul

dalam tubuh. Oleh karena itu sesuatu yang membahayakan juga disebut

dengan 'e'y;.Ualini diserupakan dengan kata tit y^ngberarti borok.

Allah berfirman:

{@*Ao'::t.i,
"Yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tdnpa. pengetabuAnrnu."

(QS. Al-Fath [+8]: zs)
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Kata 3Ul adalah gambaran untuk desiran suara angin yang
lembut, dari pemaknaan tersebut lahirlah kata )rr)l yangdigunakan
untuk mengartikan suara burung unta jantan, karena burung unta
jantan mengeluarkan suara (seperti desiran angin-edit). sedangkan kata
'L?l adalah nama jenis pohon, dinamakan demikian karena selalu
menimbulkan suara desiran. Dan katajvf adalahpermainan mereka,
sebagai gambaran suaranya.

tJ p : Kata J:flladalah anaklkerurunan Nabi Isma,il.cJ .J

Asal jamaknya adalah +;"'ir lalu kata tersebut digunakan untuk
mengartikan penduduk badui.

"orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kehafiran dan kemunafi.k annya. "
(QS. At-Taubah l9l:97)

{ @"-vi ,A('fi->t 6 vySiiC3 y
"Diantara ord.ng-orang Arab Badui itu ada orangydng beriman kepada
Allah dan bari kemudian " (QS. At-Taubahlglt gg)

Ada juga yang mengatakan bahwa jamak dari kata +p'jr adalah
t t. ?

..r-_f bl.

Seorang peny airberkata:

.Jsr r O +\y)- {iJiS,rly F )3:; +r\Li
Arab badui ydng selalu bangga dengan kebobongan dan mempunyai

lisan-lisan yang lembut dalam ucdpdn

{@ 66{$Lia4ri.li y

{@",1rl6,ii4vy
"Orang-orangArab Badui itu berkata: Kami telab beriman."
(QS. Al-Hujurat la\: 1.a)
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l<ata'U1 ]ilit dal am ke b i as aan ny a menj adi n am a y arLg di n is b at kan

bagi pend"a"t badui, dan kata '"o'it artinya sesuatu yang jelas,

sedangkan kata ,ipjjt artinya penielasan. Dikatakan dalam sebuah

kalimat ,-i e 3.fl artinya ia menjelaskan tentang dirinya.

Didalam hadits disebutkan:

(('+,fi &3t'4,#tll
"seorang jatda itu harus menjelaskan (memperkenalkan) tentang

dirinya."

Maksud kata.3. i3adalah menjelaskan. Sedangkan kalimat (rd{il+trI
artinya menjelaskan kefasihan sebuah ucaPan, dan kata +Fyl yang

dikenal dalam ilmu nahwu artiny amemberikat penjelas an padaharakat

dan sukun y ang ada p ada akhir-akh i r kal imat. Kata e6. ;Al aftiny auc aP an

yangfasih dan jelas.

Allah berfirman:

{@e;K':'Y
"al-Qur'an dengan berbabasa Arab." (QS. Yusuf ll2lz 2)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@*i*d+,}
"Dengan babasa Arab yang jelas." (QS. Asy-Syu'ara' 126): 195)

{@'tt;t$'Y
"Yang dijelaskan ayat-ayat-Nya." (QS. Fushshilat [a1]: 3)

{@$Vf't;3Y
"BAcdAn dalam bahasa Arab." (QS. Fushshilat [a1]: 3)
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Maksudnya sebagai pemutus perkara yangjelas. Disebutkan dalam
sebuah kalimat ** )lil\,,Y3 artinya penduduk itu tidak ada yang
menjelaskrn t.rrt.rrg iiri"yr. Kalimat '+rf i)l aftinya perempuan
y ang menj elaskan tentan g keadaany a, kesucian ny a, dan kecintaannya
kepada suaminya. Jamak dari kata tersebut adalah ,3.9 .

Allah berfirman

{@{1wY
"Yangpenub cinta (dan) sebaya urnurnyd." (QS. A1-\[aqi'ahl56]:37)

Kalimat ,"lL U.? artinya aku mengembalikan kepadanya.

Disebutkan juga dalam sebuah hadits:

rtPujr lFVln
"Kembalikanlah kepada imam."

Kata.l.f I artinyapemilik kuda Arab. Kata tersebut sama dengan
bentuk kata 3.1!l yaitu orang yangmemiliki borok.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@VireY
"Peraturd.n (yorg benar) dalam babasa Arab." (QS. Ar-Ra'd lI3): 37)

Ada yang berkata bahwa makna ayat rersebut adalah aturan y^ng
menjelaskanyangbenar itu benar dan yang batil itu adalahbatil. Ada
juga yang berkata bahwa ayat tersebut bermakna aturan yaygmulia,
ini diambil dari ungkapan orang Arab yarg berbunyi ,3$1,3.p dan
digunakannya makna demikian sama seperti penggunaannya dalam
ayat yang berbunyi

{@ if 6.b
"Kitab yang Mulia." (QS. An-Naml l27l: 29)
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Ada juga yarLgberkata bahwa ayat tersebut bermakna5,i,l yaitu

aturan yang dikembalikan. Ini diambil dari ungkapan mereka yang

berbunyi f.U)l& l4F aninya kembalikan kepada imam. Maksudnya

adalah bahwa kitab al-Qur'an merupakan kitab yang menghapus

hukum-hukum sebelumnya. Ada jugayang mengatakan bahwa maksud

kalimat $*tJ3.1adalah aturan yangdibawa oleh Nabi orang Arab.

Kata Arab apabila dinisbatkan kepada orang Arab, maka ia disebut

dengan 'gri makabentuk katanyapun seperti kata yangdinisbatkan

kepadanya. Dan kata 3.fi adalah orang y^ttg pertama membawa

bahasa suryani ke dalam bahasa Arab, lalu dinamakanlah ia sebagai

nama fi'ilnya.

a-P: Kata Lit artinyaadalah pergi keatas.

Allah berfirman:

{@ !i;ii'-^:;tt':t'&y
"Malaikat-Malaikat dan jibril naik." (QS. A1-Ma'arijl70l: 4)

{@i;F.*fuy
"Lalu mereka terus rnenerus naik katasnya." (QS. Al-Hijr [15]: 1a)

Kata ir\71)\ artinyatempat untuk naik.

Allah berfirman:

{@*tAi";}
" Yang rnernp uny ai tempat-tempdt naik. " (QS. Al-M a' arli 17 0): 3)

Dan kalimat p-lj)l iij artinya malam kenaikan, dinamakan
demikian karena pada malam itu doa dinaikkan, hal ini sebagaimana

y ang ditunj ukkan oleh firman-Ny 
^ 

y an1 berbunyi :
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{@ ryi'Es3i5"iiy\
"Kepada-Nya lab naik perkataan-perkataan yang baik.'
(QS. Fathir [35]: 10)

Kata 7.7 artinya berjalan naik keatas, ini sama dengan kata {;lt
yarlgberarti naik keatas. Lalu kata $L digunakan untuk menganikan
sesuatu yang berjalan keatas. Oleh karena itu ferret (hewan seperti
musang''"d) disebut dengan iv.j dikarenakan bentuk tubuhnya yang
seperti menaik, dari pemaknaan demikianlah maka ferret dinamai LV.y .

\4\tV,s'i,fWL?
Naiklah sedikit sesuai dcngan kekuatan yang ada padamu

Maksudnya adalah tahanlah supaya tidak naik. rata iir juga
berarti bagian unta yang gemuk, dinamakan demikian seolah unta
tersebut banyak melakukan perjalanan naik.

t / o/
gf : Allah berfirman:

{@ r-$effi"6;6y
"Sebingga (setelab dia sampai ke tempat peredaran yang terakbir)
kembalilab dia sebagai bentuk tandan yang tua." (QS. Yasin [36]: 39)

Maksudnya putarannya kembali dari temparnya.

x*:,.Tffi f*:^i;';:I:aadalahsesuatuvansberatap'Jamak

Allah berfirman:

" Tembok-tembok itu robob menutupi atap-atapnya. "
(QS. Al-Hajjl2zl: as)
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Dari kata tersebut terbentuklah kalim at i;At ,*; artinya aku

jadikan pohon itu sebagai atap. TerkadangyarLgdemikian juga disebut

dengan -i,it.
Allah berfirman:

{@ 
"ir";'*3*&'Fy"Yang berjunj ung dan yang tidak berj unj ung." (QS. Al-An' am [6]: 1a 1)

{@t}';L' 4t;'Y
"Di pobon-pohon kayu dan ditempat'tetnpdt yang dibikin manusia."

(QS. An-Nahl [16]: 68)

{@ 6'11\;,\46iY
"Dd.n d.pd. yang telah dibangun mereka." Qt; Al-A'raf l7l: t37)

Abu'Ubaidah berkata: "Maksud kata 6tt; dalam ayat tersebut

adalah ofi. yaitu membangun." Dan kalim at ,)i)l J{iLl artinya
pohon anggur sedang di susun. Dan kata ,-i?tjuga berarti benda

yang menyerupai tenda untuk peremPuan yang biasa diletakkan

diatas punggung binatang. Dinamakan demikian karena bentuknya

serupa-dengan pohon anggur. Sedangkan kalimat At e** artinya
aku menjadikan sumur tersebut sebagai temPat untuk berteduh. Dan

singgasana r$a jtgadisebut dengan 
"$1 

karena ketinggian bangunannya.

Allah berfirman:

{@,};lrt&$.Aef y
oDan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana."

(QS. Ynsuf [12]: 100)

{@widi:#Y
*Siapakab di antara kamu yd.ng sd.nggup membawa singgasand'nya.."

(QS. An-Naml [27]: 38)

Kamus A[,Qur'an



{@w;u#\
"Rubahlah baginya singasanarryo." (QS. An-Naml127): 4l)

{@"'tl;it<p
" Serupa inikah s inggas anamLt. " (QS. An-N aml l27l: 42)

Lalu kata ,iitjuga digunakan untuk mengungkapkan kemuliaan,
kepemimp inan, dan kerajaan. Dikatakan dalam sebuah kalimat,! ;y:
t:$ aninya si fulan merobohkankerapannya. Diriwayatkan bahwa
'IJmar bermimpi dan ditanya:

e" P Yi 6'r':ii V;'it13 e4'-, 1 P v
"Ap, yang telah Rabbmu lakukan terhadapmu? 'IJmar berkata:
"Kalaulah Dia tidak memberiku rahmat-Nyr, niscaya singgasanaku
akan hancur."'

Dan 'Arsynya Allah tidak dapat diketahui hakikatnya oleh
manusia sel ain hany a rramany a s aj a, tidak se b agaima na y ang dian ggap

oleh kebanyakan orang. Karena kalaulah demikian adanya niscaya
singgasana itu menjadi dzat yang mengangkat Allah, padahal Allah
Iah yang mengangkat singgasana tersebut.

Dan Allah J(i,jx\a berfirman:

a ; ;rau :,isg e;u;; it E^t s o. 5ai -a,,_,fi LLy

{@=:,;
"Sesungguhnya Allab menahan langit dan bumi supdyd jangan lenyap
dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorangtun ydng
dapat menahan keduanya selain Allab." (QS. Fathir [35]: a1)

Sekelompok berkata bahwa yangdimaksud dalam ayat tersebut
adalah bintang tertinggi, dan @Jjt adalah bintangnya planet-planet.
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Hal ini sebagaimanayalgditunjukkan dalam sebuah riwayat dari Nabi

Muhamm ad -fur*"ry yang berbunyi:

!rtr-:,,ii';S {t eF \ *e i;Ilt d$lfuCpt,ibSruyy
((ix3 

'di O

"Langit yangtujuh dan bumi yangtujuh jika dibandingkan dengan

Al-Kursy, ta hany alah sep erti cincin y arLg dilemp arkan dip adan g p asir

yangluas."3

Dan foJjl pun demikian jika dibandingkan dengan 'Arsy'nya

Allah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@;s:F,&;ioqy
"Da,n adalab singgasana-Nya (sebelum itu)berada di atas air."
(QS. Hud 171):7

Ayatini memberikan peringatan bahwa singasana-Nya masih tetaP

berada tinggi di atas air.

Dan firman-Nya yangberbunyi

{@ GAiie6liu'Y
-(Dialab) yang Maba Tinggi derajat-Nyd, yang rnenTpunyai 'Arsy."

(QS. Ghafir [a0]: 15)

I Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam krtabnya Ash-Shahih nomor (361) dari
hadits Abu Dz ar l*&5;- -,-dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya ls-Sl kikh Asb-Shabibah.

{@i#,iiii;\
"Yang memiliki 'Arsy, lagi Mahamulia." (QS. Al-Buruj [85]: 15)

Juga firman-Nya yang berbunyi:
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Dan ayat sejenisnya, dikatakan bahwa maksud kata ,izp dalam
ayat-ayattersebut adalah kerajaan dan kekuasaan-Nya, bukan merujuk
pada sebuah singgasana-Nya. Mahasuci Allah dari y ang demikian.

,,?: Kata .h5jt artinyalebar, ia adalah kebalikan dari JjBJr yaitu
panjang. Asal penggunaannya adalah dalam fisik, kemudian ia juga
digunakan dalam hal lainnya.

Sebagaimana firman Allah yangberbunyi:

{@,-P;'-F!'tX\
"Maka ia banyak berdoa." (QS. Fushshilat [a1]: 51)

Kata u"j ljuga dikhususkan untuk mengartikan kata pinggir, dan

kalimat ,&A\ ey artinyatampak sampingnya.
Kalimat r\3yf 4a 

'r"lA;f artinyaaku masukkan batang kayu ke dalam
sebuah bejani. Kalimat # eL&al 'tftl 

artrnya sesuatu itu masuk
ke dalam tenggorokannya. Kalimat '# 6rj,pt ri;j;\artinyaseekor
kuda itu berjalan sambil menghalangi jalanannya. Kalim at 4jSt i ,r
El [" artinyaaku menampakkan sesuatu untuk dijual.

Ini sepeni firman Allah yangberbunyi:

{@ i<+tit""i€;/y
" Kemudian rnengernukakanny a kep ada para Malaikat. "
(QS. Al-B aqarahl2l: 3r)

{@fuu;&'tL;'y
"Ddn mereka akan dibawa kehadapan Rabbmu dengan berbaris.'
(QS. Al-Kahfi [1s]: a8)

{@ i6iits;q }
" Sesunggubnya Kami telab menauarkan d.rrld,nAt. "
(QS. Al-Ahzeb p3l:72)
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{@e;t6#;iea;y
"Ddn Kami nampakkan jahannam pada bari itu kEada ord.ng-orang

kafi.r dengan jelas." (QS. Al-Kahfi [18]: 100)

{ @ )gf9' \t6t.5'V}-iliy
"Dan (ingatlab) hari (hetika) orang-orang hafir dibadapkan ke Neraka."

(QS. Al-Ahqef [a6]: 20)

Kalimat '":+\lr,t? artinyaaku tampakkan bala tentara (pasukan).

Kata ,pr\Al artinya adalah yangmenampakkan dirinya. Terkadang ia

digunakan untuk mengartikan kata awan.

Contohnya seperti firman AIIah yangberbunyi:

{@(j!' Lrc(iY
*Inilah 

d.r!)dn yang akan menurunkan bujan kepada kami."
(QS. Al-Ahqef laQ:2a)

Terkadang kata ,h6ljuga digunakan untuk mengartikan sebuah

penyakit. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat # ;y eV
artinya ini adalah jenis peyakit. Dan terkadang kata tersebut juga

digunakan untuk mengartikan kata pipi, dilihat karena penampakkan

(kejelasan) ny^ yar..g terlihat. Dan terkadang kata tersebut juga

digunakan untuk mengartikan gigi bagian depan. Dengan pemaknaan

tersebut, maka gigi bagian depan disebut dengan ,nl'F\ yaitu gigi

yangselalu tampak disaat tertawa. Dikatakan dalam sebuah kalimat

*)ui,l!+r,ij3 ia digunakan-untuk menggambarkan kefasihan si fulan

dalam berbicara. Kata e*iSl artinya adalah sesuatu yarlg dijadikan

sebagai penghalang atas sebuah perkara.

Allah berfirman:

{@ k;4'14?'i'f\Ylrty
"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpabmu sebagai

pengbalang." (QS. Al-Baqarah l2l: 22a)
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Kalimat P-'aSy'ti artinya seekor unta yang tidak dapat
digunakan untuk bepergian, atau dalam arti lain unta tersebut menjadi
penghalang dalam bepergian. Kalimat,-hti artinyamenampakkan
sisi nya, dan jika disebutkan dalam kalimat l'S O'bli artinya ia
menampakkan sisinya padaku sehingga memungkinkan untuk diambil.
Dan jika disebutkan kalimat g e*i artinyaia berpaling dariku.

Allah berfirman:

{@w;;|'}y
"Kemudian ia berpaling daripadanya." (QS. As-Sajdah 132):22)

{@ &E;,#,7*1y
"KArenA itu berpalinglab kamu dari mereka dan berilah mereka
pelajaran." (QS. An-Nisa' lfl: 63)

"Dd.n berpalinglah dari ordng-ordngyangbodor." (QS. Al-A'raf l7l: l99)

F
4)L2

{@6')rlpb;6;y

{@'sr-1)*,r;3t;
"Dd.n barangsiapa berpalingdari peringatan-Ku." (QS. Thaha 1ZO1:

{ @ 't'L;lW;",} {ty
"Sedang mereba berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allab)
yang terdapat padanya. " (QS. Al-Anbiya' l21l: 32)

Mungkin saja dalam beberapa ayat sesuatu yang dipalingkannya
di buang (tidak di tulis) contohnya seperti dalam ayat berikut:

"Tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang."
(QS. An-Nnr 124): 48)
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{ @'',r;J & ;ir'b;'{A;}y
"Kemudian sebahagian dari mereka berpaling dan mereka selalu

rnembelakangi (kebenaran)." (QS. Ali 'Imran l3):23)

{@&&X'V-,r'Y
"Tetapi mereka berpaling maka Kami datanghan kepada mereka."

(QS. Saba' [34]: 16)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ ,if,isl{3i\&7r3'y
"Ddn kepada Surga yang luasnya seluas langit dan bumi."
(QS. Ali'Imran [3]: 133.

Dikatakan bahwa kata j,il dalam ayat tersebut artinya adalah

lebar atau luas. Dan pemaknaan tersebut diambil dari beberapa

gambaran, diantaranya bisa jadi bahwa maksud dari luasnya Surga di

akhirat kelak dalam ayat tersebut seperti luasnya langit dan bumi.

Dan mengenai hal ini Allah berfirman:

{ @ 
"Li4r6b$ *,i;*i3a"-J;iq

"(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan

(dcmikian pula) langit." (QS. Ibrahim [1a]: a8)

Dan penggantian tersebut tidak menghalangi untuk menjadikan

langit dan bumi akherat kelak lebih luas dari langit dan bumi sekarang.

Diriwayatkan bahwa seorang yahudi bertanya kepada 'Uma'r'uza-r'o

mengenai ayat ini dengan berkata: "Lalu dimanakah letak Neraka?"

maka'IJmar pun menjawab: "Jika malam telah datang, bisakah kamu

menjawab dimana letak siang?" Ada juga yang berkata bahwa yar,g

dimaksud dengan ka:.a $l dalam ayat tersebut adalah kelapangan

kebahagia anrLy a, bukan keluas an b e ntuknya. S eb agai mana disebutkan

dalam sebuah kalimat 
"pj'l 

y-S ,t:lt e;r'a;4 *Y .uf;t;U-i,1Jr-9)i J" \31)l
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artinyadunia ini bagi si fulan laksana lobang cincin dan seutas benang,

dan luasnya rumah ini sepeni luasnya bumi. Ada juga yang berkata

bahwa yang dimaksud dengan kata 
"$; 

dalamayat tersebr,n adalah j}
61r yaitu pertukaran jual beli. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan

orang arabyangberbunyi ,i,hlK U aninyamenjual ini dengan harga

sekian. Maka makna dari kata ,$; dalamayat tersebut adalah menukar

dan menggantirrya, ini berarti sama dengan ungkapan arab yang
berbunyi lK ,='jAt',5 &Y artinyaharga tukar kain ini adalah sekian.

Kata j,j)\ artinyaadalah sesuatu yang tidak memiliki ketetapan, istilah

ini digunakan oleh para ahlu kalam bahwa ,hit adalah sesuatu yang
tidak memiliki ketetapan kecuali warna dan rasa. Dan oleh karena itu
disebutkan dalam sebuah kalimat fuV ,p|$llt artinya bumi ini adalah

sesuatu yangtidak memiliki ketetapan yangada.Ini sebagai pengingat

bahwa dunia ini tidak pernah tetap.

Dan Allah SGj:nqL telah berfirman:

{@
"KArnu. menghendaki barta benda duniawiab sedangkan Allab
menghendaki (pabala) akbirat (untukmu)." (QS. Al-Anfal [S]: 67)

Dan Allah juga berfirman:

2*.i\ iiff6 Vtr\,gr <,'ri y

{@'^vTity.b1p
"DAn kelak akan datang kepada mereka barta benda dunia sEerti itu
(pula)." (QS.Al-A'raf l7l: 169)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ti;w;'bviy
711

{ @ .l",\ii 116,/; i':Lr"y

"Yang mengambil harta benda duniayangrendab ini."
(QS. Al-A'raf l7y 169)
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"Kalau yang hamu serukan kepada mereka itu keuntungan ydng mudab
diperoleb." (QS. At-Taubah l9l: a2)

Makna kata\i-;V>f dalam ayar tersebut adalah permintaanyang
mudah. Dan kata hfll adalah ucapan yang mempunyai dua sisi
makna; pertama dilihat dari benar tidaknya makna ucapan tersebut,
dan kedua dilihat dari makna lahir dan batin ucapannya.

Allah berfirman:

{ @ ;:$i'rs; q - t'*; \4"W'{*15 y
"Ddn tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan
sindiran." (QS. Al-Baqarah l2): 23 5)

Maksud dari kata ef ddam ayat tersebut adalah seperti kalimat;
kamu sangat cantik dan saya berminat sama kamu atau kalimat-kalimat
yangsejenisnya.

L-9? : Kata *-tatdan kata .16i1 artinyaadalah mengetahui sesuatu

melalui berfikir dan penelitian terhadap pengaruh yang ditelitinya.
Dan kata '*A.tlebih khusus maknanya dibanding kata p:lt. Kebalikan
dari kata't"et adalah kata jr=Jjt. Dikatakan dalam sebuah kalimat
'ht o;,i).i ,rti.rya si fulan rrdrh mengenal Allah, kata mengenal
dalam kalimat tersebut tidak menggunakan kata pij karena kata;ijt
hanya ditujukan pada satu objek, sedangkan pengetahuan manusia
terhadap Allah hanyalah melalui pentadaburan randa-tanda-Nya,
bukan mengetahui Dzat-Nya, sedangkan untuk mengarrikan bahwa
Allah mengetahui, ia menggunakan kalimat')J,2 &t , bukan dengan
menggunakan kalim at,;qlrr-'titl hal ini dikarenakan kata '^litdigunakan
untuk mengetahui hal-hal yang bersifat pendek dan membutuhkan
pada pemikiran dan penelitian. Dan asal makna kata tersebut diambil
dari sebuah kalimat yangberbunyi L37 yangdalam anilainiaadalah
'^1:L +1 artinyaaku mengenal baunya, atiudalam makna lainnya
i"E i.#\ yang berarti aku mengenai pipinya. Oleh karena itu lahirlah
kalimat tK c^i7 artinyaaku mengenal ini.
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Allah J(ij:nY;t telah berfirman:

.{ @\;,;Lv,i;\4:;.lry
"Maka setelab datang kepada mereka dpa ya.ng telah mereka ketahui."

(QS. Al-Baqarah [2]: 89)

{@-"ig 5{)#;1'y
"Maka Yusuf mengenal mereka sedang mereka tidak kenal (lo4,
kepadanya." (QS. Y[suf [12]: 58)

{@li*.#frY
"sebingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda'

tandanya." (QS. Muhamm ad $71: 30)

{@ P;6'o3';6'r}';Y
"Mengenal Mubammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri."
(QS. Al-Baqarah l2lz M6)

Lawan dari kata tS;al adalah i\i-lll sedangkan lawan dari kata

p.jr adalah.i*+r.

Allah berfirman:

{G! d;4.'.*;i,e_s}}.v
*Mereka mengetahui nikmat Allab kemudian mereka mengingkarinya."
(QS. An-Nahl [16]: 83)

Dan kata .;rt;.lt dalam kebiasaan masyarakat pada umumnya
berati orang khusus yangmengetahui Allah dan mengetahui kerajaan-

kerajaanNya, dan berinteraksi baik dengan AIIah. Disebutkan dalam

sebuah kalimat \K'^i'Y artinya ia memberitahukannya tentang ini.
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A1lah berfirman:

{@ "q"biiv'ts;,lby
"Mubammad memberitahukan sebagian (yong diberitakan Allah
k ep a d any a) dan m eny e m bu ny i k an s e b a gi an y an g I a in (k ep ada H afs b ah). "
(QS. At-Tahrim [66]: 3)

Kalimat tj'rt;: artiny a salin g men genal (berkenalan) antara seb agian

kabilah dengan sebagian lainnya.

Allah berfirman:

{@"f;qy
" Untuk saling mengenal. " (QS. Al-Hujurat lagl: 13)

Dan Allah juga berfirman:

{@ "rt$.'oi{'c4y

"Mereka saling berkenalan " (QS. Yunus [10]: a5)

Kalimat 'aifr artinya Allah memberikan wangi semerbak kepada

mereka sehingga mudah dikenali, dan itu akan terjadi diSurga.

Allah Ta'ala berfirman

{@ ?6*y
" Diperk enankan-Nya kepada mereka." (QS. Muhamm ad la7l: 6)

Maksudny a adalah AIIah men gharumkan Surga dan menghiasnya

untuk mereka. Ada juga yarrg mengatakan bahwa kalimat 'JW?
artinya memberikan sifat-sifat indah terhadap Surga sehingga
menjadikanrrya dirindukan oleh mereka dan memberikan petunjuk
kepada mereka untuk mendapatkannya.
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ *;a-}ua$g\
*Maka apabila kamu telab bertolak dari'Arafah.'
(QS. Al-Baqarah l2l: t98.

Kata \Up dalam ayat tersebut maksudnya adalah nama tempat
khusus yang ada di kota Makkah. Ada yang mengatakan bahwa
dinamakannya tempat tersebut dengan nama 'Arafah karena tempat
tersebut adalah tempat berkenalanrLya (benemu) kembali antaraAdam
dan Hawa. Dan disebutkan juga bahwa dinamakannyatempat tersebut

dengan nama'Arafah supaya lebih mengenal Allah melalui ibadah dan

doa.

Dan kata,j,'fiit artinya adalah segala perbuatan baik yang dapat

diketahui kebaikannya oleh akal dan syariat, sedangkan kata;CIt
adalah sesuatu yangdi ingkari kebaikannya oleh akal dan syariat.

Allah berfirman:

{ @ T5 *'o'+.i }r#\, 6;i(.y
"Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegab dari yang
munkar." (QS. At-Taubah l9l: 7 l)

Allah $a5 Xt4"juga berfirman:

{@ #i*'*5*-:7i\;\,y
"Dan surublah (manusia) mengerjakd.n yang baik dan cegahlab (merekQ

dari perbudtdn yang mungkar." (QS. Luqman l3l): 17)

{@6F,{i"}3y
"Ddn ucapkanlah perkataan yd.ng baik.'(QS. Al-Ahzeb p3): 32)

Oleh karena pemaknaan ini, maka penghematan (tidak boros) juga

disebut dengan Jt-okarena perbuatan tersebut merupakan perbuatan

baik menurut akal dan syariat.
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Contohnya seperti firman Allah y^ngberbunyi:

{ @ "r- ifr\'S'W 6,+'ofu1''y
"Barangsiapa yang miskin maka bolehlab ia makan harta itu menurut
yangpatut " (QS. An-Nisa' [a]: 6)

{@ +;;lF,4A;;1Ly
"Kecuali bisikan-bisikan orang yang rnenyurub (manusia) memberi

sedekah atau berbuat ma'ruf," (QS. An-Nisa' fal: na)

{@'o-i3i':C'+::fiA:;y
"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (bendaklab diberikan oleb

suaminya) mut'ab nxenurut yang ma'ruf," (QS. Al-Baqarahl2l: 2a\
Maksud kata J;;dalam ayat tersebut adalah dengan hemat dan

carayang baik.

Dan firman-Nya yalgberbunyi:

{ @'?i4 ",;"4 5 *. 6 6fu{6'y
"Maka rujukilab mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlab
mereka dengan cdrd ydng rnA'ruf," (QS. Al-Baqarah l2l: 23L)

Maksud ayat tersebut adalah membalas dengan cara yang indah
dan doa yangbaik termasuk dari sedekah juga. Dan kata .irltartinya
kebiasaan baik yang sudah sangat diketahui.

Allah berfirman:

{@ *.'i|;uy
" D an s urub I ab (m an us ia) m en gerj a k an y an g barA. " (Q S. Luqm an [ 3 l]: 17)

Kalimat o?t orL aninya adalahjengger (bagian yang ada pada

Ieher) kuda, dan kalimat q,lill ori, artinya adalah jengger ayam jago.

Kalimat \:i Wil ;\q artinya kucing datang secara berturut-turut.
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Allah berfirman

{@r;;iY,X;p
"Demi (Malaikat-Malaikat) yang diu-tus untuk membawa kebaikan."
(QS. Al-Mursalet l77l: l)

Kata otiil sama artinya dengan kata ;,9KJl yaitu dukun, hanya
saja kata Jt?\ dikhususkan bagi orang yangselalu meramal tenrang
masa depan, sedangkan kata j4Klt dikhususkan bagi orang yang
selalu mengabarkan keadaan-keadaan masa lalu. Dan kata ,-;rrat
digunakan bagi orangyang selalu mengetahui orang lain dan selalu

memberitahukannya (pengawas.)

Seorang penyair berkata:

{e&qltW
Mereka rnengutus kepadaku pengdrnds yang nTenTberi tanda

Dan kalimat',,i't7 [tJ,3 Sy artinyasi fulan telah menjadi pengawas

(orang yangkhusus mencari tahu tentang orang lain). Dan kata ,-1^rr'4t

juga berarti tuan.

Seorang penyair berkata:

?*;;3r' Ol! &* * \rf il:W 3Y; ee S &
Setiap kaum, sekalipun mereka mulia dan banyak memiliki tuan,

tetap saja mereka terjerumus pada kejelekan yang membuat mereka
terkena rajam

Kalimat '^;f i; artinyahari berdiam (wuquf) di 'Arafah.

Dan firman-Nya y 
^ng 

berbunyi:

{@3r.r ef"ii(Fiy
"Ddn di atas A'raf (tempat ydng tertinggi) ada orang-ordng."
(QS. A1-A'raf l7l: 46)
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Kata JgLtdilr- ayat tersebut adalah dinding yarLgmemisahkan

antara Surga dan Neraka. Sedangkan kata ot';jrjt artinya adalah

pengakuan. Asal makna kata tersebut adalah ;X\ {*'-tW\ artinya
menampakan pengakuan dosa, dan ini berarti kebalikan dari angkuh.

Allah berfirman:

{@
"Mereka mengakui dosa mereka." (QS. Al-Mulk 167l: 1

{@ u",}1,t3i;:6y

"Lalu kami mengakui dosa-dosa hami." (QS. Ghafir [a0]: 11)

/z/

?-P: Kata LQt xtinya adalah keganasan dan kesusahan dalam

b.-r.tikr, dan hal ini akan tampak dalam tingkah laku. Dikatakan
dalam sebuah kalimat Sjrif artinya si fulan berakhlak susah. Dari
pemaknaan tersebut lahiriah kalimat ,;at ilf artinya keganasan

pasukan tempur.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ ?AifrY
"Banjir yang besar." (QS. Saba' p\: t6)

Dikatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah luapan air yang

dahsyat. Ada juga y^rlgmengatakan bahwa makna katai?l adalah

bendungan, sebagaimana dikatakan bahwa kata if,\ juga bermakna

tikus jantan. Dinamakannya banjir dalam ayat tersebut dengan

menggunakan kata |;it seakan air itu menerjang bendungan.

6P : disebutkan dalam sebuah kalimat y,j ;y G-; artinya terlepas

&7 pakai annya, dan yang terlepas dari pakai annya disebut ,V atau

ff+13;ii;6y
1)
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i11ri, y ag be rarti telanj an g.

Allah berfirman

{@ 6;$V'&11aLLy
"Sunguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan
dan tidak ah,an telanjang." (QS. Thaha [20]: 118)

Kalimat 9.X\ :y'J? artinya terbebas dari dosa. Kalimat ',WL i6i
artinya ia terkena udara dingin yarlg menusuk ke dalam anggota
tubuhnya. Kalimat OU.3)l €tW artinya organ tubuh yang selalu
benelanjang seperti wajah, tangan dan kaki. Kalimat 6jAt i* il*l
artinya si fulan anggota tubuhnya baik. Ini sama artinya seperti
ungkapan arab yang berbunyi 2ylg ,dt :*.Kata i\5At artinya
tempat yangtidak tertutup atau tempat terbuka.

Allah berfirman

{@ u'&;F\x#y
"Kemudian Kami lemparkan dia ke daratan ydng tdndus, sedang din
dalam keadaan sakit." (QS. Ash-ShaffatpTl: M5)

Katai\A\berarti arah yang terbatas, sedangkan katailf atauiljL\
artinya mengenai arah tersebut.

Allah berfirman:

{@AqIJ;a'ii{l}
" Me lainkan babwa sebagian sembahan kami te lab menimpakan peny akit
gila atas dirimu." (QS. Hud [11]:5a)

Kata';rlit artiny a apa y angdapat dij adikan gantungan.

Allah Sctnv$ berfirman:

{@ u-'l;;!'u,6ffii*3y
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*Maka 
sesunggubnya ia telab berpegang kepada bubul tali yang drndt

kuat. " (QS. Al-B aqarah l2l: 256)

Ini hanyalah sebagai bentuk perumpamaan.

Dan pohonyangbiasa digunakan untuk mengikatkan unta disebut
dengan ';1j, atau'alie. K^t^ tsjll dan kata 't--rSt artinya adalah angin
dingin yangmenusuk. Sedangkan kalimat ii;tti;Ssl artinya adalah
kurma yangdipisahkan dari penjualan. Ada jigayangberkata bahwa
y 

^ngdimaksud 
den gan kalimat i 3;t ii;:st adalah kurma y 

^ngdikup 
as

oleh pemiliknya kemudian buahnya ia jual untuk kebutuhan.

Dan ada juga yang berkata bahwa kalimat iS-;Stii;:sl maksudnya
adalah kurma milik seorang lelaki yangdijual ditengah kurma-kurma
lain yang banyak, sehingga kurmanya ini menimbulkan kerugian bagi
pemilik kurma yangbanyak lalu kurm^yangbanyak itu di kupas dan
dijual buahnya. Jamak dari kata 'a3;t adalah tflpt dan Nabi Muhammad
-st;,r*'Kv telah memberikan keringanan (membolehkan) jual beli kurma
dengan bentuk 'arAya ( maksudnya adalah kurma yangsudah dipanen
ditukar dengan kurma yangmasih di pohon).

/,t /

P ' Kata';';,)t artinya adalah kondisi seseorang yalgterbebas dari
kekalahan. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan orang Arab yang
berbunyi ')V rhi artinyatanah y^ngkeras (padaQ.

Dan Allah berfirman:

{ @ G ;tt'"ni 69i$i i3+ 3fry
"Apakab mereka mencari kekuatan di sisi ordng kafi.r itu? Maka

s e s un gguh ny d. s e rn u a k e k u at an kep uny aan A I I ah. "
(QS. An-Nisa' [4]: 139)

Kalimat'.Jilt :f artirny adaging y angmengeras . Kata'j, artiny a
kuat, seolah ia mengeras sehingga susah untuk ditembus. Dan ini
seperti kata ,iiyS yaitu bagian tanah yangsusah untuk ditembus.
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Sedangkan kata |l\ artiny a y angdapat memaksa (menekan) namun

tidak dapat di tekan.

Allah berfirman:

{@ X-'!)*r;'tLY
"sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha bijaksana."

(QS. Al-'Ankabut l29l: 26)

{@eliiaqt-y
*tVabai Al-Aziz! Kami dan keluarga kami telah ditimpa."
(QS. Yusuf [12]: S8)

Dan Allah berfirman:

{@ 6-#'4$}iir!;',Y
"Padabal kekuatan itu hanyalab bagi Allab dan bagi Rasul-Nya dan bagi

ord.ng-ordng mukmin. (QS. Al-Munafiqun [63]: 8)

{@-ili;,'q'#Y
"Maha suci Rabbmu ya.ng rnenxpunyai keperkasdAn."

(QS. Ash-Shaffat [37]: 180.

Terkadang kata illt digunakan untuk sebuah puiian sebagaimana

yarLgsudah kamu ketahui, dan terkadang kata';i)tjuga digunakan

untuk sebuah celaan seperti yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir.

Contohnya dalam ayat berikut

{ @yE ; ,*,cffir.$t5Y
"Tetapi orang-ordng yang kafi.r (berada) dalam kesombongan dan

permusubar." (QS. Shad [3S]: 2)
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Yang demikian ini dikarenakan kata ';ifl\yangsesungguhnya adalah

milik Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan itulah 'izzah

y ang sesungguh ny a dan keperkasa an y 
^ng 

abadi. Sedan gkan kata';l
yang digunakan untuk orang kafir sesungguhnya ia bermakna jfAlyaitu
mereka mengaku perkasa, dan itu pada hakikatnya merupakan sebuah

kehinaan sebagaima na y angdis abdakan oleh Nabi Muhamm ad -pri;q*
dalam sebuah hadits yangberbunyi:

u3:t-61rr!'e f 3n
"Segala bentuk keperkasaanyangtidak didasarkan kepada Allah, maka

sesungguhnya itu merupakan sebuah kehinaan."a

Dan mengenai hal ini terdapat firman Allah y^ngberbunyi"

{ @ b ;\,}rg-iA; ii -- 
i u\ li;y

"Ddn mereka telah memilih tuban-tuban selain Allah, agar tuban-tuhan
itu menjadi pelindung bagi merekr." (QS. Maryam [19]: 81)

Maksud ayat tersebut agar dengan sesembahan tersebut mereka

dapat bersenang-senang dengan azab ,eJlah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ t1;{ri;$7iii) tq;.y
"Barangsiapd yang menghendaki kemuliaan maka bagi Allab lah

kemuliaan itu semuanyr." (QS. Fathir [35]: 10)

Maksud ayat tersebut adalah barangsiap a yang ingin dimuliakan,
maka ia harus mendapatkannya dari Allah Scj:nu"$ karena kemuliaan
itu adalah milik Nyr.Dan kata 'egtiugauntuk mengartikan fanatisme

' Hadits dhaif: Didhaiikan olehal-Albani di dalam kitabnya Dhaif al jaami'nomor (5449) dengan
teks hadits sebagai berikut:

11d,r{if 4u,jl cn
"Barangsiapa yang mencari keperkasaan dari seorang hamba,maka Allah akan menghinakannnya."
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dan kesombongan yang hina.

Contohnya seperti firman Allah Sq:6a yangberbunyi:

{@ }'{\u\';fiY
" Ban gk it lah k e s o mb o nganny d, y d,n g m eny e babkanny a berd o s a. "
(QS. Al-B aqarahf2): 206)

Dan Allah juga berfirman:

{@ ?as,;!:*".ifr;-i}iy
"Engkau muliakan orangydng Engkau kehendaki, dan Engkau hinaban

ord.ngyang Engkau kebenda&r. " (QS. AIi 'Imran l3l:26)

Disebutkan dalam sebuah kalimat lK '& f artinya hal ini
menyusahkanku.

Allah berfirman:

{@ L;G*{"i,ry
"Berat terasd. olebnya penderitaanrnu." (QS. At-Taubah [9]: 128)

Makna kata $$ dalam ayat tersebut adalah berat atau susah.

Dan kalim at tK':firtinyasesuatu telah mengalahk annya. Dikatakan
dalam sebuah kalimat 'Y'* 

;ra artinya barangsiapa yang dapat
mengalahkan, maka ia pasti dapat merampasnya.

Allah $4:na berfirman:

{@v6o.,.{'\
"Ddn dia mengalabhan aku dalam perdebatan " (QS. Shad [38]: 23)

Makna kata ,ii adalah ,;# yaitu mengalahkanku. Ada juga yang,

mengatakan bahwa makna kata 6fr dalam ayat tersebut adalah &'F\
yaitu menjadi lebih kuat dariku dalam perdebatan dan permusuhannya.
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Kalimat ,pr1tylt'y artinyahujan telah mengalahkan (turun ke) bumi.
Dan kalimat'yj,o;ti aninya adalah kambing yang sedikit susunya.
Kalimat fgty artinyaadalah sesuatu itu menjadi berkurang. Hal ini
diambil dari gambaran sebuah kalimat yangberbunyi:

,tlr,; r*X i/i ii':t )r.;"f, s.gala sesuaru y^ngada maka ia akan
membosankan, dan segala perkara yangtidak ada maka ia akan dicari.

Dan firman-Nya AIIah SGj:{,w yang berbunyi:

{@r*:5-t:;'5Y
"Ddn sesunggubnya al-Qur'an adalab kitab yang Mulia."
(QS. Fushshilat la\: a\

Maksudnya karena Al-Quran susah untuk didapatka n yarrgserupa

dengannya. Adapun kata rg, il ia adalah nama jenis patung (berhala
yangdisembah oleh kafir Quraisy-'d).

Allah berfirman

{@ s}r\5atr'4:;iY
"Maka apakab pdtut kamu (orang-orang musyrik) menganggap Berhala)
Al-Latta dan Al-'Uzza." (QS. An-Najm [53]: 19)

Kalimat q\'#l artinyaia dikalahkan oleh si fulan sampai sakit
dan meninggal dunia.

U'p : Kata iiriJr ardnyaadalah orang yang menjauh dari pengawasancJ "/
keluarganya. Dikatakan dalam sebuah kalimat J.rt - 3.f aninya ia

men ghind ar dari pengawasan.

Allah berfirman:

{ @;;t)Giue;J"51;65Y
*Tidak luput dari pengetabuan Rabbmu biarpun sebesar zarrah."
(QS. Ynnus [10]: 61)
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{@;'iaa#;\y
*Tidak 

ada yang tersembunyi bagi-Nya sekalipun seberat zarrab."
(QS. Saba pal 3

Disebutkan dalam sebuah kalimat 3.f k (bujangan) atau
'q* iVy(perawan) artiny a laki-laki atau perempuan y angkehilangan

p asan gannya. Kalim at'ojiz'o5- l. I artinya ia kehilan gan mimp iny a.

Kalimat 6'+ 3.F sucinya telah hilang (kalimat ini dikatakan pada

seorang istri yang ditinggal suaminya). Dan kalimat 6;.pi; artinya
kaum yangkehilangan untanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat:

"Barangsiapayangmembaca Al-Quran dalam empat puluh hari maka

ia akan terjauh dari khatam."

4? -;iv;g*;.)i eot;sti; ;

)P : Kata t-#\ arttrLy^ adalah pertolongan disertai dengan

Pengagungan.

Allah berfirman:

"Menguatk an (agama)-Nyo." (QS. Al-Fath [a8]: 9)

{@ $ia;Y
"Ddn kamu bantu mereka." (QS. A1-Maidah l5): 12)

Kata );J1l juga bermakna memukul (menghukum), namun ia

bukanlah hudud. Dinamakan demikian karena dalam pemukulan

tersebut terdapat pendidikan atau 4.;'r: dr., mendidik b.rrni menolong

(sebagaimana pemaknaan pertama), hanya saja bentuk pertolongan

dalam makna yangpertama adalah dengan cara menundukan apa

yang dapat membahayakan dirinya, sedangkan pertolongan dalam

makna yangkedua adalah dengan cara mencegahnyadari hal-halyang
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dapat membahayakan dirinya. Siapa saja orang yangkamu cegah dari
melakukan sesuatu yang membahayakannya maka sungguh engkau
telah menolongnya. Mengenai pemaknaan ini Nabi Muhammad
:i.6'e';1i(y. bersabda dalam sebuah hadits y^rLg berbunyi:

equ U;i ,j,<3 \1)81 #3i :iv ,GlEt :igry s\ri ;;in
rtiAr ib'4tS ,i\13

Tolonglah saudaramu yang zhahm atau terzhalimi. Para shahabat
bertanya: Aku mungkin bisa menolong orang yangterzhalimi, tapi
bagaimana menolong orang yarLgzhalim? Maka nabi pun menjawab:
"dengan cara engkau mencegahnya dari berbuat zhalim."s

Dan kata l;f dalam firman-Nyay^ngberbunyi:

{@ ;ffi55a3,{J-UY, y
"Ddn ordng-ordng yahudi berkata bahua 'Uzair adalab putrd Allah.'
(QS. At-Taubah [9]: 30)

Makna kata |"i dalam ayat tersebut adalah nama seorang Nabi.

1-'
LJ ;9 : Kata jr'.;r)r adalah menjauhkan sesuatu, baik karena sebuahVJ YJ.

pekerjaan atau untuk membebaskan diri ataupun karena alasan selain
keduanya. Penjauhan itu dapat dengan menjauhkan diri dengan
badannya atau dengan hati. Disebutkan dalam sebuah kalimat

^Ay - ^A';il- ^Ag artinyasama yaitu aku menjauhkannya.

Allah berfirman:

{ @ fii J y-5:i1;c;rr;iia $y
"DAn apabila kamu meninggalkan ntereka dan apayangmereka sembah

selain Allab." (QS. Al-Kahfi [18]: 16)

5 Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor Q443) dari hadits Anas bin Malik i.x,i'r.
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{@:{M{':$;arF}
"Tetapi jika mereka membiarkan hamu dan tidak rnernerangi kamu."
(QS. An-Nise' [4]: 90)

{@ i'\si,r1}sA{li;"Sy
"Dd.n aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yd.ng kamu seru

selain Allah." (QS. Maryam [19]: a8)

{ @ {c,\\}f;6y
"Hendaklah kamu menjauhkan diri dari uanita."
(QS. A1-B aqarahl2l: 222)

Seorang penyair berkata:

i':zi dtlz:vc+E
I{/abai- put linrorr, yong oku 1orbl.

Dan firman-Nya yangberbunyi

{@tJ'7:€*i*6YY
" Se s un ggu b ny a unt uh mende n gark anny a p un m ere ka dij au h k an. "
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: 212)

Maksudnya adalah mereka te rlaran g untuk menden ga r ny a p adahal

sebelumnya mereka bisa. Dan kat, ftiitlt artinya yangtidak bersenjata.

Sepeni ada beberapa binatang melata yarlgekornya menyerong (tidak

bersenjata) atau seperti awan yangtidak menurunkan hujan (hujan

merupakan senjata awan). Adapun kalimat j/'ltJqJl adalah nama
jenis bintang, dinamakan demikian karena bentuknya mirip seperti

senjata patik ikan.
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/r/
?'9 : Kata i;it dan kata Ljl artinya adalah membulatkan hati

tEkrd) untuk melakukan sebuah perkara. Disebutkan dalam sebuah

kalimat ;\ e;F artinya aku bertekad untuk melakukan sebuah

perkara, atau seperti kalimat ,)L U,f artinya aku bertekad untuk
melakukannya.

Allah berfirman:

{@7i &'S';iLi;riF}
" Kemudian ap abila kamu telab membulatkan tekad maka bertaw akkallab

kepada Allah." (QS. Ali 'Imran [3]: 159)

{@ da)\;:ivf{;}
"Dan janganlab kamu berazzam (berketetapan hati) untuk beraqad

nikab." (QS. Al-Baqarah l2l: 235)

{@'eL$\Wlty
"Dan jika mereka ber'azzam (bertetap bati untuk) talah."
(QS. Al-B aqarahl2l: 227)

{@;ioirr;atii)y
"sesunggubnya (perbuatan) ydng demikian itu termasuk hal-hal yang

diutamakaz." (QS. Asy-Syura $21: a3)

731

{@(r:i31lJy
"DAn tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat."
(QS. Thaha [20]: 11s)
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Maksudnya tidak didapati keinginan kuat untuk menjaga 
^payangtelah Allah perintahkan kepada Adam dan tidak ada keinginan

kuat untuk melaksanakannya. Kata 't::'Jl artinyajimat atau jampi-
jampi. Dianikan demikian karena seolah dia telah melaksanakan akad
(perjanjian) dengan syaitan untuk melakukan sebuah perkara atas
kehendaknya.Jamak dari kata tersebut adalah 'itg\ .

V ' Kata g-rq adalah kelompok-kelompok yang terpisah-pisah. Kata
tun g galny a adalah 3;9 . As al n y a dari k al imat yan g b e rb unyi'ig artiny a
aku menisbatkannya. Seakan akan mereka adalah kelompok-kelompok
yang saling menisbatkan (membanggakan nasab) satu sama lainnya baik
dalam kelahiran ataupun dalam memberikan pertolongan. Dari kata
tersebut lahirlah kalimat #l O-LW)\ yangberarti penisbatan dalam
peperangan, contohnya seperti seorang y^ngberkata: "aku adalah anak
si fulan." Atau seperti ucapan: "aku adalah teman sifulan."

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits yangberbunyi:

((1#i ,#;rlr?rXb\+t rF,6y; et>
"Barangsiapa yang membangga-banggakan nasabnya seperti kebiasaan
orang jahiliyah, maka tahanlah ia agar jangan menyebutkan dengan
bapaknya."5

Dikatakan bahwa kata g.;* diambil darikata;L -iV -\L aninya
berusaha untuk bersabar. Dan kata csfi aninya berusaha bersabar dan
menghibur. Dan kata a;+ seakan-akarl nama bagi kelompok yang
selalu menghibur satu sama lainnya.

o Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Al-Musnad nomor Ql27l) dari hadits Ubay
bin Ka'ab t;;5';4 dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kftabnya Shahih
Al-Jami'nomor (567)
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P: Allah berfirman

{@;z r;Y.$ro\

"Demi malam apabila telab larut " (QS. At-Takwir [81]: 17)

Kata j.lJ*L artinya menyambut atau membelakangi. Dan ayat

ini dapat berarti menyambut awal malam dan membelakangi di akhir

malam. Ka:a'a:.l,A| dan kata;tjt artinyaadalah kelembutan gelap,

dan ini terjadi pada ujung malam. Kata uf^ijt dan kata J*A\ artinya

adalah mengitari (menjaga) malam dari penduduk yang mencurigakan.

Disebutkan dalam sebuah kalimat ,j"U k artinya laki-laki yang
mengitari malam (ronda) atau lluga disebut dengan menggunakan

kalimat J"\% p. .1^ 
^k 

dari katatersebut adalah ,F3t. Disebutkan

dalam sebuah kalimat ,-Ai *i ;y'F k,!k artinya anjingyalgselalui

mengitari (menjaga) itu lebih baik dari seekor singa yanghanya ada

dalam kandang. Maksudnya adalah anjing yang berburu mangsa

diwaktu malam. Sedangkan kalimat ,;,Pl i\;iJl artinya PeremPuan
yang selalu memberikan kecurigaan diwaktu malam. Kata rllt artinya

adalah lubang y^ngbesar, jamak dari kata tersebut adalah ,i"t-re .

# : Kata)Atyang berarti kesusahan adalah hilangnya kemudahan.

Allah JWi,v;:. telah berfirman

{@ t:'-Ficil@ frrs(i1p
"Maka sesunggubnya beserta besulitan ada kemudahan, sesunggubnya

beserta kesulitan itu ada kemudaban." (QS. Al-Insyirah [9a]: 5-6)

KatailAl artinya adalah kesusahan dalam mengadaan harta.

Allah berfirman:

{@ t#)\{vloy
" Dalam lr7dsd k es ulitan. " (QS. At-Taubah l9l: Ll7)
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Dan Allah juga berfirman:

{@;''*itafug\
"Dan jika (orangydng berutang itu) dalam kesukaran."
(QS. Al-B aqarahlz): 280)

Kalimat 353 friartinya si fulan dalam keadaan sulit, ini sama
seperti kalimat $wl yang berarti mengalami kesempitan dalam
ekonomi. Kalimat ifll?ta arinyasatu kaum mengalami kesulitan.

{@ 6A^A;fiUeoE\
"Ddn jika kamu mendapatkan kesulitan, maka perernpudn lain boleb
menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. Ath-Thalaq t65l: 6)

Kalimat W i;- artinya hari yangsangar menyulitkan.

Allah berfirman:

{ @ Lr;'".rKrt iY vt-6ut\
"Da.n adalab ftari itu) satu baripenub kesukaran bagi orang-ordngkafir."
(QS. Al-Furqan l25l: 26)

{@ /;ft#is@U7;;;Y
"Maka itulab bariyang serba sulit, bagi ordng-orang kafir tidak mudah."
(QS. Al-Muddatstsir 17 fl: 9-10)

Kalimat blt ;fr ardnya seorang laki-laki yarrg meminta
(menuntut) sesuatu kepadaku disaat aku dalam kesulitan.

J*.9 : Kata JAt artinyaadalah liur lebah.

Allah berfirman:

"Dari madu ydng disaring." (QS. Muhamm adlall $)

7U

{@k,ytY
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Sedangkan kata [x1x ijj;JJl digunakan untuk mengungkapkan

persetubuhan atau hubungan intim .

Nabi Muhamm ad 'p*y.rv bersabda:

Kt]fi,?;i. O:k;'&);f o:k,.Fll
"sehingga kamu dapat merasakan kemesraan (saat berjimak dengan)nya

atau dia mendapatkan kemesraan @erjimak dengan)mu."7

Dan kata,ij*it artinyaadalah getaran sebuah tusukan dan getaran

anggota tubuh disaat berlari. Dan kebanyakan kata tersebut digunakan

terhadap serigala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat

BS H'y artinya serigala itu lewat dan membuat tubuh gemetar

dan seakan mau rontok.

/ 6*19 : Kata u*L artinyaadalahkeinginan dan harapan. Kebanyakan

Xli tafsir *.rrrifri.kan kata u,L dankata jfdidalam Al-Quran sebagai

sebuah harapan y^ngpasti. Dan mereka berkata bahwa sesungguhnya

keinginan dan harapan tidak benar dinisbatkan kepada Allah, dan

dalam pernyataan ini terdapat kekeliruan. Hal ini dikarenakan apabila

Allah menyebutkan kata ur.,.L arau jAberanisupaya manusia berharap

kepada-Nya, bukan berarti Allah y^ngberharap dan berkeinginan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ €;x4fi).6#3&y
" Mudab -mudab an A llab membinas akan musuhrnrt. "
(QS. Al-A'rlf lTlt 12e)

Maksud ayat tersebut adalah berharaplah kepada-Ny..

{@ d\1i6xi;sY
"Mudah-mudaban Allah akan mendatangkan kemenangan (kEada

Rasul Nyo)." (QS. Al-Maidah [5]: 52)

, Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (5260) dan Muslim (1433) dari hadits
'Aisyah q:;iiB-,.
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{@'"KiL oL,f;rL;y
"Jika dia Nobt) menceraikan kamu, boleh jadi Rabb akan memberi ganti
ke-padanya." (QS. At-Tahrim [66]: 5)

{@?2J"I'frG1WF=J.6y
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padabal ia arnat baik, bagimu."
(QS. Al-B aqarahlzl: 216)

{@ {i"L;r*;iy
"Maka apakab kiranya jika kamu berkuasa." (QS. Muhamm adlaZl:22)

{ @ J g- i':?-,{;,i ;'- bI-}L*.15 }
"Munghin sekali jika kamu nanti diuajibh,an berperang."
(QS. Al-B aqar ah l2l: 2a 6)

{ @ 67 L G +,'frl 
-J:;5(:,\;$ ;W ii#fo1p

"Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlab) karena
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padabal Allah menjadikan
padanya kebaikan yang banyah." (QS. An-Nisa' lal: 19)

Kata i[*llrrf;lraninya seekor unta yang sudah tidak mengeluarkan
susu, sehingga unta tersebut masih diharapkan untuk terus mengeluarkan
susu. karena pemaknaan demikian, maka disebutkan dalam sebuah
kalimat LiJ,\ # artinyasesuatu itu menjadi keras (sepeni mengerasnya
tete unta yang sudah tidak mengeluarkan susu) dan kalim 

^t Jjl jrre

^:t:malam yang semakin menggelap.

P : Kata ;t lt ,*';t ,q1Li\ .p,it ,tfiit artinya sudah sangat
dikenal, yaitu puluhan.
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AIIah berfirman:

{@'L(WaL}
"Itulah sepulub bari yang sernpurnd." (QS. A1-Baqarahl2): 196)

{@$ir*3'fuY
"DuA puluh orangyang sabar." (QS. Al-Anfal [S]: 55)

{@fr";;-Y
" sembilan belas." (QS. Al-Muddatstsir I al 30)

Kalimat '.i3:;r;atau kalim 
^t \i,ii artinya aku iadi orang yang

kesepuluh diantara mereka. Sedangkan kalimat e;s artinya dia

mengambil sepersepuluh dari hartamereka. Dan kalim ^t'g)& arttnya

aku menjadikan harta mereka sepuluh, dan ini berarti menjadikan

harta yang awalnya Sembilan menj adi sepuluh. Kalimat 3\:* artiny a

sepersepuluhnya.

Allah Sv,J:nY;L berfirman :

{@ "iii$;tJ\-'-W6Y
"sampai menerima sEersEuluh dari d.pa yd.ng telab Kami berikan

kepada orang-ord,ng dahulu itu." (QS. Saba' [3a]: a5)

Kalimat LVtLiit5 a.tinya unta yarLgsudah mengandung sepuluh

bulan, jamak dari kata tersebut adalah 'rl+ .

Allah SG,jr,Y;:. berfirman

{@ {$'3tli6{'\
"DAn apabila unta-untd yang bunting di-tinggalkan (tidak, terurus)."

(QS. At-Takwir [81]: a)

Kamus Al-Qur'an 737



Kalimat e,rVL l3\; artinya mereka datang sepuluh sepuluh.
Sedan gkan kata -$lt#Jll artiny a sesuatu y angpanj angnya sepuluh hasta.

lAt artinva sepe rs ep uluh. Kalimat ]; V 3,1 artiny a unt a yan g disebut
kesepuluh. Kalimat 

"wl 
{3s artinya gelas pecah. Asal mak nanya

adalah gelas yang terbagi ke dalam sepuluh pecahan. Dari pemaknaan
ini seorang penyair berkata:

,#*twie";ea
Dengan kedua busur panabmu, batiku terbunuh berkeping-keping

Kata',rijJ,l yangyang ada pada mushaf adalah tanda pada setiap
sepuluh ayat. Sedangkan kata j,ij8,t adalah suara keledai, dinamakan
demikian dikarenakan ia mempunyai sepuluh jenis suara. Kata 

"i#)lartinya adalah keluarga laki-laki yangbanyak. Dinamakan demikian
karena kedudukan keluarga besar sama dengan nilai jumlah yang
sempurna, dan bilangan sepuluh merupakan bilanga n yangsempurna.

Allah JGjx,qL berfirman:

{@"k#-;K-.;;Y'Y
"Istri-istri kamu dan keluarga kamu." (QS. At-Taubahlgl:2a)

Lalu kata fi#)t digunakan untuk mengartikan kerabat laki-laki
yarLgjumlahnyabanyak. Kalimat 'iFV artinya aku jadikan diriku
baginya seperti keluarga dalam pernikahan.

Allah berfirman:

{ @'}t#\,'{"tkvty
"Ddn pergaulilah ia dengan cdrd yang ma'ruf," (QS. An-Nisa' la]: D)

Kata ]*+Al artinyaadalah orang yangmempergaulinya, baik orang
dekat ataupun orang-orang yang dikenalnya .
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\-*: Kata 6glr adalah waktu dari terbenamnya matahari
sampai subuh.

AIIah berfirman:

{@(c 5^;;{l}
"Melainkan (sebentar saja) di utaktu sore dtau pdgi bari."
(QS. An-N az|' at l7\: a6)

Kata L\It) I adalah waktu setelah maghrib sampai malam semakin
gelap.kata oTUjl waktu maghrib dan waktu kegelapan, Kata Lilil
artinya kegelapan yangtampak pada mata. Disebutkan dalam sebuah

kalimat ,#i k afiinyalakilaki yanglemah penglihata nnya.

D an untuk perempuannya di gunakan kalimat';# {Vldisebutkan
dalam sebuah kalimat ;Yr.* W )Ar+ artinya tindakan yang serampangan

atau acak-acakan (dinamakan demikian karena diambil dari gambaran

orang yangterhalang penglihatannya). Kalimat 3\1l,3:-* artinya aku
melihat cahaya (api) diwaktu malam, dan api yang terlihat diwaktu
malam disebut dengan';'jt; atat';'rbkataini sama maknanya seperti
kalzoai.li. Kalimat lK ;f 6f artinya ia digelapkan dari hal ini, sama

seperti kalimat ,b iL.
Allah berfirman:

{@.#i5}e'\i,v'y
"Ddn barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maba

pemurah." (QS. Az-Zukhruf laSl:36)

Kata ,fi\j;)l artinya lnta yang digembalakan dimalam hari, kata

tunggalnya adalahUV . Dari kata tersebut lahirlah sebuah istilah

*1d# bulr maksudny a adalahorang yang tidak punya selera makan
jika melihat orangmakan ia pun akan ikut makan. KataL\Al artinya
makan malam, dan jika dikasrahkan huruf 'ain (7) nyayaitu iEeJl
maka ia bermakna shalat 'Isya.
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Disebutkan dalam sebuah kalimat 4 artinya aku sudah shalat

'Isya, dan kalim^t + artinyaaku sudah makan malam. Disebutkan

dalam sebuah istilah$5 iS'\ry artinyahiduplah kamu, namun jangan

teftipu dan terperdaya.

/.t'

t-@: Kata #A\ artinyaadalah urat persendian. Kalimat ,2.*'e
artiny adagin g y 

^ngbanyak 
LLr atny a. Kata J. r.Liil artinya y angdiikat

dengan ur^t yang dicabut dari binatang. Lalu kata ,\-Li, digunakan

untuk mengartikan setiap pengikatan atau pgnguatan. Contohnya
seperti dalam ungkapan t+nt QL 'e?"a,Llf sungguh aku akan

memotong kalian seperti potongan pohon. Kalimat }At!+i 5)3
artinyasi fulan perawakannya kuat. Kalimat '+*f.** op aninyahari
yang berat. Kata [."ae dapat menjadrfa'll (subjek) dan juga menjadi

maful (objek) yaitu hari yang terkumpulnya semua penjuru. Kalimat
tersebut sama maknanya seperti kalimat ;YiA?) J,,v#S1;, artinya
hari seperti seutas tali dan seperti lobang cincin. "k^t^'a+At artinya
kelompok atau golon gan y ang fanatik dan saling menguatkan.

Allah berfirman:

{@*4u'\3Y
" sungub berat dipikul." (QS. Al-Qashash 128)z 7 6)

2, .t )-4'\a-.-r"cS: f
*Padahal ktta (ini) adalab satu golongar." (QS. Ytsuf [12]: 8)

Maksudnya adalah kami kolompok yang satu kata dan saling

menguatkan. Kalim at iy'rt.i:.#\ artiny akaum itu telah berkumpul
dan menjadi kuat. Kalimat \|\ 9 \j:.L artinya mereka telah
mengepun gny^. Kalimat * a1t , +.2b artinya air ludah yang ada

di mulutnya mengering sampai seperti mengeras.

{
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Kata J.LAI adalah sejenis ikat kepala atau sorban y^man yang
bervariasi dan ada ukirannya. Sedangkan kata 4i\.e4\ artinya adalah

sesuatu yang diikatkan ke dalam kepala atau sorban. Disebutkan dalam

sebuah kalimat [tj" +\artinya si fulan mengikatkan kepalanya
(bersorban) kalimat ini sama maknanya dengan kalimat i,;3 .Kata,3.r)"At

artinya adalah seekor unta yang sudah tidak mengeluarkan susu lagi

sehingga ia seperti mengeras. Kata QA\ artinya adalah Paru-Paru
binatang yangada dibagian dalam perut. Dinamakan demikian karena

bentukny a yang melipat.

'rbL : Kata )LAl mashdar dari kalimat&V; artiny aaku meme rasnya.

i<^t^',r.L;jll artinya sesuatu yangdiperas. Dan kata lrt;At artinya

sampah atau ampas dari sesuatu yang diperas.

Allah berfirman:

{@ #}ra-eLety
"sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memerds dngLtr."
(QS. Yrsuf lt2l:36)

Dan Allah juga berfirman:

{@tbx-*;Y
"Dan dimasa itu mereka rnelnerds dnggur." (QS. Yusuf l12l: a9)

Maksudnya adalah mereka mengambil intisari kebaikan darinya.

Ada juga yang membacanya dengan bacaan 3#;; artinya mereka

di hujani. Kalimat lK:y3fio\artinya aku memeras (membuang)

sesuatu dari ini.

Seorang penyair berkata:

F rt\ir\ iy eJiS e|i;*Aal:
Sesunggubnya kehidupan itu bergantung terhadap sebuah kelompok

dan kamu adalah orangyang terbuang dari sudtu keompok.
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Allah berfirman

{@lt+ {i'..iraiiS;\iy
"Ddn Kami turunkan dari aaun, air bujan yang tercurah dengan

bebatnya." (QS. An-Naba' l7\: M)

Maksud kata,,ilr.e$l dalam ayat tersebut adalah awan yangdiperas

oleh hujan. Ada iruga yang berkata bahwa makna ka:';- ,Lt aAldalam
ayat tersebut adalah awan yang disertaijfi,:Jr, danjEt:Jl artinyaangin
yangberdebu.

Allah berfirman:

{@ "rcqu"'sy
"Maka kebun itu ditiup angin kera*" (QS. Al-Baqarahl2):266)

Kataj\"4i-filartinya membinasakan, maka ia dibinasakan oleh air.
Dari kata tersebut lahirlah kata TLA: yarLgberarti ili:it yaitu tempat
berlindung. Kata hAl dan kata p)t juga berarti j,5ll yaitu zaman.

Jamak dari kata tersebut adalah :-i;it .

AIIah berfirman

{@ },i;L'iirt@;iitq
"Demi rndsA, sunggub, manusia berada dalam kerugian"
(QS. Al-'Ashr [103]: 1-2)

Kata )ZJl dalam ayat tersebut berarti $-uJr yaitu waktu sore.
Dari kata tersebut maka lahirlah P\ii'^, yrit, shalat diwaktu sore

(Ashar). Jika disebutkan dalam kalimat gt ZAtyangberarti dua waktu,
maksudnya waktu pagi dan sore. Ada juga yang berkata bahwa maksud

dua waktu tersebut adalah siang dan malam, dan ini sama seperti apabila

disebutkan kalimat ,t-::il maksudnya adalah matahari dan bulan.
Ka:a ,a$l artinya adalah wanita yanghaidh y^ngbaru menginjak
usia remaja.
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1.'
JUeS : Kata Jl2;'ll dan kata a-eAt artinya adalah sesuatu yang
dihembuskan dari tanaman. Oleh karena itu reruntuhan tumbuhan
yangberserakan dinamak an J-LL.

Allah berfirman:

{@ 4a\-i7L'y
"Ddn biji-bijian yangberkulir. " (QS. Ar-Rahmanflll: t2)

{@ tbT a-3}
"seperti daun-daun yang dimakan (ulat)." (QS. AI-Fil [105]: 5)

{@34Gbry
"Angin badai." (QS. Ytnus ll0l:22)

Kata'aSaidan kata W artinyaadalah menghancurkan sesuatu

sehingga menj adika nr,y a seperti diterj ang badai.

Dan kalimat ill ?g',&J;L artinya angin telah membinasakan

mereka. Ini sebagai bentuk penyerupaan.

-e.: 
Kata 7At artinya adalah Swjr dan kata iu+'jr artinya

3u&',lit yaitu menahan.

Allah berfirman:

{@ ;'iJbi;dreci}
"Tidak ada yang melindungi bari ini dari azab Allab."
(QS. Hud [11]: a3)

M aksudnya adal ah'^, ;.e1 t,P'i tidak ada y ang dap at melindun gi

dari-Nya. Ada juga yangberkata bahwa maksud ayat tersebut adalah

i-# \i yaitu tidak adayang terlindung (terhindar dari azab-Nya)

dan ini bukan berarti bahwa kata ia\Al maknanyaiyLAt, namun ini
sebagai penguat atas apa yangdimaksud.
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Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kata'r-e\Al yang berarti yang
melindungi, dan katair.Zdlyang berarti yang dilindungi mempunyai
keterkaitan, jika sang pelindung mampu melindungi, maka yang
dilindungi akan terlindungi.

Allah berfirman:

{@ivb;;rdecy
"Tidak ada bagi mereka seordngpelindungpur." (QS. Yunus 110):27)

Kata iE;i-'il artinyaberpegang atau berlindung pada sesuatu.

Allah berfirman:

{@c;;'rt\#i:6Y
"DAn berpegang teguhlah halian sernud pada tali Allah.'
(QS. Ali'Imran [3]: 103)

{ @ 
^trr'\J''Y"DAn barangsiapa ydng berpegang teguh kepada Allab.'

(QS. Ali'Imran [3]: 101)

Kata i,.ii,i\ arrinya berpegang teguh, seakan-akan dia mencari
perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakannya.

Allah berfirman:

{@-=itl
"Tetapi dia menolak." (QS. Yusuf ll2l:32)

M aksudny a adalah mel akukan s esuatu y angdap at melindun giny a.

Dan firman-Nya:

{@ }F&.\K}{j}
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"Ddn janganlab kamu tetap berpegd.ng padd tali (perkauinan) dengan

perernpuan-perernpuan kafi.r." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1 0)

Kata i@l artinya sesuatu yang dapat melindungi atau
menguatk anny a. Kalimat r$-tlr'a:-b artiny a keterj agaan (maksum)

para Nabi.

Hal ini pertama; mereka terjaga dengan diberikannya sifat-sifat

khusus, kemudian mereka terjaga dengan diberikannya keutamaan-

keutamaan jasmani dan rohaninya, lalu mereka juga diberikan
keutamaan berupa pertolongan dan dikokohkannya langkah kaki
mereka. Mereka yaitu para nabi juga diberikan ketenangan dengan

menjaga hati-hati mereka dan juga memberikanrryataufik.

Allah berfirman:

{@a6ii66-xiiy
*Allab memelihara kamu dari (gangguan) manusia."
(QS. Al-Maidah l5l:67)

Kata'a:*Z)ljuga berarti kalung, ini sama sepefti gelang. Sedangkan

kata'r'Jil adalah yangdikalungkan pada tangan (gelang). Dikatakan
bahwa pergelangan tangan yangputih disebut dengan 'a+, hal ini
sebagai bentuk penyerupaan dengan gelang. Dinamakannya pergelangan

tangan dengan menggunakan kata '^:), (yrrg mana ia jugabermakna

gelang) sama seperti penggunaaankata ji;y^"gberarti gelang kaki, ia
juga berarti pergelangan kaki. Dan mengenai hal ini disebutkan dalam

sebuah istilah '&i +* burung gagak adalah burung yangmempunyai

kaki panjang.

GL: Kata t;Aty^ngberarti tongkat, ia berasal darikata'rbL, hal ini
dilihat dari bentuk mutsanna kata tersebut yaitu O\P (dua tongkat).

Sementara bentuk jamaknya adalah $eL.Kata"ti; artinya aku telah

memukulnya dengan tongkat. Sedangkan kalimat.r:A! ,r;f artinya
aku menusuknya dengan pedang.
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Allah berfirman:

" Ddn lemp arbanlab tongkatrnu. " (QS. An-N aml l27l: 10)

{@'o\iirrtt }
*Maka ia lemparkan tongkatnya." (QS. Al-A'raf l7): 107)

{@ G\U,di6y
"Berkata Musa: 'Ini adalab tongkatku.'" (QS. Thaha [20]: 18)

{@'&+4{q\r6Y
"Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat rnerekA."

(QS. Asy-Syu'ara' 126l: aa)

Disebutkan dalam sebuah kalimat l\;L |:fli 3)1 arinya si fulan
telah tunrn. Pemaknaan ini diambil dari gambaran orang yang baru
kembali dari perjalanan.

Seorang penyair berkata:

,s?\VjptS\.6Li &:i-'6

Maka ia pun turun singgah dan menetapkan niatnya
untuk tinggal disana

Kata u,"byang masdarnya'ct\i;, aninyaadalah keluar dari ketaatan,

asal maknanya adalah membentengi diri dengan tongkatnya.

Allah berfirman:

{@,{;ili{;'\
"Dd.n durhakalab Adam kepada Rabbnya." (QS. Thaha l20l: l2t)
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{@ t;ss'^i ot*}'ty
" D dn barangsinpa y ang mendurh akai A llah dan Rasul-Ny o.'
(QS. An-Nisa' [4]: 14)

{@ 3zi*;"ii:gY.y
"Apakah sekarang Baru karnu percaya) padahal sesungubnya kamu

telab durbaka sejak dahulu." (QS. Yunus [10]: 91)

Orang yang keluar dari jamaah atau kelompok disebut dengan

aruSi3

,P: Kata u$At ^rt 
nya adalah menggigit dengan gigi.

Allah berfirman:

{@'Jrc$i',r.$i,%y
"Mereka menggigit ujung jari." (QS. Ali 'Imran [3]: 119)

{@ l)-tui ";;iiiy
"Dan (ingatlah) bari (ketika itu) orangyang zhalim menggigit."
(QS. Al-Furqan l25lz 27)

Ayat ini menggambarkan akan penyesalan orang-orang zhalim
dimana hal ini sudah menjadi kebiasaan manusia dalam menyesali apa

yarLgtelah dilakukannya dengan cara menggigit jari telunjuk mereka.

t;;t jugadiartikan bij i-bij ian y angtumbuh yangbiasa digigitDan kata ra;St jugadiartikan biji-biii
oleh unta. Kata ,i.WSl artinya binartinya binatang saling menggigit satu sama

lainnya. Kalimat ,L; k artinyaorang yang sudah matang, dinamakan

demikian seakan ia menguasainya. Dan kalimat tersebut terkadang

digunakan sebagai bentuk pujian, dan terkadang digunakan sebagai

bentuk celaan, bergantung pada apa y^ng dikuasainya, contohnya
seperti kalimat ;:" "b $ artinya dia orang yar,rg selalu bepergian.
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a;;Ll ,b $ artinya dia orang yang sangat memusuhi. Kalimat

,piL U: artinya masa yangsusah karena paceklik, dan kata ,.hrL$t
artinya adalah sejenis kurma y^ngsusah untuk dikunyah.

*^ag : Kata '^ZAt artirLya adalah lengan atas, yaitu apa yang ada

diantara sikut dan pundak. Dan kalimat yangberbunyi 'iiJ,,L artinya
aku mengenai lengannya. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan
kata memotong pohon dengan kapak. Kalimat '"+V F artinya
unta yang mengambil tenaga betinanya. Kalimat 'ti,rb. artinya aku
mengambil tenagan y a. Kata 

"ZAt 
juga digunakan untuk mengartikan

pertolongan, sebagaimana tangan (lengan) juga digunakan untuk
menggambarkan pertolongan.

{@ 6!i'6;i1ri XG5y
"Ddn tidaklab aku mengambil orang-orang yang ntenyesd.tkan itu
sebagai penolong." (QS. Al-Kahfi [18]: 51)

Kalimat '#1k artinyalaki-laki yang kuat pertolong annya. '',4L

artinya orang yangmengeluhkan lengannya, dan itu biasanya karena
penyakit yang menimpa bagian lengannya. Kata 0.,-b;7 artinya orang
y arLg lengan atasnya terdapat tanda (tato). Dan karen a tanda tersebut,
maka orang itu disebut iW.Sedangkan kata i-i'ijl artinya gelang.

Dan kalimat ,p$l3t"Ai artinya pinggiran danau, ini diserupakan
dengan kata lengan.

,lrb9 : Kata ii;At artinyaadalah setiap daging keras yang dibungkus.
Krli-rt j.* k ardnyalaki-laki yang menimbun daging. Dan kalimat
'^ii-e artinyaaku mengeraskannya dengan otot hevran. Ini sama seperri

kalimat 'e;.bi, yang artinya aku membungkusnya. Lalu kata tersebut
diperluas lagi maknanya untuk mengartikan setiap larangan yang keras.
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Allah berfirman:

{ @ Li;ci i;6;. 6'",}};:'fi }
"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kauin lagi.'
(QS. Al-Baqarah l2l: 232)

Ada yang berkata bahwa ayat tersebut diperuntukkan bagi para

suami, ada |uga yang berkata bahwa ayat tersebut diperuntukan bagi

para wali. Kalimat \i4*+t+ilt 9iLL artinya ayamitu susah bertelor.
Dan kalim at ti,)i';ipiglk artinya perempuan itu susah untuk
melahirkan. Pemaknaan ini diserupakan dengan makna asal kata

tersebut yaitu keras.

Seorang penyair berkata:

{r" d?, $'ai& az'; 2\2i)\rb,$it a}
Engkau libat bumi dipenuhi denganfitnab,

dan ia kesulitan untuk menyatukann)d

Kalimat iW',ts artinyapenyakit yangsulit sembuh. Kata ii.;;ir
juga berani malapetaka.

4.b9: Allah berfirman:

{@
*Menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi." (QS. Al-Hijr [15]: 91)

Makna kata 3149 adalah terbagi-bagi. Oleh karena itu mereka

berkata bahwa Muhammad adalah dukun, al-Qur'an ini (isinya)

hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu dan tuduhan-tuduhan
Iainnya yang mereka sematkan kepada al-Qur'an. Dikatakan bahwa

makna ,*,4+ apayangAllah katakan pada firman-Nya

'ryit"A\lj:*\
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{@'.-r+ <;l*s rlf ii,;z+,t;.';J,;,ly

"Apakab kamu beriman kepada sebagian al-Kitab (Taurat) dan ingkar
terbadap sebagian ydng lain?" (QS. Al-B aqarah [2]: 85)

Berbeda dengan apayangdiucapkan orang tentang firman Allah:

{ @ 'i/;.5xr'b;;ii r
"Ddn kamu beriman kepada kitab-kitab sentudnyd.."

(QS. AIi'Imran [3]: 119)

Kata 6b adalah jamak dari kata'^.aq.ln; seperti ungkapan
orang arab yangmenyebutkan bentuk jamak dari'+ adalah o$, ata:u

penyebutan kata jamak dari'ar[ adalah 3*.Dariasal inilah lahir kata

;)t ^r^u iLAt yang berarti anggota tubuh, dan kata +*rt artinya
pembagian organ tubuh. Kalimat '^rlL artinya aku telah membagi
organ tubuhnya. Al-Kisai berkata: "Ia berasal dari kata,Lit atau dari
kata 5:zAt yangartinyapohon. Asal kata i"i,9 -.r,rrutiahasa adalah
'a&, ini diambil dari ungkapan orang Arab yangberbunyi 'aG,
sedangkan katair.Lg menurut bahasa, ia diambil dari ungkapan Arab
yangberbunyi \tk.

Disebutkan dalam sebuah riwayat yang berbunyi:

ghJl O1,4xn
"Tidak boleh membagik an harta waris."

Maksudny a adalah t idak b oleh mem b agik an harta waris y ang dap at

membahayakan pada ahli waris, seperti bahayanya sebuah pedang
apabila dibagi menjadi dua, atau kalimat lain yang semisal dengan itu.

tll/

LJb-9: Kata -'.rit biasa digunakan untuk mengartikan sesuatu

y angdisandingkan pada sesuatu yang lainnya, seperti disandingk annya
sebuah ranting pada pohon, atau sebuah bantal yang ditempelkan
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pada pipi dan diikatkannya sebuah tali, Oleh karena itu sebuah topi
yangdiletakkan diatas kepala disebut dengan ,3t+. Dan kalimat
gl.;yl ,)LLyangberarti bagian-bagian yang digabungkan pada manusia

yang terletak di samping bagian manusia, yaitu dari kepala sampai paha,

y^ng memungkinkan badan untuk menempelkannya. Disebutkan
dalam sebuah kalimat '^1L+ ,F artinyaia berpaling atau memalingkan,

ini sama seperti makna firman Allah yangberbunyi:

{@:*9,;iy
"Ddn membelakangi dengan sikap yang sombong."

(QS. Al-Isra' [17]: 83)

Artinya memalingkan pipinya, 
^talr 

kalimat-kalimat lain yang

semisal dengan itu. Lalu kata .-ig;jl digunakan untuk mengartikan
kecondongan atau belas kasihan, jikakata tersebut digabungkan dengan

kata lp setelahnya.

Contohnya seperti kalimat &,;r; artinya ia mengasihaninya

atatiacondong kepadanya. Dan kalimat Vii & +UW artinyakijang
(rusa) yang mengasihi anaknya. Kalimat \L5 e,3;;kv aninyaseekor

unra yang mengasihani induknya. Danjika kata .-i,E;it digabungkan

dengan kata P setelahnya, maka ia bermakna kebalikan dari kasih

sayang, yaitu berpaling atau membencinya. Contohnya seperti kalimat

gN jt C,-lyL artinya aku membenci atau berpaling dari si fulan.

,W: Kata j-g;it anin ya adalahhilangnya kesibukan dan perhiasan.

5ir. b,.rt k.r, dri'rrrr r.brrh kalimat ti;st,i ik ariny ap erempuan yan g

tidak indah, maka perempuan tersebut dinamai jLL 
^t^u JyL.Di^nt^r^

contohnya lagi adalah seperti kalimat ,p "i.f arrinyapanah yangtidak
ada busurnya. Kalim 

^t:4Lt ;y'^{llz artinyaaku meniadakan perhiasan.

Atau seperti kalimat Ft U e:b artinya aku meniadakan pekerjaan

bagrny a (menj adik anny a pengangguran-'d).
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Allah berfirman:

{@itJ;-;y
"DAn (berapa banyak pula) sumur-su?nur yang ditinggalkan."
(QS. Al-Hajj l22l: as)

Orang yang beranggapan bahwa alam semesta ini tidak ada

yang menciptakan, dan menghiasinya maka ia disebut juga dengan
jEl Kalimat tiSYle jtiJt ]EL artinya daerah ini ditinggalkan
oleh penduduknya. Dan kalimat ttr?lsf &yt JEL artinya unra itu
ditinggalkan oleh penggemb alanya.

\SLrKata ;,u;:t artinya memberi, iuujr artinyasaling memberi,
dan il-Ei,)i I artiny a pemberian.

Allah berfirman:

{€) t1;\\,4;*y
"Sampai mereka membayar jizyah." (QS. At-Taubahlg):29)

Lalu kata 'ryAt dan kata r\Ejl dikhususkan untuk mengartikan
kata anugerah.

Allah berfirman:

{@6ra;6y
*Inilab anugerab Kami." (QS. Shad [38]: 39)

Dia memberikan anugerah kepada yangdikehendaki-Nya.

Allah berfirman:

{ @ W\itr:, { A\'x' W\'YA;g }
"Jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan
jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya." (QS. At-Taubah t9l: 58)
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Kalimat Hl ,-pi artinya unta itu tunduk. Asal pem aknaannya

adalah unta itu memberikan kepalanya, sehingga ia tidak menolak.

Kalimat W W artinya rusa yang mengangkat kepalanya untuk
memakan dedaunan.

-tl'
}b9 : Kata 'nEAt y^ngberarti tulang, jamaknya adalah iu*.lr

Allah berfirman:

{@."l,'-Y
"Tulang belulang." (QS. Al-Isra' llTl: a9)

Allah juga berfirman:

{@t5iL;\6;:K'y
"Lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging."
(QS. Al-Mu'mintn l23l: 7a)

Dua ayat tersebut adayangmembacanya dengan bacaan\i'E+.

Dari pemaknaan ini, maka lengan tangan juga disebut dengan'e!$L

L51tt , dinamakan demikian karena ketebalannya,dankalimat ,y!\'P
artinyakayu yarLgtidak panjang. Kalimat L;c\'F artinyasesuatu itu
membesar, asal maknanyaadalah tulangnya membesar, kemudian kata

tersebut digunakan untuk mengartikan setiap hal yang besar, baik yang

berbentuk fisik ataupun non fisik.

Allah berfirman:

{@ #44\;Y
"Azab yangyang besar ftari kiamor.' (QS. Al-An'am [5]: 15)

{@va';,i}
"Katakanlab: "Berita itu adalah berita yang besar." (QS. Shad [38]: 67)
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{@ *;i+it@t}'r:i.ey
"Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita ydng
besar (hari berbangkit)." (QS. An-Naba' l78l: t-2)

{@#e6;ti'ry-!
"Seorangpembesar dari salah satu dua negeri (Makkab dan Thaifl."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 31)

Kata '4At apabila digunakan dalam bentuk fisik, maka asal

pengguna annya adalah dalam bagian-ba gian yang tersambung.
Sedangkan katali(jt digunakan dalam hal-hal yangterpisah. Namun
terkadang kata ;gil juga digunakan dalam hal-hal yangterpisah,
contohnya seperti kalimat W "i+ 

yang berarti prajurit yang
berjumlah banyak, atau seperti kalimat '# jv yangberarti harta
yang banyak. Kata 'a1At artinya adalah'ij_.1\,1.t1 yaitl bencana. Kata
kl5i)il dan kata Ll.E;lr artinya adalah r.r,rp, bantal yangdigunakan
perempuan untuk memperbesar bagian pantatnya.

lt
lJg : Kata 'el)t aninya adalah kondisi jiwa yang terbebas dari godaan

syahwat. Kata -tidl artinyaorang y^ngdiberikan sifat seperti dir,r,
melalui pembiasaan dan tabiat. Asal maknanyaadalah mencukupkan
diri dari mengkonsumsi sesuatu yang sedikityangbiasa dilakukan oleh
orang yang mampu menjaga kehormatan diri. Kata ijijt artinya sisa

dari sesuatu, atau memiliki , 'a;,;alyaitu sejenis buah pohon Arok. Kata
oU;,;',:ir artinya permintaan untuk menj aga diri.

Allah berfirman:

{ @';;';I{,,#s{6'y
"DAn barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklab
ia menahan diri (dari memakan barta anak yatim itu)."
(QS. An-Nisa' [4]: 6)
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Dan Allah juga berfirman:

{@ (-<r{,47i$,ti::{:\
"DAn ord,ng-ordng ydng tidak rna.rnpu kauin hendaklab menjaga

kesucian (diri) nya." (QS. An-Nnr 124)z 33)

Allah

{@"i$'i|t*-i6}
Jt9 ,

"'Ifrit dari golongan jin berkara. " (QS. An-Naml l27l:39)

Kata 'L-r))l adalah sebangsa jin dan ia merupakan jin besar yang

buruk. Lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan manusiayang

berperilaku seperti syaitan. Sehingga dikatakan U.;.U* artinyaiin
ifrii yang berwujud manusia. Ibnu Qutaibah ber(ata, 'iU-;;4t adalah

makhluk yangdikuatkan. Ia berasal dari kata fiAlyarlgbeiani debu."

Kalimat ilV artinya menjatuhkannya ke tanah. Kalimatfiq j7, artinya

Iaki-laki yangbusuk. Kalimat :y-fr Li aninya sejenis binatang melata

yangmenyerupai tokek namun ia bisa ditunggangi. Disebutkan juga

,/,'iJli1;b artinya bulu ayam jago yang ada dibagian leher atasnya.

Disebuikan juga €:q2;t'r-r;9 artinya bulu yarlgada dipundak singa.

UL : Kata'ri;i\ artinyaniat untuk mendapatkan sesuatu. Disebutkan

dalam sebuah kalimat iYL aninya ia bermaksud untuk mendapatkannya,

atau dapat juga dengan menggunakan kalimat i\fr,L\yaitu niat untuk
mengkonsumsi apa yang dimilikinya. Kalimat jl5Jl b\\9b artinya
angin itu melumat dan menebarkan debu di suatu daerah. Dengan

gambaran pemaknaan ini, maka seorang penyair berkata:

6\iT $r ri

Kamus AlQur'an

itu telab mengarnbil tanda-tandanya

755



Kalimat jl ist * artinya daerahitu telah binasa, dimakan demikian
seakan ia sedang di uji. Kalimat 3fr\1L artinya tumbuhan itu telah
tumbuh lebat. Begitu juga kalimat 3r-fitb aylilrra pohon itu telah
tumbuh besar seperti kamu mengatakan ;3\ill g- &i5.ll W a11i11y^

tumbuhan itu bertambah lebat. Kalimat 'e\fr artinyaaku bermaksud
menghilangkan dosa dan berpaling darinya.

Kata objek (dosa) dalam kalimat tersebut hakikatnya di buang,
sedangkan huruf j! bergantung pada dhamirnya, maka kata jiit
artinya adalah menjauhkan dari dosa.

Allah berfirman:

{@'s$G#y
*Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik."
(QS. Asy-Syura la2l: a0)

{@urr453\-}3ru}
"Ddn pemaafan kamu itu lebib dekat kepada ketaqwlaan."

(QS. Al-Baqarah l2l 237)

{@ {t('i;iy
" Kemudian sesudab itu Kami maalk an." (QS. Al-Baqarah l2l: 52)

{@#g*t&Jj'oy\
"Jika Kami memaafkan segolongan kamu (antaran mereka bertaubat)."
(QS. At-Taubah l9l:66)

"Mohonkanlah ampun bagi mereka." (QS. Ali'Imran [3]: 159)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@#ffiy
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{@'fi;y
Jadilab engkaupemaaf," (QS. AI-A'raf l7)t 199)

Maksudnya jadilah orang yarLg mudah untuk memberi, ada juga

yangberkata bahwa maksud ayat tersebut adalah jadilah orang yang
memaafkan orang lain.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@';{fi&;ii.KaWY
"Mereka bertanya kepadamu d.pd. yd.ng mereka nafkabkan. Katakanlab:
Yang lebih dari keperluan.'" (QS. A1-Baqarahl2):2L9)

Maksudnyakata '*;jt dalam ayat tersebut adalah yang mudah

untuk dinafkahkan. Dan ungkapan arab yang berbunyi W &\
xtinya berilah ampunan. Maka ka:a'rlAt adalah bentuk -mhdrt
dalam posisi hal (keadaan) atau kalimat tersebut dalam arti lainnya
adalah berikanlah keadaan seperti keadaanny a orangyangmemaafkan,

atau keadaan orang yangbermaksud memberi.Ini sebagai isyarat akan

makna [r*, drn ini juga merupakan ucapan seorang penyair yang
berbunyi:

+Yef,pir ,,bXCXK
Seolab engkau memberi dpa yang engkau memintanya

Adapun kalimat dalam doayangberbunyi $vlV;ll ,di;i xtinya
aku memohon kepada-M! agar tidak mendapatkan hukuman dan

diberikan keselamatan.

Dan Allah juga berfirman menggambarkan sifat-Nya:

{@ \3;39* 'ogAi-it}

"sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi Maha pengampun."
(QS. An-Nisa' [4]: 43)
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Dan sabda Nabi y^ngberbunyi:

((fu'r:; bul eKiY'il
"Dan (tanaman) apapun yang dimakan oleh binatang maka itu
menjadi sedekah."

Kata o;;tlil dalam hadits diatas bermakna para pencari makanan
baik itu burung, binatang buas ataupun manusia. Kalimat lK &,#Li
artinyaaku membiarkannya sehingga benambah banyak. Kata ,1Ij juga
berarti membanyak. Darinya disebutkan salam sebuah kalimat ,;Jltt*i
artinyatinggalkan ftiarkan)lah jenggot.8 Kata itfijt artinya adalah bulu
yanglebat. Sedangkan kata.guit artinya adalah kuah yangada dalam
kuali yangdikembalikan oleh orang yangmeminjam kuali tersebut.

. 7.
Vt9: Kata *it artinyaadalah bagian ujung kaki (tumit).

Jamak dari kata tersebut adalah +\1Li .

Diriwayatkan dalam sebuah hadits yangberbunyi:

(6sl u ?YL>U,-I;ll
"Celakalah dengan api Neraka bagi yang tidak membasahi tumit
dengan air ketika berwudhu."e

Lalu kata 1;il digunakan untuk mengartikan anak dan cucu.

Allah JG;nY;) berfirman:

{@-#J|{$'rywy
"Dd.n (Ibrabim) menjadikan kalimat taubid itu kalimat yang kekal pada
keturunanny d. " (QS. Az-Zukhruf la3l: 28)

Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (5893) dan Muslim nomor (259) dari
hadits Ibnu 'Umar ti;gyg, -,.
Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (60) dari hadits'Abdullah bin 'Umar '6;aiyz dan
Muslim dengan nomor Q5/240) dari hadits'Aisyah,q;5y9a.
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Kalimat At,l* artinya ujung bulan, pemaknaan ini diambil
dari ungk apan arab y^ngberbunyi 4t * 6;\a aninya ra datang di

akhir bulan. Kalimat * A;V artinyaia menetap. Sedangkan kalimat

* &'{.2 artinyaiaberpaling dan pulang.

Ini seperti firman Allah yangberbunyi:

{@qrw't&\33J6y
"Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka."

(QS. Al-Kahfi [1s]: 6a)

Ayat tersebut juga sama maknanya dengan ungkapan arab yang

berbunyi *-4 &l\* €.t (dia kembali ke tempatnya semula).

Allah berfirman:

{@qu;r?;}:'Y
"Ddn (apakah) kita akan kembali ke belakang." (QS. Al-An'am 16l:71)

{ @ # {,a,lt;;- ;'"'$;aA E "#iy
"Kdftin. berbalik ke belakang (murtad) barangsiapa yang berbalik ke

belakang." (QS. Ali 'Imran lfl: Ma)

{@ r:J};iF;"Ky
"syetan itu balik ke belakang." (QS. Al-Anfal [8]: a8)

{@'o;;t#eKY
"Maka kamu selalu berpaling ke belakang."

(QS. Al-Mu'min[n 123]: 66)

Kalimat '^&') artinya setelahnya, sama seperti kata ij'; atau

kata i[13. Sedangkan kata J.iiit dan kata 
",:iijr 

khusus digunakan untuk
mengartikan sebuah pahala.
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Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@(;;y,6v,*y
"Sebaik-baik pabala dan sebaik-baik pemberi balasan,"
(QS. Al-Kahfi [18]: aa)

Dan Allah Ja;n\;i. juga berfirman:

{@ )\a1i;ip*iti.3y
"Orang-orang itulah ydng mendapat ternpdt kesudaban (yong baik)."
(QS. Ar-Ra'dlL3):22)

Kata ogtll artinyapemberian balasan (pahala), contohnya seperti
firman Allah yangberbunyi:

{@Gv-Ut;y
"Ddn kesudaban yang baik adalah bagi ordng-orang yang bertakuna.."
(QS. A1-A'raf l7):128)

Jika kata ig\iJt di-idbafdh-kan, terkadang ia bermakna siksaan.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@;etlrit'{.rt6#y
" Ke m u d i an a k ibat o rdn g- o ran g y dng me n gerj ak an k ej ab atan. "
(QS. Ar-Rum [30]: 10)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ )aiaqiq;:{;3y
"Maka adalah kesudaban keduanya, babua sesunggubnya keduanya
(masuk) kedalam I''leraka." (QS. Al-Hasyr 159): 17)

Kata'aVdalam ayat tersebut dapat dijadikan sebagai isti'arab (ani
pinjaman) dari maknayang sebaliknya, dan ini sepeni firman Allah
yang berbunyi:
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{@ Jvt'a,-\:*Y
"Maka gembirakanlab mereka babwa mereka akan menerima siksayang
pedib." (QS. Ali 'Imran l3):21)

Dimana siksa yarLg pedih disebutkan sebagai kabar gembira.
Kata'urilil dan kata o;5u.lil serta kata ,itijl semuanya dikhususkan
untuk mengartikan kata siksa.

Allah berfirman:

{@-rr1 q-,*&*.'i$ly
mengikutinya

11)

"Bagi manusia ada Malaikat-Malaikat ydng selalu

bergiliran dimuka dan di belakang." (QS. Ar-Ra'd [13]:
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{@ vq,"ry
"Maka pastilab (bagi mereka) azab-Ku." (QS. Shad [38]: t4)

e,\i+-iF
"Siksa yang keras." (QS. Al-Maidah [5]: 98)

{ @ :* ;3}- \1 [i. WG ]-1c o{'\
oDan jika kamu memberikan balasan, maka balaslab dengan balasan

ydng sarna dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."
(QS. An-Nahllt6l:126)

{@ +6-;'(,h66;;5Y
"Dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayadn yang
pernab ia derita." (QS.Al-Hajj l22l:60)

Kata ri4jE)l artinya adalah mendatangkan sesuatu dibelak^ngnya.
Contohnya seperti kalimat ,:iL A jpt ,*L aninya, kuda itu diikuti
larinya.

Allah berfirman:



Maksudnya adalah Malaikat-Malaikat yang megikuti dan mengawasi

manusia.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@:ll(e.#$y
*Tidak, 

ada yang dapat menolak ketetapan-Nyo.'(QS. Ar-Ra'd [13]: 41)

Maksud ayat tersebut adalah tidak ada seorang pun yang dapat

mengikuti ketetapan-Nya dan mencari akan perbuatan-Nya. Pemaknaan

ini diambil dari ungkapan Arab yang berbunyi ii! U # & VU i*
artinya seorang hakim mengikuti hukum (ketetapan) yr.g sudah

berlaku sebelumnya.

Seorang penyair berkata:

,i*X At -z-,:'t4Y')
Tidak ada yang dapat mengikuti keputusan Allah

Bisa jadi kalimat diatas bermakna Laranganterhadap manusia untuk
mencari tahu tentang keputusan dan hikmah Allah jika mereka tidak
mengetahuinya, hal ini sama seperti dilarangnya untuk mencari tahu
akan rahasia takdir.

Dan firman-Nya Allah Jr;5iv;:. yangberbunyi:

{@ +fiL;!,;rt'Y
Larilah ia berbalik ke belakang tdnpd rnenoleb. (QS. An-Namll27l: 10.

Maksudnya tidak melihat kebelakangnya. Kata ,.)tiit:il artinya
berturut-tunrtnya sesuatu (sesuatu yaflgdatang silih berganti"d), sepeft i
berturut-turutnya dan silih bergantinya siang dan malam. Dari kata

tersebut maka lahirlah kata i;ilt yangberarti bergilirnya dua orang
dalam menaiki punggung. Contohnya seperti kalimat j\.EJt'xiL artinya
burung-burung yang berkerumunan naik dan turun. ka[mat lKiALi
xtiny a ia mewariskannya.
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Allah berfirman:

{@eq"#* }
"Maka Allab menimbulkan kemunafi.kan pada bati mereka."
(QS. At-Taubah l9):77)

Seorang penyair berkata:

9 -ot 9 7 -n , ,r_ky^#-e*L-r--.
Ia dikelilingi oleh orang-ordng gila yang tidak kembali sadar

Kalimat ,)ti p.i)i artinya si fulan belum mempunyai anak.

Kalimat FJI:rtlii aninya anak-anaknya. Para ahli bahasa berkata:
"anak-anak dari anak perempuan tidak termasuk kedalam +\LLi, karena

ia bukan keturunan langsungnya." Ada yang berkata: jika ia mempunyai
keturunan, maka mereka (cucu laki-laki dari anakperempuan) termasuk

kedalam ,1\1L1. Kalimat ,)W{gy aninya perempu an yangterkadang
melahirkan anak lakilaki dan terkadang melahirkan anak perempuan.

Kalimat y'll ,X; artinya aku kuatkan tombak dengan tumit.
Ini seperti kalimat '^3::.L artinya aku menguatkannya dengan urat.
Kata'aitrAt artinya jalan terjal diatas gunung, jamak dari kata tersebut

adalah J-LL aau +W. Kata ,itflJ\ artinya burung elang, dinamakan
demikian karena larinya mampu melacak dalam berburu, dan dengan

pemaknaan ini , maka ia digunakan karena penyerupaannya untuk
mengartikan bentuk bendera, batu yang ada dipinggiran sumur, dan tali
anting. KataS.riiQl artinyaburung puyuh jantan, dinamakan demikian
karena selalu terakhir dalam berlari.

'tiL: 
Kata j&it artin ya adalahmengikat ujung-ujung sesuatu, dan

ini biasanya digunakan dalam bentuk benda kasar, seperti mengikat
tali, atau mengikat bangunan. Kemudian kata tersebut di pinjam
penggunaannya dalam bentuk non fisik. Contohnya seperti kalimat

81 3b artinyamengikat (akad) jual beli, atau seperti kalimat #l'&
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yaitu mengikat (akad) perjanjian dan contoh selain keduanya.
Disebutkan dalam sebuah kalimat iiiit6 artinyaaku telah mengikatnya.
Dan kalimat \5-r3\i5 

^rtinya 
kami telah saling mengikatkan. Kalimat

'4:ri3L artinya aku telah mengikat sumpahnya. Disebutkan dalam
sebuah kalimat F-Jqi.5i5ta artinya telah terikat sumpah janjimu.
Dan itu dibaca seperti dalam firman Allah yarLgberbunyi:

{@@i1 o'*y
*Telah bersumpab setia dengan mereka." (QS. An-Nisa' tal: 33)

Dan Allah juga berfirman:

{ @"og.,ivi f'?q}
"Disebabkan sumpah-sumpab kamu sengaja." (QS. Al-Maidah t5l: 39)

Ada juga yangmembacanya dengan bacaan ,3Er'.il 'iilLLl,. Dari
pemaknaan ini maka disebutkan dalam sebuah kalimat l*3;A artinya
si fulan terikat. Dan juga dikatakan bahwa kalung disebut dengan 5i9.
Kata i-i;it adalah bentuk mashdar yangkemudian dijadikan isim lalu
dijamakkan.

Contohnya seperti firman Allah yarTgberbunyi:

{@',fiu$y
"Penubilah akad-akad itu." (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Kata iiiijt adalah jenis perakadan, baik itu berupa akad nikah, akad
sumpah, atav y ang lainnya.

Allah berfirman:

{@ d4\iliYr;{;}
"Ddn janganlah kamu berazam Berketetapan hati) untuk menikah."
(QS. Al-B aqarah l2l: 235)
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Kalimat T \1-'& artinyalisannya telah terikat, maksudnyaadalah
ucaPannya.

Allah berfirman:

{@,luii.,ig';y
"Ddn lepaskanlah kekakuan dari lidabku." (QS. Thaha l20l:27)

{@=6ie.$tiy
"Wanita-anita tukang sibir yang mengbembus pada bubul-bubul."
(QS. Al-Falaq [113): a)

Jamak dari kata tersebut adalah €'"3L dan itu berarti sesuatu yang
diikatkan oleh tukang sihir, asal maknanya adalah jimat, oleh karena
itu yang demikian juga bisa disebut dengan L-y Dan tukang sihir
yarlg mengikatkannya disebut dengan 54-1. Oisebutkan juga dalam
sebuah kalimat i:ge i:r: artinya unra yang disuntikan pada bagian
ekornya. Kalimat '+i kkambing yang ekornya bengkok, begitu juga

dengan kalimat '..1L1€K artinyaanjing yangbengkok ekornya. Kalimat

+y$jt gJSw artinyaanjing itu saling menaiki saru sama lainnya.

--P 
: Kalimat ,ijlp berarti asal danau, dan kalim at rl'ltllLberarti

asal negerinya, danmasing-masing disebut dengan fiL Dan disebutkan
dalam sebuah kalimat bii 'ill5 p, r; * ,:-ij elY artinyatidaklah sebuah

kaum yangtinggal ditempat asalnyalalu diserang, kecuali ia akan hina.
Dikatakan bahwa';7L jugabermakna '2i31 KalimatlSjL artinya aku
mengenai asalnya, ini sama seperti kalimat 'ol"l, artinya aku mengenai
kepalanya.Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat Wl 3ft
artinya aku memutuskan dari asal (tempat) nya. Kalimat'r1$l6fL
artinya aku menyembelih seekor unta, dan kalimat ,e)\ # efr
artinya aku memotong punggung unta.
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Allah berfirman:

{ @&-;ti a\F*' lra' \iii \
"Mereka membunuh unta itu, maka berkata shaleb: "bersukalab kamu
sekalian di rumabmr." (QS. Hud [11]: 65)

Dan Allah Scti,wjuga berfirman:

{@;'.rtsp
"Lalu kauannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya."
(QS. Al-Qamar $al:29)

Dari kata itu, ia digunakan untuk mengartikan kata mandul.
Contohnya seperti kalimat W LF artinya binatang tunggangan
yarlg mandul, atau kalim at \fr I artinya anjing yarlg mandul,

9-V k artinyalaki-laki mandul, dan kalim at $e{gyarr,inyaperempuan
mandul, diartikan demikian seakan air maninya terbunuh.

Allah berfirman:

{@ tt'6avi#tu)y
"sedangistriku adalah seordngyangrnandul.' (QS. Maryam [19]: 5)

Allah berfirman:

{@rviviiy
"Ddn istriku pun seorangyangmandul." (QS.Ali'Imran [3]: a0)

Kalimat i.'* i artinya ia telah mandul. Kata llt artinya anak

terakhir, begitu juga dengan kalimat 4l'aA artinya telur terakhir.
Kata jtfijt artinya arak, dinamakan demikian karena arak seolah-olah

telah membunuh akal, dan kalimat i;tAt artinya ketagihan minum
arak. Ungkapan arab lugamengatakan bahwa sekerat daging kambing
disebut dengan fiL hal ini diserupakan dengan kata ;!St.
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Ungkapan Arab yang berbunyi '^S'gi il>L iS: artinya si fulan
mengangkat suaranya, dianikannya?** d.rrg*i-krta suara, hal ini
dikarenakan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang laki-
laki disakiri (#) kakinya, lalu ia berteriak kesakitan, oleh karena itu
teriakan suara tersebut digunakan untuk mengaftikan kata iit, dan
kata 4\trAl artinya adalah campuran obat-obatan, kata tunggalnya
adalah'r\XL.

J.n-9: Kata j.lir digunakan untuk mengartikan keku a::n yang
tErsedia guna menerima ilmu. Oleh karena itu, ilmu yangbermanfaat
yang diterima oleh seorang manusia melalui kekuatan tadi disebut
dengan $;. Ot.l, karena ini, Amirul Mukminin'Ali l;r66berkata:

W3L*, * e>tligir

LP.{;its1 * L*r*'ns
LFq?*cr;it zgs,) {' 

"*jJt 
'r*'&'ut"*'&n6

Ilmu itu ada dua, ilmuyangmenjadikanmu berkarakter
dan ilmuyangdidengar

Tidak berguna ilmu yang didengar jika ia tidak mengbasilkan
hepribadianmu

Sebagaimana tidak bergunanya cabaya matahari
setnentdrd pandangan rnatdnya terhalang Buta)

Mengenai akal yang pertama, hal ini merujuk pada sabda nabi
Muhamm ad'xr*,afu yang berbunyi:

rr#ir b*ili*tilr 6i;.uy1

"Tidaklah Allah menciptakan makhlukyang lebih mulia daripadaakal."
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Sedangkan mengenai akal yang kedua, hal ini ditunjukkan melalui

sabda nabi Muhammad'krtfi{i. yang berbunyi:

(@?: F t!';- .tic"i it- *n F b j^*i W'^Li .3 vy

"Tidak ada usaha seseorang yaflglebih utama selain daripadaakal,yang
akan memberinya petunjuk kepada hidayah, atau akan menolaknya
dari kehancuran."lo

Akal y^ng dimaksud dalam hadits tersebut adalah apa yar.g
difirmankan oleh Allah Saj:nw yangberbunyi:

{ @ ('t:+4t J Yd -'-;.Y'3Y
"Ddn tinda yang rnernabaminya kecuali ord.ng-orang yang berilrnlt."
(QS. Al-'Ankabut l2\: a3)

Setiap ayatyangmenuliskan cacian Allah kepada orang-orang kafir
yang tidak menggunakan akalnya, makaakal tersebut adalah akal yang

kedua, bukan akal yangpertama.

Contohnya seperti firman Allah $q:n\z;L yang berbunyi:

{@'6;e$iss i;fua$iff'Y
"DAn peruTrTpd.nTaan (orang-ordng yang rnenyeru) orang-ordng kafir
adalab seperti ?enggembala ydng memanggil binatang."
(QS. A1-B aqarah l2): 17 l)

Sampai ayat yang berbunyi:

{@'o}{)J;#(#'q'ty
"Merekatuli, bisu dan buta, maka(oleb sebab itu) merekatidak mengerti."
(QS. Al-Baqarah l2): r7t)

'0 Hadits dhaif: Diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitab Ary-Syu'b nomor (4560) dari hadits
'Umar bin Al-Khattab ';;59 dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya
Adh-Dba'if A l-Jami' nomor (5010).
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Dan ayat-ayat yar,g lainnya. Sementara setiap ayat yang
menyebutkan pem aaf.an (diangkatnya pembebanan) dikarenakan
ketidak tahuan, maka itu masuk pada bagian akal yang pertama.
Asal makna kata Jiit adalah menahan, contohnya seperti kalimat

)q4\ jlL aninya menahan (mengikat) unta dengan tali. Dan kalimat-3t1t'4"5t 
fii, aninya obat itu menahan pemtny a.\5,;e{tp,4* artinya

perempuan itu mengikatkan rambutnya.'6lu*J.- j;L artinya ia menahan
lisannya. Dari pemaknaan tersebut, maka lahirlah kata j4i,; yang
berarti benteng, jamak dari kata tersebut adalah JtY;.Dan dilihat dari
pemaknaan kata & y^ngberarti mengikat, disebutkan dalam sebuah

kalimat J$\,tili artinyaaku memberikan diyat(ganti rugi) atas unta
yangdibunuh. Ada yang mengatakan bahwa asal pemaknaan kalimat
tersebut adalah membiarkan unta dihalaman rumah pemilik darah.
Ada juga yang mengatakan bahwa asal pemaknaannya adalah menahan

darahnya supaya tercecer. Kemudian kata ji; dig""akan untuk
mengartikan berbagai jenis penebusan, dan orang yang menebusnya
dinamaka "'*V dan kalim 

^t'ab 
de artinya aku mewakilkan dalam

pemberian tebusanny a. Kata'ai.i;; j"g bermakna diyat. Dan kalimat
yj &oaijd.i aninya ganti rugi yangharus dibayar kepada kaumnya
setiap tahun. Kalimat *.yAU'^i;;y artiny a men ghasu tny a. Kalimat

*:V: \Kl eU) J*yaftinya ia meletakkan tombaknya diantara betis

dan tunggangannya. Dikatakan juga bahwa kata JEjt aninya sedekah,

hal ini diambil dari apa yarLg diucapkan oleh Abu Bakar '^r,&i yarLg

berbunyi:

;.irrtl]'ius );t-)
"Kalau saja mereka menolak sedekah (zakat), niscaya aku akan
memerangi mereka."l1

'1 Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (1399-1400) dan Muslim nomor Q0/32)
dari hadits Abu Hurairah 

";i192.
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Juga dinamakannya Jtijt sebaga-i sedekah, diambil dari ungkapan

yalgberbunyi JqJr liU l: slrlt'.fil artinya ia mengambil kambing
namun tidak mengambil untanya. Dalam kalimat tersebut, kata Jr;ri1
digunakan untuk mengkiaskan unta, sebagai sesuatu yangdiikat, atau

dengan kata lain, ia sebagai bentuk mashdar. Hal ini dikarenakan
disebutkan dalam bahasa arabitis-j- )Ur - iii-ii sebagaimana disebutkan
juga dalam bahasa Arab qE ai:f oleh karena itu sesuatu yang tertulis
disebut dengan.iEf begitu pula dengan J-frl(sesuatu yangtertahan/
terikat) dinamakan dengan,JU9. f *tr'ti *;St artinyaadalah perempuan

atau sesuatu yang terjaga (istimewa) ini sama seperti ungkapan mereka

yangmenyebutkan harta dengan menggunakan kata '&l; @niaslinya
adalah sesuatu yang istimewa). Dinamakan demikian karenaharta
dapat menjadikan seseorang mulia. Kata j;4I31 artinya adalah gunung
atau benteng yang dijadikan sebagai tempat peftahanan, sedangkan kata

J6ljt artinya adalah penyakit yangnampak pada kaki kuda, adapun

kata jlit artinya adalah suara yang dihasilkan dari senggolan kaki
kuda tersebut.

.7.
e,tg : Asal makna kata;i;jt adalah kering yangmenghalanginya
[ntuk menerima jejak. Disebutkan dalam sebuah kalimat '^btl;e..AL
artinya sendi-sendinya telah mengering. Kalimat ?UL !15 artinya
penyakit y^ngsudah tidak dapat disembuhkan. Sedangkan kata i.$jt
artinya (rahim) perempuanyangtidak menerima air mani. Oleh karena

itu disebutkan 'p.ll:tipt,;'+; aftinyaperempuan dan rahimnya itu
sudah mandul.

Allah berfirman:

{@ ';$3ta()qi:),K5y
"Lalu istrinya menepuk mukanya sendiri serdya berkata: (Aku adalah)

seordngperernpud.n tua ydng mandul." (QS. Adz-Dzariyatlstl: 29)
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{ @";$G*,;ti{'Cf 
"51Y

"Baik yang bermukin di situ maupun di padangpasir."
(QS. Al-Hajjl22):2s)

Kata 'a& dalam kalimat y^rLg berbunyi 'g &: bisa menjadi
fail (subjek), sehingga kalimat tersebut bermakna 'angin yang tidak
membinasakan awan dan pepohohan'. Namun ia juga dapat menjadi
maf'ul (objek), sehingga ia berarti angin yangmembinasakan.Ini sama

seperti kalimat '&l3t+Alyangberarti orang tua yang tidak berguna,

yaitu orang yangtidak dapat menerima pengaruh kebaikan. Kalimat
ini digunakan bagi orang yang sudah tidak dapat menerima dan berbuat
kebaikan.

Allah Sr;;'n\.;i berfirman:

{@'C,'di$eStty
"Ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan."
(QS. Adz-Dzariyat [51]: a1)

Kalimat V i; artinyaadalah hari yangtidak ada kebahagiaan di
dalamnya.

JSC: Kata o-S.lit artinyaadalah menerima sesuatu dan
memperlakukannya dengan sangat tinggi (mengagungkannya),
sedangkan kata "-lKfjl menurut syariat ia bermakna menahan diri
dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan disebutkan
dalam sebuah kalimat lK Jb'e)<C aninyaaku menahanrLy^terhadap ini.

Oleh karena itu Allah berfirman:

" Dd.n ord.ng- ordng y ang i'tikaf, " (QS. Al-Baqarah l2): L25)

{@'6sy
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{@'ue*LLl*;,y
"Ddn kami senantiasa tekun menyembabnya."
(QS. Asy-Syu'ara' 126): 7 1)

{@';ii +dlt;6K;.Y
"Yang tetd,p rnenyembab berhala mereka." (QS. Al-A'raf [7]: 13S)

{@ttt44y
"Kdrnu tetdp rnenyembabnya." (QS. Thaha l20l:97)

{@';rrai4i;^# 5\ty
"sedang kamu beri'tikaf dalam masjid." (QS. Al-Baqarahl2): 187)

{@6}sGiiby
"Dd.n mengbalangi heann korban." (QS. Al-Fath laSl:25)

Maksud kata G;lJ; dalam ayat tersebut adalah menahan dan

melarang berkurban.

..!l, : Kata jiil artinya bergantung pada sesuatu. Disebutkan dalam

kalimat arab iirlt e-."3,'6)L aninr:a hasil buruan itu digantungkan pada

perangkap. Dan krli*rt irV,Jl ilLl aninya pemburu menggant.rrrtkrn
buruannya dalam sebuah perangkap. Kata ,fit atau kata i>Ul
artinyaadalah tempat yang dijadikan untuk menggantungkan sesuatu.

Begitu juga dengan kalimat L-,3,l'ali9 artinyatempat menggantungkan

cambuk atau pecut, kalimat Xij,t * artinyatempat menggantungkan

geriba (kantung air) kalimat 9$Qt gL aninya alat untuk menggerek

tali gerekan, sedangkan kata i.6iijl artinya tali yarrg dipegang untuk
menggereknya. Kalimat j,i gdi i; * artinya si fulan dibunuh oleh
Zaid (darahnya bergantung pada Zaid).
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Kata ji;jtjuga berarti daging yangmenggantung di atas tenggorokan.
Kata jiit juga berarti darah yarLgbeku, dari kata tersebut maka lahirlah
kata i-ikit yangberarti segumpal darah yangkemudian segumpal darah

itu menjadi bayi.

Allah berfirman:

{@,#tltii:{Y
"Dia telab menciptakan manusia dari segumpal darab."
(QS. Al-A'laqle6l:2)

Dan Allah juga berfirman:

{@L^{iT^1f'Y
"DAn sesungguhnya Kami telah menciptakan ntAnusid."
(QS. A1- Hijr llsl:26)

Sampai firman-Ny a yang berbunyi:

{@ '\4)'^;t3i6;;y
"Kemudian segunxpal darab itu Kami jadikan segumpal daging."
(QS. Al-Mu'minon l23l: M)

Kata di+jt artinya adalah sesuatu yarng berharga yang selalu
menempel pada pemiliknya (baju atau pakaian) sedangkan kata
j.ylt aninya adalah apa yarg menempel pada binatang tunggangan,

sedangkan kata i.1,*5it artinyaadalah barang yangdibawa oleh binatang

tunggangan untuk kemudian dikirimkan oleh manusia bersama yang
lainnya guna menutupi kebutuhannya.

Seorang penyair berkata:

rerl &rX,lU.iar (t\'* St 5;l;P \6:4i
Ia mengirimkan barang bautaanya sernentdrd dia juga sudah tabu

bahuta sesunggubnya barang bazaaannya itu sudah banyak
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Kata $rlAt aninyaadalah seekor unta yang sangat mengasihi anaknya

sehingga membuat dirinya terus menempel bersamanya. Sedangkan

untuk kata $rlz disebutkan bahwa artinya adalah angan-angan.

Kata 
"iiit 

artinyaadalah pohon yang dimakan oleh unta. Kalimat 7IIL
';ipt ininya perempuan sedang mengandung. Kalim at 3b j!, 

^rt 
ny^

laki-laki yangselalu bergantungan dengan musuhnya.

'*: Kata ;ijt artin ya adalah mengetahui hakikat sesuatu,

&an itu ada dua jenis; ?ertarna, mengetahui jenis (zat) sesuatu, dan

kedua, menetapkan sesuatu dengan keberadaan sesuatu lainnya y^ng

menjadikarLrlya ada ataupun menafikannya. Jenis yang pertama ia
membutuhkan pada satu objek.

,Contohnya seperti firman Allah Sqxy) yangberbunyi:

{@W-{tn#;6'\y
" Ka.mu tidah mengetah uiny a sedang A llah mengetabuiny a. "
(QS. Al-Anfal [8]: 60)

Jenis kedua adalah yang membutuhkan pada dua objek. Contohnya

seperti firman Allah JGi:,{;* yang berbunyi:

{@gr;:i;;t'bgy
"Maka jika kamu telah mengetahui babwa mereka (benar-benar)

beriman." (QS. Al-Mumtahanah [50]: 10)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

"(Ingatlah) bari diuaktu Allab rnengumPulkan para rasul Allab.'
(QS. Al-Maidah [s]: 10e)

Sampai pada firman-Nya yang berbunyi:

{@ $siti'r'61i;-y
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--A'. JAr,/ , /\

treY u+v.B
"Tidak, ada pengetabuan kami (tentang itu)." (QS. Al-Maidah [5]: 109)

Ini menunjukkan bahwa akal mereka pun tidak mengetahuinya.

Kata iijt juga dilih at dari sisi lainny a terdapat dua jenis; pertdmd
ilmu nadzari (teori), kedua ilmu'amali (praktik). Ilmu nadzari adalah

ilmu yang apabila kita sudah mengetahuinya maka sempurnalah kita.
Contohnya seperti ilmu tentang adanya Sesutu yang ada di alam.

Sedangkan ilmu 'amali adalah ilmu yang tidak akan sempurna ilmu
tersebut kecuali dengan mempraktekkannya. Contohnya seperti ilmu
tentang r.atacaraberibadah. Kata '^31L\dan kata ii5; a:alnya satu arti,
hanyasajapemberitahuanatartpengajaranpadakata'oiif.\menggunakan
kab ar y ang cep at, S edan gkan pemb eritahuan atau pen gaj ar an p ada kata
'l;.irL 

^rnggunakan 
caray^ngterus menerus dan berulang kali hingga

pemberitahuan itu benar-benar sampai dan memberikan pengaruh
terhadap diri orang yang diberitahukannya. Sebagian dari mereka

berkata: "Kata;llllt yangberarti pengapran atau pemberitahuan adalah

penggerakkan diri untuk menggambarkan makna-makna, sedangkan

kata;i;ilt y^rgberarti belalar mengetahui adalah perhatian diri untuk
menggambarkan makna-makna tersebut." Mungkin saja dalam kata

'ri;at y^"gberarti belajar, ia dapat mengandung makna iyr)t yang
berarti pemberitahuan jika pembelqarannya itu dilakukan secara tenrs

menerus. Contohnya seperti firman Allah JGJ:nv;:. y^ngberbunyi:

{@"?.-=\;K\5#y
"Apak ab kamu ak an memberitahukan kepada Allab tentang agamamu? "
(QS. Al-Hujurat $9): t6)

Dan di antara bentuk kata'r)Al dalam al-Qur'an rdalah firman
Allah g(iexxlt:

-(Allab) Yang Maba Pengasib,

(QS. Ar-Rahman l55l: l-2)
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, 
^44444444 ^ /.., a, \

{. ty "aU* h
"Mengajar (manusia) dengan perdntd.rd kalam." (QS. Al-A'laq 196l: a)

{@'fl: trlfi;'Y
"Padabal telab diajarhan kepada kamu apd yd.ng bapak-bapak kamu
tidak mengetabui (nya)." (QS. AI-An'am [6]: 91)

{@ iAi,tUWy
"Kami telab diajari babasa burung." (QS. An-Naml l27l:16)

{G}'",-3:}i"SiiH533Y
"DAn mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al'Qur'an) dan aLHikmah
(A s-Sunah)." (QS. A1-Baqarah l2lz 129)

Dan ayat-ayatlainnya.

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

{@ W;Y;r(;;t;'*sY
"DAn Dia mengajarkan kepada Adam narnd.-nd.rna (benda-benda)."

(QS. Al-B aqarahlzl: 31)

Maksud pengajaran Allah tentang nama-nama kepada Adam adalah

dengan memberik^nnya kekuatan untuk berbicara serta meletakkan

nama-nam a pada benda-ben danya dan itu dilakukan dengan cara

menyampaikan dalam hatinya. Begitu juga dengan pengajaran-Nya

kepada para binatang-binatang, masing-masing dari pengajaran tersebut

merupakan perbuatarl yang Allah berikan kepadanya dan dengan

memilihkan suara oleh-Nya.

Allah berfirman:

{@6'CX#ia;)y
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"DAnyangtelab Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami."
(QS. A1-Kahfi [18]: 6s)

Musa berkata kepada Khidir:

{ @ \3a3 L79\, ;G ;\ it 4'.F }
"Bolebkab aku mengikutimu supayd kamu mengajarkan kepadaku ilmu
yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"

(QS. Al-Kahfi [1s]: 66)

Ada yang berkata bahwa yangdimaksud dengan ilmu dalam ayat

tersebut adalah ilmu khusus yang tidak diketahui oleh kebanyakan
manusia, dimana mereka mengangg apnyasebagai sebuah kemungkaran.

Hal ini dibuktikan ketika nabi Musa melihat apayangdilakukan oleh
Khidir, ia mengingkarinya sampai kemudian Khidir memberitahukan
sebab perbuatanrlya tersebut. Dikatakan, dan ilmu inilah yang
disebutkan dalam firman-Ny a yarLg berbunyi:

{@ #t';'h;i4a$iiuy
" Berkatalah s e orang y dng nTenTpuny ai ilmu dari Al - Kitab. "
(QS. An-Namll27l:40)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @i*";';;i't}'Jt$Gy
"Ddn orang-orang ydng diberi ilmu pengetabuan (diangkat) beberapa

derajat." (QS. Al-Mujadilah [58]: 11)

Ini sebagai pengingat bahwa ilmu dan orang-orang yang
diberikan nya terdapat beberapa tingkatan.

Adapun firman-Ny a yang berbunyi:

{@ ry}$i:.-rity
"Dd.n diatas tiap+iap orangyang berpengetabuan itu ada lagi yang lebih
mengetabui." (QS. Ytsuf ll2l:76)
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Kata'n.lLdalam ayat tersebut mengandung makna orang yang lebih

mengetahui dari orang lain yang juga sama mempunyai pengetahuan.

Dengan demikian maka penggunaan kata;ylt dalam ayat tersebut

yangmerupakan bentuk mubalaghai (ebih) sebagai pengingat bahwa

ia lebih mengetahui dari orang yang mengetahui, meskipun ia juga tidak

akan lebih tahu dari orang yang berada di atasnya. Namun kata'r)L
dalam ayat tersebut juga dapat mengandung makna Allah S6i:nY;L

selaku Dzat Yang Maha Mengetahui. Meskipun lafadz'Qe tersebut

be rbentuk n akirab, namun D zat y angMaha Men getahui sesun gguhnya

adalah Allah.

Maka firman-Ny a y^ng berbunyi:

{@ ry}ee)i:.-riiy
"DAn di dtas setidp orutng yang berpengetahuan ada ydng lebih

mengetahui." (QS. Yusuf l12l:76)

Ini menunjukkan pada keseluruhan yang berilmu, bukan pada

masing-masingnya. Sementara tafsiran pertama dari ayat tersebut

menunjukkan pada masing-masing individunya.

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

{@';i:it-t;Y
"Engkaulah yang mengetahui perkara yang gbaib."
(QS. Al-Meidah [s]: 10e)

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ )n' c c#i ;5;@'1:' & e #-fi ,r{ft VY
"(Dia adalah Rabb) yd,ng rnengetabui yang gbaib, maka Dia tidak

memperlihatkan kepada seordng pun tentd.ng yang ghaib itu, kecuali

kepada Rasul yang diridhai-Nya." (QS. Al-Jinn 172): 26-27)
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Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan ilmu khusus

kepada para wali-Nyr, dan sifat ij\ll (yang maha mengetahui) yang
dimiliki oleh Allah adalah pengetahuan-Nya tidak terhalangi oleh
sesuatu ap apun, h al ini seb agaima na y angdifirmankan oleh-N y a dalam

ayat yang berbunyi:

{@3r',Leity
*Tiada 

sesudtupun dari keadaanlrru ydng tersembunyi Bagi Allab).'
(QS. Al-Haqah [6e]: 18)

Dan sifat tersebut tidak mungkin dimiliki selain oleh Allah J;j:na".
Kata iiat yangberarti tanda, adalah yangdengannya dapat diketahui
sesuatu. Coatohnya seperti kalimat ,t-.sst {e aninyatanda jalan, atau

kalimat 
";gf 

t'ja aniny a tanda (bendera) sebuah pasukan. Gunung juga

disebut dengan iiijtil karena ia menjadi tanda, jamak dari kata tersebut

adalah iXfi. 
I

Dan firman-Nyal2 ada y ang membaca dengan bacaan:

{@ "f$iltetfi*.Ea3\
"DAn di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialab kapal-kapal (yang

berlayar) di laut sEerti gunung-gunung." (QS. Asy-Syura la2l:32)

{@ e'iq'$Lviit,$xiy
"Milik-Nyalab kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-

gunung." (QS. Ar-Rahm en l55l: 2a)

12 Yaitu QS. Az-Zukhruf [43]: 61

{.@oa;t";5Y
"Dan sungub, dia (ka) benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari Kiamat.""d

{@{qry':tbp;
"sesungubnya itu adalab tanda bari kiamat."

Allah berfirman:
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Belahan pada bibir atas juga disebut dengan 'rlL dan kalimat

lfll'.Jc artinyatanda baiu. Disebutkan dalam sebuah kalimat & ,i).|
aftinyasi fulan sangat terkenal, dinamakan demikian karena diserupakan

dengan tanda (bendera) sebuahpasukan yangdapat dikenal oleh para

pasukannya. Kalimat lS,-l:iii artinya aku menjadikannya sebagai

tanda. Kalimat ql\ &-Pl i)\ii artinya petunjuk jalan dan agama,

bentuk tunggal dari kata tersebut adalah p;. ralimat ,thl)-'{'o*
artirrya si fulan menjadi petunjuk bagi sebuah kebaikan. Kata i>tijt
artinyaadalah pohon pacar (heina) dinamakan demikian karena pohon
itu memberikan tanda.

Kata pwt adalah nama planet (bintang) danyangsejenisnya y^ng

terkandung didalamnya alam semesta dan bumi. Asal makna kata

p\;Jr adalah nama yarg dengan nama tersebut ia dapat diketahui,
pemaknaan kata tersebut sama seperti pada pemaknaan kata lUXll yang
berarti pencetak, dimana ia merupakan alat untuk mencetak. Begitu
juga dengan kata i5El yang berarti stempel, dimana ia merupakan

alat untuk menstempel. Dijadikannya kata'ril.dan kata (aE dengan

shigat ptlr dan shigat 
i;\-EJl 

seolah ia adalah aiat untuk meiyetempel
dan mencap, begitu jug-a dengan kata li\iJt seolah ia adalah alat untuk
mengetahui bukti akan adanya Sang Pencipta. Oleh karena itu Allah
memerintahkan kita untuk memperhatikan alam semesta sebagai jalan

untuk mengetahui keesaan-Nyr.

Allah berfirman:

{ @,;;*i; +(#1 *F{ c\':L" ii Y
"Ddn apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi."
(QS. Al-A'raf l7):185)

Adapun kenapa ayat tersebut menggunakan kata jamak dalam

perintahnya, dikarenakan setiap jenis yang ada di alam semesta ini
terkadang masing-masing juga disebut dengan kata iI\e oleh karena

itu disebutkan dalam sebuah kalimat q\;)l 'r)V aninya alam manusia,
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atau kalimat rUitp\i, artinya dunia air, dan kalimat)lXlil\e artinya dunia api.

Dan juga telah diriwayatkan dalam sebuah hadits y^rgberbunyi:

"sesungguhnyaAllah mempunyai belasan ribu alam."13

Adapun digabungk annyasemua jenis makhluk ke dalam kata pulr
yang berarti alam semesta, ini sebagai bentuk 1,).1Jlij1 dikarenakan

manusia adalah bagian dari alam semesta, dan manusia apabila disertakan

dengan makhluk lainnya dalam sebuah kata (iu.!r) maka hilanglah nama

kemanusia. nnya (sehingga ia disebut dengan ilt tU. Dikatakan juga

bahwa digabungk annyapenggabungan semua jenis makhluk kedalam

nama ;Iutt karen a yarg dimaksud dengan kata prar adalah golongan-

golongan makhluk Allah yangterdiri dari Malaikat, jin dan manusia,

dan bukan selainnya. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh
Ibnu 'Abbas. Sement araJa'far bin Muhammad berkata: "Yang dimaksud

dengan kata pwr adalah manusia, dan masing-masing dari manusia

disebut dengan pe. ada yangberkata: "Kata pult terdapat dua jenis;

Pertama,'SjtpWr yang berarti alam besar, dan itu maksudnya
adalah planet dan yang ada disekitarrLya.

Kedua,',ri.lJtpulr yang berarti alam kecil, dan itu maksudnya

adalah manusia, dikarenakan manusia dalam bentuknya menyerupai
alam semesta dimana Allah telah menciptakan dalam tubuh manusia

apa yang ada pada alam semesta.

Allah berfirman

{@ <A;-c,i; ll$:a$
*Segala puji bagi Allah, Tuban selurub alam." (QS. Al-Fatihah fll 2)

tr Aku belum menemukan kejelasan haditsnya.
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@'*;tAi&"WJ\;y
"Ddn (ingatlah pula) babua sesungguhnya ahu telah melebihkan kamu
atas segala umat." (QS. Al-Baqarahl2l: a7)

Dikatakan bahwa yangdimaksud dengan kata ;aJuJ\ dalam ayat
tersebut adalah alam pada masa mereka. Ada juga yangberkata bahwa
yang dimaksud denganayattersebut adalah semua orang mulia yangada
pada masa mereka, dimana masing-masing dari hal tersebut mempunyai
posisi sama sepefti alam semesta yang Allah berikan dan tetapkan atas

mereka. Dan dinamakannya orang-orang mulia tersebut dengan kata

o*JUlt sama seperti dinamakannyaNabi Ibrahim iiatr* dengan kata
ummat (imam) pada ayat yangberbunyi:

{@A <r;*i\,LLy
"Sesunggubnya lbrahirn adalah seord.ngimam." (QS. An-Nahl 116l: 120)

dan pada firman-Ny^ yang berbunyi:

{ @ 6,,1a\/;a#l1p
"DAn bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?"
(QS. Al-Hijr llsl:70)

,'tI9 : Kata bUr aninya adalah terang-benderang, ia merupakan
Hbalikan darikia i) I yaitu rahasia atau tersembunyi, dan kata tersebut
banyak digunakan dalam bentuk makna (non fisik). Disebutkan dalam
sebuah kalimat \K ;* artinyaia menerangkan (tidak menyembunyikan)
hal ini. Dan kalimat'^liSL\ artinya aku menerangkannya.

Allah berfirman

{ @ 5\"1$ ;;,:sA LtA e;"} b
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"Kemudian aku ?nenyerumereka secaraterbuka dan dengan diam-diarn."
(QS. Nuh l7t)z e)

Maksudny a adalah secara sembunyi-sembunyi dan terang terangan.

Allah berfirman:

{@ tA3;Y3"&bL',s3Vy

" Apa y ang dis embuny ikan bat i mereka dan ap a y dng rnereka ny atakan. "
(QS. An-Namll27l:74)

Kalimat 

"\ifll 
3l$ yangberarti judul kitab, bisa jadi ia berasal dari

kata $i, yangberarti menerangkan, hal ini digambarkan bahwa judul

kitab itu menampakkan makna-makna yang terkandung di dalamnya,

bukan menampakkan wujud isinya.

)6 : Kata'jlAt aninya adalahtinggi, ia merupakan kebalikan dari
jij.tt yang berarti rendah. Kaa $,r;JJll dinisbatk anpadakata jilt begitu
juga dengan kata dlilr ia dinisbatkan pada kata Jiflt. Kata 'riAt artinya
adalah Ltq)r yaii-., tinggi. Disebutka" Cta - $L - ];; - {rL artinya ia

telah meninggi (fi'il madhi) - ia sedang meninggi (fi'il mudhari')tinggi
(mashdar) yarLg tinggi (fail) dan disebutkan juga '[L - i,L - ,b - -,F
artir:ya sama. Kata ')G yang berarti telah meni[ggi, kebanyakan

digunakan dalam tempat dan fisik.

Contohnya sepefti firman Allah yangberbunyi:

{@ "!t"!Utc,;y
*Mereka memakai pakaian suterd, halus." (QS. Al-Insan 176):2L)

Ada juga yangberkata bahwa sesungguhnya penggunaan kata )i
yangberarti meninggi (dalam bentuk fiil madhi) diperuntukkan pada

hal-hal yang bersifat terpuji dan tercela, sementarakata;5e tidak
digunakan kecuali dalam hal-hal yangterpuji.
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Allah berfirman:

{@ *$ici;6itly-\
"Sesunggubnya Fir'aun telab berbuat sewenang-a)endng di muka bumi."
(QS. Al-Qashash [28]: a)

{@4;ii Jfti"rfli,De p
"Berbuat seu)endng-enang di muka bumi, dan sesungguhnya ia termasuk

ordng-ordngydng melampaui batas." (QS. Yhnus [10]: 33)

Dan Allah JGj:nY;L berfirman:

{@46t}$3s"*urr*"'w6\
"Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orangyang sontbong. "
(QS. Al-Mu'min[n lX): a6)

Dan Allah berfirman kepada Iblis:

{@'dyirq<{e;Kdy
"Apakab kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk
ordng-orangydng (ebih) tinggi?" (QS. Shad [38]: 75)

{@ 6"iic\il'a1.)Sy
"Yangtidak ingin menyombongkan diri di muka bumi."
(QS. Al-Qashash [28]: 83)

{@i6e#^);,y
"DAn sebagian dari tuban-tuban itu akan mengalabkan sebagian yang
lain." (QS. Al-Mu'minun l23l: 9l)

{@@*'rtu;y
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"Dan pasti kamu ahan menyombongkan diri dengan kesombongd.n yd.ng

besar." (QS. Al-Isra' lLTl: a)

{@h;6L#,tnirb
"(Dan mereka mengingkarinya) karena kezbaliman dan kesombongan

(mereka) padabal hati mereka rnqakini (kebenaran) n)a."
(QS. An-Namlll7l:74)

Kata git artinyaadalah yangmempunyai kedudukan yang tinggi,

ia diambil"dariakarkata -SL.Jika kata 6ir disandingkan (dijadikan sifat)

bagi Allah Sq:iv.$ seperti dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{@ 6r1'Jqi6\
*Dialab yangMaba Tinggi lagi Maba Besar." (QS. Saba' pfl:23)

{@ 616;3?'i,i':,t-\
"sesunggubnya Allab Maba Tinggi dan Maba Besar."

(QS. An-Nisa' [4]: 34)

Maka makna dari kata 6;3t dalam ayat tersebut adalah tinggi y^ng

meliputi segala hal yang mempunyai sifat tinggi, bahkan meliputi
ilmunya orang-orang yang mengetahui. Oleh karena itu disebutkan

bagi Allah kata jtfi yangartinyasemakin meninggi.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@-a'K;\.;,i-y
"Maha Tinggi Allah daripada dpa yang mereka persekutukan."

QS. An-Nahl [16]: 3)

Dikhususkannya penggunaan shigat JtWlt yang mengandung

makna lil mubalaghab (melebihkan) bukan untuk taklifi. (memberatkan)

sebagaima rLa y^ng berlaku bagi manusia.
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Allah Fo'yberfirman:

{@ 6{$I}AG$,'Y
"Dan Maba Tinggi Dia dari dpd yang mereka katakan dengan ketinggian
yang sebesar-besarnya." (QS. Al-Isra' lll: a3)

Kata$L dalam ayat tersebut bukanlah bentuk mashdar bagi kata
jE5, sebagaimana kata ti[5 bukan bentuk mashdar dari kata,i.! seperti
yang disebutkan dalam firman-Ny a yangberbunyi:

{@6q,i'ii'i$Iy
"Menumbubkan kamu dari tanab dengan sebaik-baiknya."
(QS. Nrih lTtl: 17)

Begitu juga kata >io;iS b"krnlah bentuk mashd ar dari kata jlg
seperti y arlg disebutkan dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

{@i'.*,4t5*y
"Ddn beribadahlab kepada-Nya dcngan penuh hetekunan."
(QS. Al-MuzzammTl [73]: 8)

Kata ji,lr arinyaadalah .la(ir yaitu yangMaha Mulia.

Allah berfirman:

{@*vi'&t""Y
"Aku lab Rabbmu yangpaling tinggi." (QS. An-Nazi'atl7\: 2a)

Kata id,l;-;ildapat mengandung makna meminta ketinggian gi:tU
dalam hal yang tercela, sebagaimana ia juga dapat mengandung makna
meminta untuk ditinggikan (ld;.tt) dalam hal yang terpuji.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ Jza;;;Ai&'^r,y
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"DAn sesunguhnya beruntunglab orang yang ?nenang pada hari ini."
(QS. Thahalz)lz 6a)

Ia mengandung dua makna kata ld;p;jr yangsudah disebutkan

di atas.

Adapun firman-Ny a y ang berbunyi

{@g*is'i6y
"sucikanlah nama Rabbmu YangMahatinggi." (QS. Al-A'la [87]: 1)

Artinya adalah Allah Maha Tinggi dari untuk di serupakan dengan

yarrgselain-Nya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ tii-.;?\
"DAn langit yang tinggr." (QS. Theha 12fl: a)

Maka kata jlt .4alam ayat tersebut merupakan bjntuk jamak

ta'nits dari kata-.rlftll dan ia mengandung makn 
^ 

o7\t yaitu lebih

mulia dr., -.rrgl'rrdung makna j.t3-"Ji yaitu lebih utama dari alam

semesta ini.

Sebagaimana Allah juga berfirman:

{@ w':ailAr';tf't;Y
"Apakab penciptaan kamu yang lebib hebat ataukah langit yang telab

dibangun-Nya?' (QS. An-N dzi' et l7 9l: 27)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ a4rey
"Tersimpan dalam'illiyy in." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1 8)
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Adayangberkata bahwa kata a)9 merupakan nama Surga paling
mulia, sebagaimana kata.!3- merupakan nama Neraka paling hina.
Dikatakan juga bahwa kata .ij* mak na yangsebenarny a adalahnama
para penduduk Surga 'illiyyin, dan ini merupakan kata yang lebih
dekat dengan bahasa Arab. Jika kata @ -.rrrpakan bentuk jamak
bagi orang yang mengatakannya bahasa Arab, maka bentuk mufradnya
adalah p r.p.rti halnya mufrad ka:afup.Danayattersebut bermakna
bahwa orang-orang yang berbakti itu mereka bersama-sama ilhyyin
yaitu para penghuni Surga yang paling mulia. Dan ini berarti sama

sep erti firman Allah SG,j:ir.:L y arLg b erb unyi :

{@ ';r)iG&x'i6atrii4tY
"Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi
nikmat oleh Allah yaitu Nabi-Nabr." (QS. An-Nisa' lal: 69)

Dikatakan bahwa untuk mengartikan kata tempat yarLg mulia
dapat dengan menggunakan kata '.iijl r.*.nrara untuk mengartikan
kata kemuliaan dengan menggunakan kata;qiit ata:u jugadengan kata
ii$t dimana ia merupakan bentuk kata tasbgir (ptengecilan) dari kata
'4V, maka dalam istilahnya kata tersebut menjadi nama bagi sebuah
ruangan. Kalimat -lWtt JUS artirrya siang sudah semakin meninggi.
Kalimat qlt4V artinya adalah bagian atas panah (setengah badan
dari panah), jamak dari kata tersebut adalah CE . Kalimat *)X\4V
perkampungan pinggiran kota.

Disebutkan dalam sebuah kalimat }.t?t JLq artinyaaku diutus
ke sebuah perkampungan pinggiran kota. Sedangkan para penduduk
kampung tersebut dinamaka" &t. Kata ijl.';jt artinya adalah paron
atau landasan, baik itu terbuat dari besi araupun batu. Dikatakan
bahwa kata ii$Jt artinya adalah ruangan (dalam sebuah rumah) dan
jamak dari kata tersebut adalah Jd;, dan itu diambil dari shigat

!r,,. Kata g[ijl artinya adalah uni^y^nggemuk, kalimat 4el.11.Sa
artinya ujung atas sesuatu. Oleh karena itu kepala dan pundak bisa
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{ @'51l}3"$1y
" Babua j anganlab k amu sekalian berlahu sombong terbadapku.

(QS. An-Namll27l:31)

juga disebut dengan'6J,9 danbeban yangselalu dipikul diatas pundak

atau kepala dinamakan i1J'rr. Disebutkan dalam sebuah kalimat

ell'r3i,, artinya angin bawah. Kata j;It artinya gelas_ yang r""lii
(-drlr- perjudian) dan itu berarti gelas nomor tujuh. Kalimat ,it &1
artinyalebih tinggi dariku. Dikatakan bahwa kata Ju5 asal maknanya

adalah menyeru manusia ke tempat yang tinggi, lalu kata tersebut

digunakan untuk mengartikan setiap seruan menuju sebuah temPat,

dimana pun tempatnya. Sebagian berkata bahwa asal makna kata Jtfi
adalah diambil darrkatatl$lyang berarti tempat atau kedudukan yang

tinggi, seolah ia diseru kesebuah tempat yang di dalamnya terdapat

keluhuran, dan ini seperti un gkap an ar ab y angberbunyi ; w i:;, I K .t-t
artinyalakukan ini tanpa harus hina, ini sebagai bentuk penghormatan

bagi orang yangdiperintahnya.

Mengenai hal ini AIIah berfirman:

{G}6ic,1eiiGy
*Marilah kita memanggil anak-anak kami." (QS.Ali'Imran [3]: 61)

{@ i'}'- lYitrGY
*Marilah (berpegang) kEada satu kalimar. " (QS. Ali 'Imran l3l: 6a)

{@51 '{;\-cJyr}Gy
"Marilab hamu (tunduk) kepada bukum yang Allah telah turttnkan."
(QS. An-Nisa' [4]: 61)

"Marilah kubacahan " (QS.Al-An'am [6]: 151)
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_ Kata jfi artinya pergi keatas. Disebutkan dalam sebuah kalimat
i,,i{i, artinya aku sudah pergi keatasnya. Kata $ adaLah huruf jarr
(dalam nahwu) dan terkadangiadigunakan sebagai isim seperti dalam
kalimat berikut 4L b b''L.

znl

p-9 : Kata f.;lt artinya adalah saudara laki-laki bapak (paman) dan
krt. ij;jt artinyasaudara perempuan bapak (bibr).

Allah berfirman:

{@ "4ro.*5;b;;td,,-;5y
"Di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-
saudara bapakmu yang perernpuan." (QS. An-Nnr l24l: 6t)

Kalimat U k artinya laki-laki yar,g banyak pamannya.
Kata i,ZJ\ artinya menjadikanny^ paman. Asal kata t* adalah i,,-Jrt
yangberarti kecakupan atau keumuman, dinamakan demikian dilihat
dari kebanyakan jumlah pamannya. Disebutkan dalam sebuah kalimat
lS W artinya keumumannya ini, atau kalimat l'Lr",&3 artinya
keumumannya dengan ini. Yr!.L 

^rtirLya 
keumuman. Dinamakan

demikian dilihat dari kebanyakan mereka dinegerinya. Dilihat
dari makna kecakupannya maka sorban juga dinamakan dengan
'r"Qt yaitu yangmencakupi kepala. Dan disebutkan dalam sebuah

kalimat 'rl-s aninya ia menggunakan sorban. Kalimat ini sama sepefti
bentuk kalimat (? a:'au ,-# dan kalimat'tij5- artinya aku telah
memakaikanny^sorban. Kalimat ini sebagai bahasa kinayah yang berarti
memberik annyakepemimpinan. Kalim 

^t'a*)iU 
aniny akambing yang

kepalanya putih, dinamakan demikian seolah-olah diatas kepalanya
terdapat sorban. Ini sama seperti ka:a'aiili atau !5!3 ardnya yang
berkhimar (cadar).

Seorang penyair berkata:

W 6fu \% e;si . rb Ue))v G lv1
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W'ahai paman 'Amir bin Malik, engkau telab meranTpas suatu k'aum

dan engkau memberikannya pada sudtu kaum

Dan firman Allah yangberbunyi

{@3}a47y
" Te nt d.ng a.p ak ab mer e ka s al in g bert dn y d.- t arty a ?' (QS. An-Nab a' [7 8 ] : 1)

Kata ii, dalam ayat tersebut artinya adalah Y;f yang berarti
tentang apa, dan kalimat tersebut tidak termasuk kedalam bab ini.

*.-9 : Kata i:;jl artinya adalah memaksudkan sesuatu dan

menyandarkan kepadanya. Kata Sujt aftinya sesuatu yangdijadikan

sandaran.

Allah berfirman

{@ rr$i,2{'1't-\
"(Yaitu) penduduk, Irarn (ibukota kaum 'Ad) yang rnempunyai bangunan-

bangunan ydng tinggi." (QS. Al-Fajr l89l:7)

Maksudnya adalah yang dijadikan sandaran oleh mereka.

Dikatakan dalam sebuah kalimat 4$t6i1,; arainyaaku menyandarkan

sesuatu. Kalimat !1t4t 3.i3 artinya aku menyandar ke dinding.
Kata ir,i,;3t artinyakayu yangdijadikan tiang sebuah tenda, jamak dari

kata tersebut adalah 

"5 
atart'":L.

Allah berfirman

791

{,@i;"-:*e\
" (Sedang mereka itu) diikdt p ada tiang't iang y ang panj ang. "
(QS. Al-Humazah [10a]: 9)

Ada yang membacanya dengan bacaan # A
Allah berfirman:
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{@ w;*Ay
"Tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu libat." (QS. Ar-Ra'dll3l: 2)

Kata 
ot:L 

j uga beran i ap a y angdiamb il oleh tan gan manusia dengan

bersandarkan pada besi atau kryr. Kalimat &ti* artinyapermulaan
pagi, ini diserupakan bentuk tiang. Kata il;it atau i.l#Jt artinyadalam
istilah adalah kebalikan dari lupa, yaitu kesengajaan disertai niat.

Allah berfirman:

{@ \3;:3t3i tLx.;s y
"Ddn barangsiapa ydng membunuh seorang mukmin dengan sengaja,"
(QS. An-Nisa' [4]: 93)

{@Fjd.t'i*,e "#;y
"Tetapi (yorg ada dosanya) adalah d,pd. yang disengaja oleh batimu."
(QS. Al-Ahzab l33l: s)

Disebutkan dalam sebuah kalimat ).1',.;;;.1)3 aninya si fulan sangat

tinggi kebergantungannya. Kata t*jr ,*Yny, adalah sandaran, yaitu
sesuatu y 

^ng 
dij adikan s andaran sep e rti harta dan y ang lainny a, j amak

dari kata tersebut adalah 3:i. Ada yang membacanyadengan bacaan t)3.
Kata i;it aftinyaadalahtuan yang dijadikan sandaran oleh orang-orzrrg,

atau jtga berarti hati, dimana ia merupakan sandaran bagi kesedihan,
atau juga bermakna penyakit dimana ia adalah sandaran rasa sakit.
Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat '* 13 artinya ia
sakit, baik karena kesedihar. yang melandanya, atalr karena amarah
yang dider itanyaatau karena sakit yang dirasakannya. Kalimat i*]t i, a
artinya adalah unta sedang kesakitan karena luka yang diderita pada

bagian punggungnya.
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-* : Kata iurJl artinya adalah memakmurkan atau membangun,

E k.brlikan dari kata,35ill yang artinyamerusak atau meruntuhkan.

Disebutkan dalam sebuah kalimat ittl *tl57L artinya ia telah
membangun tanahnya dengan sebuah bangunan.

Allah berfirman:

{@ 4(Ab5\'{rG"y
"Ddn ya.ng lrTengurus masjidil baram."(Qs. At-Taubah [9]: 19)

D ise butkan dalam sebuah kalimat'r)i,i,;'#'n * artiny a aku telah

meramaikalnya sehingga ia pun menjadi ramai (makmur).

Allah berfirman:

{@uKmy
"Dan menjadikan kamupemakmurnya." (QS.Hnd [11]: 61)

Kata iAl ^t^u ;At yang berarti usia adalah sebuah nama masa

kemakmuran badan manusia melalui sebuah kehidupan, ia bukan

kekekalan. Jika disebutkan dalam sebuah kalimat lr-c iV maka

maknanya adalah masa kemakmuran badan dan ruhaninya paniang,

namun jika disebutkan dalam kalimat l* $ itu bukan berarti
kemakmuran badan dan ruhaninya kekal, karena kebalikan dari kata

i\;Q\ adalah ltlllt yaitu kebinasaan. Kata l[iJt memiliki makn a yang
lebih mendalam dari kalim^t;At karena itu Allah disifati dengan

kata i\-!Jl, danjarangsekali Allah disifati dengan kata;It. Katafo,Al
artinyamemberikan usia dalam bentuk doa, baik itu dengan perbuatan

ataupun dengan perkataan.
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Allah berfirman:

{@y%i4e {*sy
"Bukankab Kami telah memanjangkan urnurrnu dalam lnd.sa ydng
cukup untuk berfi.kir." (QS. Fathir 135):37)

{ @ *a,-i;{i#b' F"Y3y
"DAn sekali-kali tidak dipanjangkan urnur seordng yang berumur
panjang dan tidak pula dikurangi umurnya." (QS. Fathir [35]: 11)

{ @ '#al rtltii;'*'{"L,!ot'Y
*Padabal urnur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkdnnya
daripada siksa." (QS. Al-Baqarah l2l: 9 6)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@-dtict-$;*;;Y
"DAn barangsiapa ydng Kami panjangkan unTurnya niscaya Kami
kembalikan dia kepada kejadiannya." (QS. Yasin [36]: 68)

Allah Jr;;nv;7 berfirman:

<ii 6 e3+6 JL v, H?# JJtGi(t3 tti:\Wi y

{ @ <,",t:} (LKt;r+i!" i-};W
"Tetapi Kami telab menciptakan beberapa u.rna,t, dan telah berlalu atas

mereka rndsa ydng panjang dan enghau (Muhammad) tidak tinggal
bersama-sama penduduk Madyan dengan membacakan djdl-ayd.t Kami
kepada mereka, tetapi Karni telah mengutus Rasul-Rasul."
(QS. Al-Qashash [28]: as)
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{@**'!?bq-q;,$\
"Ddn kamu tinggal bersama kami beberapa tabun dari umurmu."
(QS. Asy-Syu'ara' [26]: 18)

Kala iAt dankata |Al maknanya sama, hanya saja untuk penggunaan

dalam sumpah ia menggunakan kata ;Al bukan menggunakan

Contohnya seperti firman Allah 8\i6na yangberbunyi:

{@;{Ki;iL'#Y
*(Allab berfi.rman) Demi urnuffrnu, (Mubammad) sesunggubnya mereka

dalam kemabukaz." (QS. Al-Hijr ll5):72)
Kalimat 'rbt ap artinya aku berdo'a kepada Allah semoga Allah

memanj angkan umurmu. Dikhususkannya penggun aan kata !.L dalam

ayat tersebut untuk tujuan sebuah maksud, yaitu maksud sumpah.

Kata j\:;i-)il artinya adalah iSAt yaitu berkunjun g atau menziarahi
sebuah tempat yangdi dalamnyadapat menumbuhkan rasa kecintaan.

Maka dijadikannyakata ii dalam kata tersebut sebagai sebuah

maksud, dan syariat menjadikannya untuk sebuah maksud tertentu.

Firman-Nya y ang berbunyi:

{@ 
^\l?fr?x-6Ly" sesunggubnyd ord.ng-ord.ng y d.ng memak murk an masj id-masj id Allab. "

(QS. At-Taubah [9]: 13)

Kata1,!J,: dalam ayat tersebut bisa berasal dari kata 
";U+tt 

yang
berarti menjaga bangunan ) atau berasal dari kata ijAt yang berarti
berziarah,atau berasal dari ungkapan arabyangberbunyi tK qQ5F
artinya aku telah menetap disuatu tempat ini. Diartikan demikian
karena kalimat !K:it,::'.:i yang berarti aku memakmurkan tempat
ini, sama seperti kalimat gK:J! ,tF yangberarti aku memakmurkan
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dengan tempat, dan itu maksudnya aku menetapi tempat ini. Kata'rrql
lebih khusus daripadakata ii;.lit. ii#t adalah kelompok yang menetapi

sebuah tempat dan memakmurkannya.

Seorang penyair berkata:

Setiap ordngpasti mempunyai tempat yang barus ia jaga

Kata jl.I'lit artinya adalah sesuatu yangdiletakkan di atas kepala
seorang pemimpin sebagai tanda untuk menjaga kepemimpinannya,
baik hal itu berupa sorban ataupun sebuah kipas yangbiasa digunakan
untuk mengipasinya. Jika kipas tidak bisa disebut dengan kata jWjt
maka itu merupakan sebuah makna pinjaman dan sebuah gambaran.
Kata 1)A\ artinya adalah tempat tinggal yangmasih dimakmurkan
oleh penduduknya. Kata'a;r,r;S\ artinya adalah teman yarLg selalu
menunjukkan untuk memakmurkan (membangun) sebuah tempat
melalui teman-tem annya. Kata 6*ll yarLg biasa digunakan dalam
pemberian adalah menjadikan sesuatu sebagai pemberian baginya
selama masa hidupnya atau masa hidup yang memberinya, dan ini
sama seperti kata 6!]t yang berarti budak. Dikhususkannya kata
tersebut dalam p en ggunaan makna ny a adalah seb agai pen gingat b ahwa
pemberian itu adalah hanyasebagai pinjaman. Kata rJ,;it aftiny aadalah

daging yangada diantara sela-sela gigi, jamak dari kata tersebut adalah

3#.Kata raVfi adalah bahasa kiasan untuk serigala, sedangkan kata

,*;l adalah bahasa kiasan untuk orang y^ng bangkrut atau tidak
punya harta.

ar"9 : Allah berfirman:

{@,f
*Dari 

segendp penjuru yang jauh." (QS. Al-Hajj 122):27)

irua-*-bouib

!. n)/ \

e,f uY
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Kata $ire dalam ayat tersebut berarti jauh. Asal maknakata $$
adalah jauh ke bawah (dalam atau curam), contohnya seperti disebutkan

dalam sebuah kalimat 3* hartinyasumur yangdalam, dankaa 3b;
artinya sangat dalam.

,\;: Kata j:;jt artin ya adalahsegala bentuk perbuatan atau

f,r{rr;^ nyrrrg dllrkukan oleh binatmg d.rgr, ,.rgrjr. Kata j3t lebih
khusus dari kata j:4t, karena pada kata jlft terkadang dinisbatkan
kepada binatang yang melakukan perbuatan tanpa disengaja (diluar
kehendaknya) dan terkadang kata tersebut juga dinisbatkan kepada

benda mati. Sedangkan kata J:;lt ia sangat sedikit dinisbatkan pada selain

hewan dan diluar kesengajaan. Kata J3r juga dalam penggunaannya
terhadap binatang hanya pada sapi. Sebagaimana kata pit juga

digunakan dalam perbuatan baik dan buruk.

Allah berfirman:

{ @, 
":;4f"i&;,#v 

<r"J.iiLy
" Sesungguhny d. ord.ng- ord.ng y ang beriman dan beramal sb alih. "
(QS. Al-B aqar ah l2lz 277)

{@ec+A)iig";'Y
"DAn barangsiapa yang rnelakukan amal sbalih.'
(QS. An-Nisa' [4]: 124)

{@ 4l'}1\.fii13-;;y
"Barangsiapa yang berbuat buruk maka ia akan dibalas sesuatu

perbuatannyd." (QS. An-Nisa' [4]: 123)

{@-ffiGe.n,r";y
"Dd.n selamatkanlab aku dari Fir'aun dan perbuatannyd."
(QS. At-Tahrim [66]: 11)
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D an ay at-ay at y 
^ng 

serupa dengannya.

4.l9 : Kata iAt artinya adalah

kebingungan. Disebutkan dalam

dan orang yang bingung karena

dari kata tersebut adalah'oLL .

Allah berfirman:

ragu terhadap sebuah perkara karena

kalimat 'e1,L aninya ia kebingungan,
keraguan disebut dengan 'oaV jamak

"Ddn mereka terombang-ambing dalam kesesatan rnerekA."

(QS. Al-B aqarah l2l: L5)

798

{@i,tr.Ais,ey

{@"*fi;frLY
"sesungguhnya itu merupakan perbuatan ydng tidak baik.'
(QS. Hud [11]: a6)

{ @ <iKi.c'i4:(#.i +e?i3W.r}i :;'i y
"Ataukah ordng-orangyang mengerjakan kejabatan itu mengira babau
mereka akan luput dari (azab) Kami? Sangatlab buruk dpa yd.ng mereka

tetapkan itu." (QS. Al-'Ankabfil2glt 4)

Dan firman Allah SG;n\;J yangberbunyi:

{@W'o!;ii;Y
" D dn ordng- ordng y dng rnengurus (pengurus) zak at. "
(QS. At-Taubah [9]: 60)

Kata 6r\t;Jl dalam ayat tersebut maksudnya adalah orang-orang

yang mengurus zakat, sedangkan kata iit-jt artinya adalah upah
bagr yang mengurus zakat tersebut. Kalimat qlt SV artinya y?ng
menggerakkan (melepaskan) busur panah. Sed-angkan kata ii-,;3t ia
diambil dari akar kata pltdan artinya adalah unta yang dipekerjakan.
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{@i-'i*#@?,::;\
"Kami jadikan rnereka rnemandang indah perbuatan-perbuatan mereka,

maka mereka bergelimang(dalam kesesatan)." (QS. An-Naml l27l: a)

,
, * : Kata;;;Jt digunakan untuk mengartikan kehilangan penglihatan,

E-rik bol, mata ataupun mata hati. Untuk mengartikag hilangnya
penglihatan bola mata maka ia menggunakan kata ;L\ sedangkan

untuk mengartikan hilangnya penglihatan mata hati digunakan kata

;;i dan kata'rL . Mengenai kebutaan y arLgp ert ama cont o hnya adalah

firman Allah y arLg berbunyi:

{@;ttli:{b\y
"Kdrend seorang buta telab datang kepadanya (Abdullab bin Ummi
Maktum)." (QS. 'Abasa [80]: 2)

Sedangkan contoh dalam penggunaan kata;Liyang berarti buta hati

adalah seperti yangAllah celakan terhadap mereka dalam firman-Nya
yangberbunyi:

{@\k'i;y
*Maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak.'
(QS. Al-Meidah l5l:71)

Bahkan bukan buta mata tetapi buta hati, sampai-sampai Allah
berfirman:

{@*g"ny
"Mereka bisu, tuli dan buta." (QS. Al-Baqarah [2]: 18)

Dan firman-Nya yang berbunyi:
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{ @ 2A5r a,Ji 4cr ;: 
"{-{i 

3ii..r\;7{q|y
"Kdrend sesunggubnya bukanlab mata itu yang buta, tetapi yang buta

ialah hati yang didalam dada." (QS. Al-Hajj l22l: a6)

Dan mengenai hal ini terdapat firman Allah yangberbunyi:

{@ "f;J'WcA ztu4i}
"Yaitu ord.ng-orang ydng rndtanya dalam keadaan tertutup dari
memperbatikan tdndd-tdnda kebesaran-Ku." QS. Al-Kahfi [18]: 101)

Dan Allah berfirman:

{@'664i&,frY
*Tiada 

dosa atas ordng-ordngyang buta." (QS. An-Ntr palz 6l)

Jamak dari kata ,;J.li adalah UL atau $q:i .

Allah berfirman:

"Bisu dan buta." (QS.Al-Baqarah [2]: 18)

"Bisu dan buta." (QS. Al-Furqan 125):73)

Dan firman-Nya yang berbunyi

{ @{, St; A i;:ii e'fi ;nt =,* c <,G.5 y
"Ddn barangsiapa buta ftatinya) di dunia ini, maka di akbirat dia akan
buta dan tersesat jaub dari jalan (yang benar)." (QS. Al-Isra' 117):72)

Kata ;Li pertama pada ayat di atas adalah isim fa'il (subjek),

sedangkan kata ;Ll kedua pada ayat diatas, ada yangmenyebutnya

{@'e'gy

{@(t%(*y
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isim fa'il, ada |uga yang menyebutnya bahwa ia diambil dari bentuk
kata j;3iyang mengandung makna littafdbil (untuk melebihkan) karena

makna kata ;ii dalam ayat tersebut adalah buta hati. Ada juga yang
mengatakan bahwa maksud dari ayat

{@l,I-e$o6W3Y
"Ddn barangsiapa yang buta di dunia ini." (QS. AI-Isra' lL7):72)

Pertama adayangmengatakan bahwa ia bermakna buta hati, kedua

ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah buta mata, dan ini
adalah pendapatnya Abu 'Amr. Adapun makna buta yang pertama ra

lebih condong pada buta hati, sedangkan pada makna buta yang kedua

tidak dicondongkan pada buta hati, karena kata 6llyang keduaadalah

isim, dan isim sangat jauh untuk dicondongkan kebuta hati.

Allah $GJx,Y;L berfirman :

{@f;fu)\i;esti{ 6iG\
"DAn ord.ng-orang ydng tidak beriman pada telinga mereka ada

sumbatan " (QS. Fushshilat $\: aa)

{@,#1;'y
"sedang al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka."

(QS. Fushshilat lal: aa)

{@ <ui1:}\;'t4"trLq
"sesunggubnya mereka adalab haum yang buta." (QS. Al-A'raf l7l: 6a)

Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{@ 6A}ai!ti;%Y
"Dan Kami akan mengbimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan

buta." (QS. Thahal20): Da)
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"Ddn Kami akan rnengurnpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas

muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak."
(QS. Al-Isru' ltTf:97)

Kata ;Ll ddam ayat di atas mengandung dua makna sekaligus

yaitu buta mata dan buta hati. Kalimat *L 6! aninya menyerupai,
dimaknai demikian karena ia seperti orang yangbuta.

Allah berfirman:

svL g-'Jg trVr\t3;\A\ ,rY 3i

{@ bi{s'iii*e;;Y
"Maka gelaplah bagi mereka segala rnd.ca.rn alasan pada bati itu."
(QS. Al-Qashash l28l: 66)

{ @ -K# :'.ll' .9+ i'^6,*\:ry
"Ddn diberinya aku rabmat dari sisi-Nya tetapi rahmat itu disamarkan

bagimu." (QS. Hud U ll:25)

Kata il.:ijl artinyaadalah awan, ia)ugabermakna ketidak tahuan.

Mengenai pemaknaan kata ',tAt yangberarti ketidaktahuan sebagian

dari merek a ada y angmen gamb ilnya dari apa yang diriw ay atkan dalam

sebuah hadits yarlgberbunyi:

Ct.. lroi
el--9 4j9 ,p u3: ;:K 62iy

..Ct.. ta <-
((et--c EiS

"Dimanakah Tuhan kita sebelum Dia menciptakan langit dan bumi?

Nabi menjawab: Dia ada di 'Ama yarlg dibawahnya ada 'Ama dan

diatasnya ada'Ama."

Hadits di atas menunjukkan bahwakata"Vb isyarat akan sebuah

kondisi yang tidak diketahui serta tidak mungkin bagi kita untuk
mengetahuinya. Sedangkan 11a1a iijl aftiny aadalah bodoh. Kata .9-rii
artinya lengah terhadap tanah yangtidak ada bekasnya.

802 Huruf 'Ain



o/
; P z Kata ff mengandung makna pelampauan batas yang disandingkan

{^d^ny^. Disebutkan dalam kalimat qil & i)I""L artinya aku telah
menceritakan kepadamu tentang si fulan, atau seperti kalimat 6i AL'ajJLl
artinyaaku telah memberinya makan dari kelaparan. Abu Muhammad
Al-Bashri berkata: "Kata ;e lebih umum pengguna annyadibandingkan
kata $ karena ia digunakan dalam enam arah,oleh karena itu kata ji
bisa terdapat kandungan makn anyapadakaa $' seperti yangterdapat
pada sebuah syair yangberbunyi:

,-frF-"*q)$\
Jika Bani Qusyair ridba kEadaku

Kalau pun penggunaan kalimat L; F'&rui artinya aku telah
memberinya makan (guna menutupinya) dari kelaparan, atau
kalimatnya berbunyi 6,? &'f$ artinya aku telah memberinya
pakaian (untuk menutupinya) dari aurat, maka kedua penggunaan

kalimat tersebut tetap benar.

t-Jg : Kata 4i:il artinya adalah buah anggur. Kata tunggalnya
aialah 'r# d^njamak dari kata tersebut ^al^i"}t*i.

Allah berfirman:

{@ ,*ri'v tgi;Fu6y
"Dd.n dari buab kurma dan anggur." (QS. An-Nahl 116): 67)

Allah Jq:i,v$ berfirman:

"Dd.n kebun-kebun d.ngur." (QS. Al-An'am 16l:99)
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"sebuab kebun kurma dan anggur." (QS. Al-Isra' llTl:91)
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{@,g"f 
'i{:Ly

"(Yaitu) kebun-kebun dan buah anggur." (QS. An-Naba' l78l:32)

{@q.r@6'*:,y
"Anggur dan sayur-sdyurdn dan zaitun " (QS. 'Abasa [S0]: 28-29)

{@#,b#Y
"DuA buah kebun anggur." (QS. Al-Kahfi [18]: 32)

Buah anggur adalah buah yangberbentuk bulat.

q.i-g : Kata ifCt sama seperti kata iiitiil artinya penderitaan,
hanyasaja kata agUllt lebih dalam lagi maknanya dibandingkan dengan

kata ii5ldil karena pada kata ifudt penderitaan itu disertai rasa takut
akan kebinasaan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat
(til,* artinya si fulan menderita takut dirinya akan binasa.

Allah berfirman:

{@'&-Ai',6?.Y
*Bagi orang yang takut pada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan

zina) diantara kamu." (QS. An-Nisa' l\:25)

{@PYxY
"Mereka menyukai apd ydng menyusabkan kamu."
(QS. Ali'Imran [3]: 118)

{@ L;6*$"i,ry
"BerAt terasa olebnya penderitaanmu." (QS. At-Taubah [9]: 128)
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{@ "".}rfitfl:;;i,.?-'Y
"DAn tunduklab sernua muka (dengan berendab diri) kepada Rabbnya

yang bidup kekal." (QS. Thaha l20l: ILL)

Kata ,L3-L dalam ayat tersebut bermakna merendahkan dan
menghinakan diri. Disebutkan dalam kalimat 'i;L'^riLi artinyaia telah

menghinakan dan merendahkan orang lain.

Allah berfirman:

{@'#ttrx'i;\751q
"Dan jika Allab menghendaki niscaya Dia dapat mendatangkan

kes ulitan k ep adamu. " (QS. Al-Baqarah l2l: 220)

Jika kita menyambungkan kembali tulang yang retak sembari

menimbulkan rasa sakit, maka untuk mngartikan perbuatan tersebut

dapat menggunakan kalim at i#\ i3.

J.i-g : Kata '-t;9 adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan
kedekatan, terkadang ia digunakan untuk menunjukkan kedekatan

tempat, dan terkadang ia juga digunakan untuk menunjukkan kedekatan

sebuah keyakinan, contohnya seperti kalimat lS q* artinyapendapat

ku (ebih dekat ) seperti ini. Dan terkadang kata tersebut juga digunakan

untuk menunjukkan sebuah kedekatan kedudukan, contohnyaseperti
firman Allah Ja;i,w yang berbunyi:

{@ &;,3'^tr1/tlA,t\
"Babkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya." (QS. Ali 'Imran l3): 169)

{ @ i,ig- 7 <45l4O$iL\y
"sesunggubnya Malaikat-Malaikd,t yang ada di sisi Rabbmu tidaklab
merdsd enggdn." (QS. Al-A'raf l7):206)

Kamus Al-Qur'an EftE



{ @ r;1G,#\xs#"4i 5-b. 
"i:a\

"Maka mereka (Malaikat) yang di sisi Rabbmu bertasbib kepada-Nya."

(QS. Fushshilat [a1]: 38)

Allah berfirman:

{@#c61i+,)Sii'Y
"Ya Rabbku, bangunhahlah untukku sebuah rumab di sisi-Mu dalam

Surga Firdaus." (QS.At-Tahrim [66]: 11)

Mengenai hal ini disebutkan dalam sebuah kalimat

+i,tC* ,Jrifi'\t'qja arcinyaMalaikat-Malaikat yang dekat di sisi Allah.

Allah berfirman:

{@CuT;;\3-'-('\
"Dan yang ada pada sisi Allab lebih baik dan lebih kekal."
(QS. Al-Qashash [28]: 60)

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

{@'$Ai&'iGuY
"Dd.n di sisi-Nya lah pengetahuan tentd.nghari hiamat."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 8s)

{@.$.J&;3aJ-'Y
" Ddn antd.ra ord.ng- orang y dng m ernp uny di ilmu al- Kitab. "
(QS. Ar-Ra'dlt3l: +3)

Maksud katai't;g dalam ayat tersebut adalah menurut hukum-Nya.
Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ (,3.i{Ji,;'i;+4iay
"Maka mereka itulab pada sisi Allab ord.ng-orangyang dusta."

(QS. An-Nnr 124): t3)
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{@'Vfi'*';'qfr;E;Y
"DAn kamu rnenganggdpnya sud.tu ydng ringan saja padabal dia pada sisi

Allab adalab besar." (QS. An-Nrlr Q\: 15)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ i;'2b$i'}ti;5h\\
"Jika betul (al-Qur'an) ini, dialab yang benar di sisi Engkau."

(QS. Al-Anfal [8]: 32)

Maksud katai'-ra dalam ayat tersebut adalah menurut hukum-Nya.
Kata io;it artinyaadalah orang yarLgkeras kepala dan sombong dengan

ap a y angada p adanya, sedan gkan kat a .i;Ei t anin y a adalah o ran g y arlg

sombong dan bangga diri dengan kelebihan yang ada padanya.

AIIah berfirman:

{@;+)(*|fY
"Yang sdngdt ingkar dan keras kepala." (QS. Qaf [50]: 2a)

{@ \.*aiv.{'{xY\
" sesunggultny a dia menentdng ay d.t-d.y dt Kami. "
(QS. Al-Muddatstsir lal: rc)

Kata Sriijr j"ga disebutkan mempunyai makna yang serupa

dengan !;a. Oikatakan bahwa terdapat perbedaan antara kata !5lt
dengan kata ir;;lt dimana kata !;;ltberarti orang yang menolak dan

menentang, sedangkan kata 
"tdt ^d^l^h 

orang yarlg melencen g dari
tujuan. Disebutkan bahwa untuk mengartikan kalimat seekor unta

yarg menyimpang dari lalan yang dituiu, maka ia menggunakan

kalimat \F'A bukan dengan menggunakan kalimat'..;rH. Adapun

kata i:iit maka ia adalah bentuk jamak dari kata !ta, Sedangkan jamak

dari kata 'rrAt 
^d^l^hi'^t; 

dan bentuk jamak dari kata '"1it adalah"+.
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Sebagian dari merekaadayangberkata bahwa makna kata Sjit adalah
menyimpang dari jalanyanglurus, hanyasaja kata tersebut digunakan
dalam jalanyangberbentuk fisik sedangkan kata igirdig""akan untuk
mengartikan orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, dan maksud
jalan disini adalah keputusan Allah. Kalimat e"j|t jL fb artinya ia
menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dikatakan
juga bahw akara'sV iabermakna ij{ yait" bersama, dan dapat bermakna

OjV yaitu berpisah, kedua-duanya sama dari akar kata 3i.L hanya saja

dalam pengguna arLnya terdapat perbedaan, sebagaim ana bedanya
penggunaan kata,lai, dimana digunakan untuk menyambungkan dua
makna (artinyadiantara) dan dapat pula digunakan untuk memisahkan
(di antara yaflgterpisah.)

,i;5. : Kata .'fiJl artinya adalah pundak, jamak dari kata tersebut
V^7v
adalah .3\1ii.

Allah berfirman:

'{ @ :}# 4 ry ;;J'\ *I-|g' y
"Ddn tiap+iap manusia itu telab Kami tetapkan amal perbuatannya
(sebagaimand. tetd.pnya kalung)pada lehernya." (QS. Al-Isra' lL7): 13)

{@ oc*iv,iAikty
"Lalu dipotonglab kaki dan leber kuda iu." (QS. Shad [38]: 33)

{@ @*'ej'Gvirl 3
"Ketika belenggu di pasang di leber mereka." (QS. Ghafir la)l:71)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ o6'ii3}'ti;6y
"Maka penggallab kepala mereka." (QS. Al-Anfal [8]: 12)

Maksud kalimat OUi'yr Oj dalam ayat tersebut adalah kepala
(sesuatu yang ada diatas pundak atau leher). Dari kata tersebut maka
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lahirlah sebuah kalimat y^ngberbunyijGl j!, aninya laki-laki yang

panjang leher-nya, atau kalimart i\iL 3'ti1 perempuan yang panjang
lehernya. #L\ ry anjing yar,g dipundaknya terdapat qrarna putih.
Kalimat lK i#\ 

^rtitya 
aku menjadikan (meletakkan) nya diatas

let:ernya. Lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan kalimat

)'lt #ydengan makna memeluk sesuatu. Dikatakan juga bahwa

orrng terpandang dalam suatu kaum dinamakan .iuii. Mengenai hal

ini disebutkan dalam firman Allah yangberbunyi:

{@iry*v&!il;tuiq
"Maka senantiasa tengkuk -tengkuk mereka tunduk k epadanya. "
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: a)

Kalimat #j-",11 0313 aninya kelinci itu mengangkat lehernya. Kata

,3u;jt artinya adalah kambing betina, sedangkan kalimat u.rlii',tzi
artinya burung khayalan yangtidak ada wujudnya di dunia.

UL : Ailah Jcj:,n\;Lberfirman:

{@ "".}7i"A#}i,?-'y
"DAn tunduklah sernu.a muka kepada Rabb yangbidup kekal."
(QS. Thaha [20]: 111)

Maksudny a adalah me reka me rendahkan pundaknya. D ise butkan
dalam kalimat \:i.4','4\i3 artinyaaku menahannyadengan ini. Kata 6i
afiinyamenahan, dan ora.rg yang ditahan (tawanan) disebut dengan jElt.

Nabi Muhamm adlai)t^{V bersabda:

KSV ?'"'e'#F V& r\Au, t**ttt
"Berbuat baiklah kepada perempuan, karena sesungguhnya mereka

adalah tawanan kalian."la

1a Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (5186) dan Muslim nomor (1858) dari
hadits Abu Hurairah t4!92.
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Kalimat g\q Ej, arrinya ia tertawan oleh kebutuhannya,
maka orang itu disebut ';g.:,), artinya yang tertawan, ada |uga yarrg
menyebutr,ya bahwa orang tersebut dinamakar, 

916, 
yaitu y^ng

menawan kebutuhannya.

Ada juga yangmembaca ayat berikut

{@*ita#;as/:by
"Setiap ord.ng dari mereka pada hari itu rnernpunyd,i urusan ydng
menyibukkannya." (QS. Abasa [80]: 37)

Ka:a'a$it artinyaadalah sesuatu yangdigunakan oleh unta untuk
melapisi borok. Dan disebutkan dalam sebuah ungkapan +A g*
aniny a' an lry ah dap at me nyemb uhkan b o rok. Kat a ;ii t aniny i adalah

menampakkan apl- yang terkandung dalam sebuah kata, pemaknaan

ini diambil dari ungkapan yangberbunyi 9W\ i;"ir c>iL ay1i11ya tanah
itu menumbuhkan tanaman dengan baik. Kalimat L.il +-a artinya
geriba (kantung air) itu menampakkan airnya. Dari kata tersebut juga

lahirlah kalimat 

"l:lf,J1 

\Yfr yang berarti judul buku, dan itu adalah

menampakkan apa yang ada dalam buku, pemaknaan ini bagi yang
menganggap bahwa kata'ot b berasal dari akar kata 6ir. Kata ;,.lit
hampir berdekatan dengan kata'*.rAl meskipun dianiara keduanya
terdapat perbedaan.

{p9 : Kata ii;3taninya adalah menjaga sesuatu dan mengurusnya
dal'am berbagai kondisi. Oleh karena itu, janji disebut dengan .l.ii
karena ia merupakan sesuatuyaflgharus dijaga dan diperhatikan.

Allah berfirman:

{ @ $ril 6?^ir$ :,y"xl:V6*ry
"Dan penuhilah janji, sesunggubnya janji itu pasti dimintai pertanggung
jawaban." (QS. Al-Isra' ll7l3a)
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Maksud ayat tersebut adalah jagalahpemenuhan janji.

Allah berfirman: ;6rJr-EJt €* iti i "Janji Ku ini tidak mengenai

orangyang zhalim."

'{-i., ;t J'6 EYy nW *t; 1L1u,'WS #, : .i: ;+S.t{i4 ;t1\
{@ t*iatq4eJu,{Ju

"Dd,n (ingatlab), ketika lbrabim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat,
lalu dia melaksanakannya dengan sernpurna.. Dia (Allah) berfi.rman,
"sesungubnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi selurub

manusia." Dia (Ibrabim) berkata, "Dd.n (j"So) dari anak cucuku?" Allab
berfirman, "(Bendr, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang

zhalim." (QS. A1-Baqarahl2): 12a)

Maksudnya adalah janji Ku ini tidak berlaku bagi orang-orang
yan1 zhalim.

Allah berfirman:

{ @ ;lf a -* *'-,--6r "J'ty

"Ddn siapakah yang lebih menetapi janjinya (selain) daripada Allah?"
(QS. At-Taubah [9]: 111)

Kalimat o>L .il ir)fu * artinya si fulan memberik an janji kepada

si fulan dan menasehatinya supaya menjaga janji tersebut.

Allah berfirman:

{@ i;t;6tfu;"'e.y
"Ddn sesunggubnya telah Kami perintabkan kepada Adam dahulu."
(QS. Thaha [20]: 11s)

{@#Y,',lllE
"Bukankah Aku telah rnemerintabkan kepadamu." (QS. Yasin [36]: 60)
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{ @ 
-4Y4'si $Yr}caii Y

" (Yaitu) ord.ng- ord.ng (Yabudi) y dng rnengatakan : " 5 es ungguhny a A llab
telab memerintaban kepada kami." (QS.Ali'Imran [3]: 183)

{@;+iL:tiiq,y
"DAn telab Kami perintahkan kepada lbrabim."
(QS. A1-B aqarah l2): 12s)

Janji Allah bisa jadi dalam bentuk 
^payangsudah 

disimpan dalam

akal kita, bisa juga berbentuk apa yang sudah diturunkan oleh Nya
melalui kitab dan sunnah rasul-Nya, dan bisa juga dalam bentuk apa

yangsudah kita janjikan sekalipun itu tidak ada dalam syariat seperti

nadzar atav yang semisal dengan itu. Mengenai hal ini contohnya
seperti firman Allah J;t:nw yangberbunyi:

{@6\l&3#y
"Dan diantara mereka ada orang yang telab berikrar kepada Allab.'
(QS. At-Taubah l9l:7s)

.{ @ b;i'$3iLb$t:uJy
"Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allab) dan setiap kali mereka

m e n gi kat j anj i s e go I o n gan m ere k a m e I e mp ark anny a ? "
(QS. Al-Baqarah [2]: 100)

{ @i5 uii'b34t'\i'ffi;Y
"Ddn sesunggubnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah.'
(QS. Al-Ahzab [33]: 1s)

Kata bCt dalam istilah syariat diartikan sebagai orang kafir
y^rlgmasuk dalam jaminan kaum muslimin, begitu juga kata l* -t!
ia mempu nyai ani yang sama.
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Nabi Muhamm ad 'x'*v4p bersabda:

k# e-p Ui'i; ,\+-;:yY',I+'fll
"Janganlah seorang mukmin membunuh orang kafir, dan jangan pula ia

membunuh orang-or ang y algada dalam lindungan kekuasaan islam. " 1 5

Kata ii;it bila dilihat dari sisi maknarLya yaitu menjaga, maka

untuk mengartikan dokumen yang mencantumkan dua akad disebut

dengan 3iii. Dinamakannya dokumen tersebut dengan liii karena ia

harus dtjaga. Dan untuk mengartikan kata mencari, digunakan kata

iai sedangkan kata 3qganiny aadalahhujan. Kalimat is#'a:>;, artinya
taman yangdiguyur hujan.

O{P : Kata,ii;Jt aninya adalah kulit yang di celup (warnai.)

Allah SGj.nv;L berfirman:

{@i}'3ig'ay
"seperti bulu yang dibambur-bamburkar." (QS. Al-Qari'ah [101]: 5)

Dinamakannya bulu dengan fu karena di dalamnyaterdapat
'warna yangserupa, sebagaimana yangdifirmankan oleh AIIah Sq:ir;L
yangberbunyi:

{@ e1)(i";-'zay
"Dan menjadi merab rnAa)dl sEerti (kilapan) minyak."
(QS. Ar-Rahman l55l: 37.

Disebutkan dalam kalimat *l* & p>l.(j! ,ej1 artinya ia
melemparkan ucapan tanpa berfikir dan menwayatkannya. Ini sama

sepe rti kalimat yan g b erb unyi rJ"i ii UJS :-rt\ artiny a ia men gucapkan

kalimat tanpa menjelaskan maksudnya.

r5 Murtafao 'Alaih: Diriwavatkan oleh Abu Dawud nomor (4530) an-Nasai nomor A734-4735\
Ahmad di drl"- Al-Musiad nomor (991) dari hadits'Rli 6in aLi tt,.tiU;igg, dair hadits ini
dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Shahih Al-Jami'nomor (6666).
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U\9 : Kata {=;.tt atau kata,}\;)t arrinyaadalah sesuatu y^ngmembuat
a'

aib atau dapat mengurangi kedudukan. Kalimat 'r& artinya aku
menjadikannya aib, baik itu melalui perbuatan.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@r$;tLiey
"Dd.n aku bertujuan untuk merusakkan bahtera itu."
(QS. Al-Kahfi [1s]: 7e)

Atau dapat juga melalui ucapan, dan itu dengan cara mencelanya.

Contohnya seperti ungkapanmu yang berbunyi U)i3.i:t artinya aku
telah mencela si fulan. Kata i;ft artinya adalah apa-apa yang dapat

menutupi sesuatu, mengenai pemaknaan ini terdapat hadits Nabi
Muh amm ad -x'**KV y ang be rbunyi :

K$:, f'tUoiVl
"Kaum Anshar adalah kepercayaanku dan kaum yangmenutupiku."l5

Maksud kata ,5-x* dalam hadits di atas adalah penjaga rahasiaku.

9.
( _rt : Kata ieilartinya adalah berbelok dari keadaan tegak
lFfrr. Disebutkan dalam sebuah kalimat yYl'Al &L aninya aku

membelokkan unta dengan tali kendalinya. Kalimat g c* L;;Y lti
,fi aninya si fulan tidak pernah menyerah terhadap sesuatu yang
diinginkannya. t<ata iil y^ng berarti bengkok digunakan terhadap

sesuatu yangdapat dilihat oleh mata dengan mudah, contohnya seperti

kry.r bengkok dan sejenisnya, sedangkan kataiildigunakan terhadap

sesuatu yanghanya diketahui kebengkokannya oleh pikiran dan mata

hati, contohnya seperti agama dan kehidupan.

" Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (3801) dan Muslim nomor (2510) dari
hadits Anas bin Malik.rrq.
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Allah Jr;;nw berfirman:

{@ u*;i6;e$Y
-(alab) al-Qur'an dalam babasa Arab yang tidak, ada kebengkokan."
(QS. Az-Zumar [39]: 28)

{@bi's.i;y
*Tidak mengadakan kebengkokan didalamnya." (QS. Al-Kahfi [18]: 1)

{ @ &Vfri i'i # ;i i,'l5.rii y
"(Yaitu) orang-orang yang menghalang-balangi (manusia) dari jalan
Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok."
(QS. A1-A'ref l7l: 45)

Kata irtil juga digunakan untuk mengkiaskan akhlak y ar7gburuk.

Sedangkan kata'airyL1l dinisbatkan padakata ijl aninya yang kuat

dan kokoh fisiknya.

9o.
)39 : Kata 3r;.Jt artinya adalah kembali kepada sesuatu setelah

sebelumnya ditinggalkan, baik kembalinya itu dalam bentuk perbuatan

atau pun dalam bentuk ucapan.

Allah S(ij:nv,$ berfirman

{@ <,;*6b6r"i9asJ-siy
"Ya Rabb kami, keluarkanlab kami darinya (kembalikanlab kami ke

dunia), jika kami masib juga kembali (kepada kekafiran), sungguh, kami
adalah orang-ordngyang zhali-." (QS. Al-Mu'minrln 123): L07)

{ @;it;i$.titltiliy
"sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali
kepada d,pd yang mereka telab dilarazg." (QS. Al-An'am [6]: 28)
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{@axi#;c*\
"Ddn barangsiapa ydng kembali mengerjakdnnya, niscaya Allab akan
menyiksanya." (QS. Al-Maidah [5]: 95)

{ @ ;i;'r'd^i G i;. uli y-,\
*Dialab yang menciptakan (manusia) dari permulaan kemudian
mengembalikannya." (QS. Ar-Rum l30l: 27)

{ @ 4ADrWl'r6i ::;J $icrc 5'\
"Ddn orang ydng kembali (mengambil riba) maka ordng itu adalah
pengbuni-pengbui Neraka mereka kekal didalamnya. "
(Qs'A1-Baqarahl2l:27s) 

{., ii;f;iby
"Ddn sekiranya kamu kembali kepada (kedurbakaan) niscara Kami
kembali (mengadzabmu)." (QS. Al-Isra' [17]: 8)

{@"i'\i;'o{r\
"Dan jika kamu kembali niscaya kami kembali (pula)."
(QS. Al-Anfal [8]: 1e)

{@r4,tl!;rty
"Atdu kamu kembali kepada d,gd.ma kami." (QS. Al-A'raf [7]: 88)

{@ <,NGbfiL\|y
"Maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran) sesunggubnya kami
adalab ord.ng-orangyang zbalirn." (QS. Al-Mu'minun l23l: 107)

{@&=S o$L oLY

"Jika kami kembali kepad.a agarndnnu.'(QS. AI-A'raf t7l: 89)
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{@ a";'J:63KciY
"Ddn kami tidaklah patut kembali kepadanlr." (QS. Al-A'raf 171: 89)

Dan firman-Nya yarlg berbunyi:

{ @ \}6 \7'o;';f o9 n'r'k,$.:ui| y
"Ddn ordng-ord,ngyd,ng rnenzihar istri mereka kemudian mereka bendak

menarik kembali apdydngmereka ucapkan." (QS. Al-Mujadilah [58]: 3)

Menurut pendapat Ahli Zhahir, maksud dariayattersebut adalah jika

mereka mengulangi kembali ucapan zhiharnyauntuk yangkedua kali,

maka pada saat itu ia harus memberi kafarat (denda), maka firman-Nya
yang berbunyi 6j;d'i,3 Kemudian mereka kembali. sama artinyaseperti
firman-Ny a yang berbunyi:

{@:i6a$\
" Kemudian j ika rnereka kembal i. " (QS. Al-Baqarah l2): 226)

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah bahwa yangdimaksud
dengan kata 3;.lt dalam zhihar adalah kembali menggauli istrinya
setelah sebelumnya melakukan zhrhar kepada. Adapun pendapat
Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa maksud dari kata 3riJt dalam zhihar
adalah menahan (tidak menggauli) istrinya beberapa saat setelah
jatuhnya zhrhar yang memungkinkannya untuk menjatuhkan
talak namun tidak dijatuhkan. Sebagian ulama mutta'akhir berkata:
"Kata al-Muzbaharab yang berarti zhihar adalah sumpah, contohnya
seperti kamu mengatakan kepada istrimu, jika engkau melakukan
ini, maka engkau laksana punggung ibuku di hadapanku (sang suami

bersumpah untuk tidak mengauli istrinya karena telah menyamakannya

dengan ibunya yangtidak boleh digauli''d). Maka jika istri tersebut
melakukan perbuat an yangmenjadikannya seperti punggung ibunya,
maka ia dikenakankafarat sebagaimanayang Allah jelaskan dalam
ayat tersebut.
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Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@\}6\7'";';?y
"Kemudian menarik kembali dpa ydng telab mereka ucapkan."
(QS. Al-Mujadilah [s8]: 3)

Mengandung arti bahwa mereka kembali melakukan hal-hal
yatgsudah disumpahkan untuk tidak melakukarlnya, dan ini seperti

ungkapan y^ngberbunyi t\L'"i'l Ar Stl artinyasi fulan bersumpah
kepadanya untuk tidak melakukan ini, kemudian ia melanggar
sumpahnya dengan melakukan perbuatan yarTg sudah disumpahkan
untuk tidak melakuka Ntya.

Al-Akhfasy berkata, firman Allah yangberbunyi:

{@U6q}
"Atds apdydngmereka ucapkan." (QS. Al-Mujadilah [58]: 3)

Ia bergantung dengan firman selanjutny a y ang berbunyi:

{@LI;3,FY
*Maka (anj ib baginy Q memerde kakan seordng h amba sab a1t a. "
(QS. An-Nisa' [4]: 92)

dan ini berarti memperkuat pendapat yang terakhir. Dikatakan
bahwa keharusan membayar kaf.arat zhlhar sama dengan keharusan
membayarkafarat melanggar sumpah terhadap Allah yaituseperti yang
difirmankan dalam ayat berikut

{ @ '65.tfricELir',K3,y
"Maka kafaratnya adalab memberi makan sepulub ord.ng miskin."
(QS. Al-Maidah [s]: 8e)

Kalimat ,Eilt lSel artinya mengulang-ulang sesuatu, seperti
megulang-ulang perkataan ataupun yanglainnya.
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Allah berfirman:

{@crjYi6*6U3y
"Karni akan mengembalikannya kepada keadaan semula"
(QS. Thahal20):2t)

{@@c?,+';fB
"AtAu memaksarnu kembali kepada d.garna rnerekd.."

(QS. Al-Kahfi [18]: 20)

Kata iSEit adalah jenis pengulangan terhadap sebuah perbuatan

sampai pengulangan itu menjadikannya mudah untuk terus

mengulan ginyalagi. Oleh karena itu fiU]t yangdalam ani lain adalah

kebiasaan juga merupakan tabiat kedua.

Kata ljt artinyaadalah apayagbiasa dilakukan sekali dua kali.

Lalu kata tersebut dikhususkan Penggunaannya dalam syariat islam untuk

mengartik anhari rayafitridan hari raya kurban. Dinamakan demikian

karena pada hari tersebut dijadikan sebagai hari kegembiraan sebagaimana

y^ng disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad'sr'r*'a{p

y^rLg berbunyi:

(Ov"i

"Hari Raya adalah hari makan dan minum."17

Lalu kata ljt digunakan untuk mengartikan

di dalamn y a ter dapat kebahagiaan.

Mengenai hal ini terdapat firman Allah 8($'nw yang berbunyi:

t;s5i;Ufl

setiap hari yang

"Turunkanlab kiranya kEada kami suatu hidangan dari langit (yangbari

t urunny a) akan m enj adik an h ari r ay a bagi kam i. " (Q S. Al-M aidah [ 5 ] : 1 1 4)

17 Hadits dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (2/212 nomor 32, 4/283 nomor 45) dan hadits

ini didhai{kan oleh Syaikh al-Albani di dalim kitabrrya Al-lroa nomor (2541)

{ @ (^*(i i* ;3i ii'{:,* iiy
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Kata ljt juga berarti segala sesuatu yarlgbiasa dilakukan oleh
seorang manusia. Sedangkan kata i4uit artinyaadalah segala kemanfaat
yang didapat seseorang karena sebuah hal. Adapun kata Sti.1it biasa
digunakan untuk mengartikan kembalian atau untuk mengartikan
sebuah masa dimana masa tersebut merupakan masa tempat kembali.
Terkadang kata 3itjuga digunakan unruk mengartikan sebuah tempat
kembali.

Allah J(ij:nw berfirman:

{ @ig Jy!:!(; <,\;.^i44; iu"iily_y
" Sesungguhny d yd,ng rneuajibkan atdsrnu (melaksanakan bukum-buk um)
al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan hamu ke tempat kembali."
(QS. Al-Qashash [28]: Ss)

Dikatakan bahwa maksud otZ 
atau rempat kembali dalam ayat

diatas adalah kota Makkah, namun pendapat yang benar mengenai
tempat kembali dalam ayat diatas adalah apa yang ditunjukkan oleh
Amirul Mukminin y angkemudian disebutkan oleh Ibnu' Ab b as'6r5!,i4 z

"Sesungguhnya yang dimaksud tempat kembali dalam ayat tersebut
adalah Surga yarLgdiciptakan oleh-Nya bagi keturuan Adam, dan dari
Adamlah keturunan itu diambil sebagaim anayangdrfirmankan oleh-Nya

{@ i',(-,t'ui5'fr\ty
"Ddn (ingatlab) ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi (tulang
belakang) anah cucu Adam." (QS. AI-A'raf l7l: t72)

Kata Srit artinya adalah unra yang sudah tua, sebagai gambaran
bahwa unta tersebut sudah sering melakukan perjalanan dan bekerja,
juga sebagai gambaran bahwa unta tersebut sudah melewati beberapa
tahun dari usianya. Jika dilihat dari gamb aran yang pertama maka
unta yang dalam hal ini #l merrrpakan fail (dari kata$V artinya
yang membiasakan berjalan dan bekerja) sedangkan bila dilihat dari
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gambaran yangkedua maka unta yang dalam hal ini 3;Jt -.*pakan
maf',rl (aninyayangdiulangi oleh zaman). Kata !r;.tf 1"g" berarti jalan

yang sudah dilalui yarLg mana ia akan kembali darr perialanannya

t.pra, jalan tersebut. Dari kata tersebut lahirlah kalimat ,-ell';::tA-
,riirry, -engunjungi orang yangsakit. Kata ij{j\ artinyi adalah

unta, ia dinisbatkan pada kata seekor unta jantan dan ia juga disebut
o;^9.KataSrIt 

asal maknanya adalah kayu yangapabila dipatahkan ia

akan kembali lagi, namun kata tersebut dikhususkan penggunaannya

untuk mengartikan kecapi dan kayu yafLgdibakar untuk wewangian.

€o.
)g9 : Kata 'rrit artinya adalah berlindung kepada orang lain dan

birgrrrt.rrrg kepadanya. Dikatakan dalam sebuah kalimat ,r)4$)i Sg

artinyasi fulan berlindung dan bergantung kepada si fulan.

Allah Jqxw berfirman:

{ @ <}tiii'u'u|i "J $\IAy
"Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-ordng ya.ng

jabil." (QS. Al-Baqarah l2l: 67)

{@r$S K:,5"/,3i;bY
,,Ddn sesunggubnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu, dari

anc d.ft7dnrnu untuk meraj amkz. " (QS. Ad-Dukh en 14 4): 20)

"Katakanlab,'Aku berlindung kePada

(foj*).'" (QS.AI-Falaq [113]: 1)

{@ #ivr.l;l|Y
Rabb ydng menguasai Subub

{@ fi\|';\'rl}
"Sungguh, aku berlindung kepada Rabb Yang Maba Pengasib."

(QS. Maryam [19]: 18)
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Kalimat +irr, trf artinya aku mohon perlindungan untuknya
kepada Allah.

Allah berfirman:

{@46$-j$y
" D an s e s un gguh ny a ak u m o h o n p erl indun gan unt u k,y a k ep ada E ngkau. "
(QS. Ali'Imran [3]: 36)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@lr''r;Y
"Aku berlindung kepada Allah." (QS. Yusuf ll2l:23)

Maksud kata ilii dalam ayat tersebut adalah berlindung dan
meminta pertolongan kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan
itu (zina) karena itu merupakan perbuatan yangkeji. Kata tift adalah
sesuatu yangdigunakan untuk berlindung. Oleh karena itu jimat dan
mantera disebut juga denganilrjr. kalimat i\lL aninya menjaga dan
melindunginya. Dan setiap perempuan yang melahirkan ia disebut
'4V yaitu membutuhkan perlindungan, selama tujuh hari.

0o'
)_rS : Kata i'it aninya adalah aurat manusia, dan itu merupakan
bahasa kiasan. Kata tersebut berasal dari kata juit artinya aib, yang
apabila (aib ini) nampak pada manusia merupakan perbuatan tercela
dan hina. Oleh karena itu perempuan juga disebut dengan ir;. Dari
kata tersebut lahirlah kata ',l3$l artinya perkataan yang buruk.
Kalimat '{j ;teartinyamatany^juling. ,srL aninya ia sudah juling,
dan kata YoL berani juling. Kalimat $? aku menyakitinya sehingga
membuatnya juling. Dan kata tersebut digunakan untuk mengartikan
kalimat;;il6';Fdengan makna aku telah menimbun sumur. Dikatakan
juga bahwa burung gagak disebut dengan 'rtit hal ini dilihat dari
ketajaman mata burung rersebut, dan ini berarti kebalikan dari makna

"* 
y^ngberarti juling. oleh karena itu disebutkan dalam sebuah syair:
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Yr*o*.ii9#l Mt
Mata yang sehat juga disebut dengan juling

Kata)\ril\ 
^tau'erjtiuga 

berani celah lobang dalam sesuatu, seperti

celah dalam pakaian, rumah dan yang lainnya.

Allah Jaj:i,w berfirman:

{@,;A,e62G6}LLY
"sesungguhnya rurnab-rumah kami terbuka (tiddk ada penjaga) dan

rumab-rumah itu sekali'kali tidak terbuka." (QS.Al-Ahzab [33]: 13)

Maksud kata ir; dalam ayat di atas adalah terbuka sehingga

memungkinkan untuk melihat ke dalam isi rumahnya. Dari kata

tersebut terdapat suatu kalimat '*:* L*-.1d3 artinya si fulan selalu

menjaga kekurangannya.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@*iii*Y
*Tiga durd,t bagimu." (QS. An-Ntr [2a]: 58)

Maksud tiga aurat dalam ayat tersebut adalah tiga waktu di mana

orang terlihat a:uratnya, yaitu pertengahan siang, akhir malam dan

setelah Isya.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ i4i*Ge'b#.i<,.$rY
"Yangbelum mengerti tentangd.urat uanita." (QS. An-Ntr p\z 3l)

Maksudnya adalah yarlg belum baligh. Kalimat ,V € artinya

tombak yangdatang dari arah yangtidak diketahui.

Kalimat.JAta ciel;V.i)\3 artinya si fulan banyak hartanya, sehingga

seperti membuat matanya kebingungan karena banyaknya hatta.
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Kata ';;tAt disebutkan bahwa itu s-ama artinya dengan l;Wyr.
Sedangkan kata i:-ruit bentuk katanya'eg4 darikata tersebut.

Oleh karena itu disebutkan qrl'rAlirr\A artinya ia meminjam
pinjaman. Sebagian dari mereka ada yang berkata bahwa kata fu-rEit

yangberarti orang yangmeminjam berasal dari kata jEit yang beiani
telanjang atau hina, dinamakan demikian karena yangmeminjam itu
ketika membayar pinjamannyaterdapat kehinaan. Dan kata jUltyang
berarti hina, juga digunakan bagi orang yang berutang sebagaimana
yangdisebutkan dalam sebuah ungkapan:

t3a)'a|i;;^f Jt ,#i,&j6 e#rs J)i
"Mau pergi kemana kamu? t, *..rjr*rb: aku mau menarik utang dari
saudaraku."

Namun pernyataan ini tidak benar dilihat dari asal akar katanya,
karena kata t uit berasal dari kata yang ditambahkan huruf wau [) dan
ini dibuktikan de n g an kata or3v artiny a pinlaman. sedan gkan kata j ui t

berasal dari kata yang ditambahkan huruf ya (.sJ dan ini dibuktikan
dengan kalimat l4'ijp artinyaaku mencelanya.

co

E : Kata '++Jt artinya kaum yang membawa beban bantuan.
Dan kataljljuga merupakan jenis bagi laki-laki dan unta yang selalu
membawa perbekalan bantuan, meskipun terkadang kata tersebut
digunakan untuk jenis yang lainnya.

Allah berfirman:

{@ Ui;'#,fJly
"Tatkala kafi.lah itu telah keluar." (QS. Yusuf lll:9a)

{@t}4#vuwy
*Hai kafilab, sesunguhnya kamu adalab orang-ordng ydng nxencuri."
(QS. Yusuf lt2l:70)
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{@"+-61'-6ii{6y
"Ddn kafilah yang kami datang bersamanya." (QS. Yfisuf ll2): 82)

Kataljtjuga digunakan untuk mengartikan seekor keledai buas,

dan juga untuk mengartikan benjolarLyangadapadabagian kaki, dan

untuk mengartikan bola mata, tulang rawan pada telinga, air yang

meluap seperti buih, kekokohan, dan kelenturan. Meskipun kata;it
dapatdigunakan dalam mengartikan kata-kata tersebut, namun dalam

kaitan satu sama lainnya terdapat perbedaan. Kata j\il artinya adalah

takaran dalam timbangan. Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat

jc;\55J1 3ft artinya aku menimbang dinar, kalimat 'iiL artinya aku

menghinakannya, ini diambil dari akar kataiUit artinya yang hina.

Dan ungkapan orang Arab yarlgberbunyi qiSl-fr iV,3 aftinya anak-

anak si fulan saling mencaci (saling menyebutkan aibnya). Disebutkan

dalam kalimat lain ';;r;ri1 V\fi artinya mereka melarikan diri dari

hutang. Oleh karena itu kalimat ltlta;e artinyabinatang tunggangan

itu melarikan diri. Dan orang yang melarikan diri juga bisa disebut"V.

9o.
, t*r9 : Kata , o1* adalah nama orxng, lalu kata tersebut diarabkan

fi ,f -rrrgkir, ;ir*bil dari ungkapan 
-arab 

y angberbunyi ;;i U-aniiyaunta 
putih. Kalimat ,-iVsi,'rSU artinyaunta Putih juga. Jamak dari

kata tersebut adalah j"ag danitu artinya unta putih yangputihnya bisa

mengalahkan yang hitam, atau bisa juga kata tersebut berasal dari kata

;;t artinya adalah air kejantanan (mani,) disebutkan dalam kalimat

\i-i,\6 artinya air maninya.

0o.
, il9 : Kata ,;it artinya adalah kehidupan, namun ia khusus

Hguirlrn bagi hewan, kata tersebut lebih khusus daripadakata iqit
karena kata ir;it yang artinya kehidupan juga, ia digunakan pada

hewan, Malaikat dan Allah $;t:xw.Kata;i;jl diambil dari kata il*jt
y arLg artiny a sesuatu y ang menghidupi (mata pencaharian).
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Allah berfirman:

{ @ flr | {-sr e fra*} r#c#'ey
"Karni telab menentukan dntara mereka pengbidupan mereka dalam
kebidupan dunia." (QS. Az-Zukhruf lafl:32)

{@t'^Ay
*Penghidupan 

yd.ng sempit." (QS. Thaha l20l: L2a)

{@;a;:W."&y
*Bagi 

mu pengbidupan." (QS. Al-A'raf [7]: 10)

{@,#WK:%Y
"Ddn Kami telab rnenjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan
bidup." (QS. Al-Hijr [1s]: 20)

Allah juga berfirman mengenai para penduduk Surga.

{@+Y*-a#\
*Maka ordng itu berada dalam kehidupan yang diridhai."
(QS. Al-H etqah l6el: 21)

Dan Nabi Muhammad -sor*x9t bersabda:

16;{r ,_w.i}r*.i))
"Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat."

2o'
OP : Kata jluJt artinya adalah sesuaru yang memalingkan dari
tujiran baik. Dari kata tersebut lahirlah kalimat *'ilt &_t* artinya
godaan zaman. Disebutkan dalam sebuah kalimat '{;V artinya ia
menggoda (menghalangi) nya.
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Allah berfirman:

{@E#i1x'i)i.iy
"Sunguh, Allah mengetabui orang-orang yang menghalang-balangi."
(QS. Al-Ahzab [33]: 18)

Maksudny a adalah orang-o ran g y angmenghalangi dari tuj uan baik.
Kalimat 3* k ^r^unni; 

j;, artinya laki-laki yangsuka menghalangi
dari perbuatan baik. Adapun kata gld adalah nama jenis patung.

c
'tO/

JP: Kalimat aiE dan 'i)V aninyasama, yaitu dianiayaatau menderita.
Hinya saja kata j,iJr digunakan untuk penderitaan karena musibah,
sedangkan kata lf r digunakan untuk mengarrikan pender itaankarena
beban yar,g berat. Disebutkan dalam sebuah kalimat ,llW artinya ia
tidak menganiayamu dengan memikulkan beban berat. Orang yang
menderita karena beban berat disebut jiV dari kata l_r;lr juga dapat
berarti meninggalkan separuh dengan mengambil tambahan.

AIIah berfirman:

{@i};*Io;f ;,u6}

"Yang demikian itu adalab lebib dekat kepada tiddh berbuat aniaya."
(QS. An-Nisa' [4]: 3)

Dari kata tersebut juga lahirlah kalimat'a;-;tgjta aninyaharta
waris itu melebihi dari jumlah pembagiannya. Maksudnyadarijumlah
p emb a gia rL y ang dit etapkan dalam nash. Kata $-r,Al artiny a bers andar
kepada y^nglain dari hal yang membebaninya. Kata fitjuga berarti
musibah yang memberatkannya. Disebutkan dalam sebuah kalimat
A-gt "u; artinya kecelakaannya itu telah membebaninya. Dari kata

.j,iJr 1"g, lahirlah kata Jr;jr arrinya ranggungan (keluarga), jamak
kata tersebut adalah j;. t<rli* at'lV arrinya ia menangggung barang
bawaannya. Dari pemaknaan tersebut juga diambil dari hadits Nabi
Muhamm ad 1art;ai7 y ang b erbunyi :
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KJ* ei a-rxr,iqU
orang-or ang y arLg menj adi"Mulailah dari dirimu sendiri dan

tanggunganmu."l8

anggota keluargan y a*"d) .

0o -
. L9 : Allah berfirman:pr

{@':{e;fi+313y
"Dan jika kamu khawatir menjadi miskin." (QS. At-Taubah [9]: 28)

Makna kaa'as; dalam ayat tersebut adalah miskin. Disebutkan

dalam sebuah kalimat blt JV artirrya laki-laki itu menjadi miskin,
sehingga membuat dirinya terbebani oleh beban yangberatdan dia pun

disebut dengan Jie. narpun kata J\tly^rgberarti beban tanggungannya

menjadi banyak, ia diambil dari kata yangdi tambahkan huruf wau (1).

Dan firman-Nya yangberbunyi

{@ 6!6{,61t;Y
"Dd,n Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurd.ngd.n, lalu Dia
memberikan kecukupaz. (QS.Ad-Dhuha [93]: 8)

Maksud ayat tersebut adalah Allah menghilangkan kefakiran
jiwa dengan memberikannya kekayaan terbesar sebagaimana yaflg
disebutkan dalam sebuah hadits yangberbunyi:

((jgJl .si.s:Jrll
"Kekayaa rL y ang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. "

ahadits.tekshaditsDertamaadalahrrJ,J*.jil.r,ltt..Mulai]ah
denqan dirimu ,.""diri."" hadits ini dikeluarkan oleh'Muslim no*oi (997)'dari'liadits Jabir
bin'Abdullah ++ili, sedangkan teks hadits kedua adalah lri5 ;; dan orang-orangyang dalam
tanppunRanmu. Hidits ini dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor A,{27) dan Muslim nomor (1034)

darihadits Hakim bin Hizami*,i[g;.,. Syaikh al-Albani berkata, "Hadits ini juga telah diriwayatkan
oleh Abu Hurairah, Hakim bin Hizam, Abi Umamah, Jabir bin 'Abdillah dan Thariq
A1-Mahariby." Lihar Al-lruta nomor (834)

fata J\el aftinyabeban tanggunga nnya menjadi banyak (banyak
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Disebutkan juga bahwa maksud dari ayat diatas adalah bahwa
nabi bukan miskin harta. Dan disebutkan juga bahwa maksud ayat
diatas adalah bahwa Dia mendapati Muhammad dalam keadaan

fakir (membutuhkan) rahmat dan ampunan Allah, maka Allah pun
memberikanrLya kekayaan berupa ampunan dari apaya;ng telah
dilakukan dan apa yangakan dilakukannya.

0o.
?f : Kata iuit sama aftinyaseperti kata iiJJtyaitu tahun, hanya saja

kata At banyak digunakan pada perjalanan tahun yarlg di dalamnya
terdapat kesusahan dan kekeringan. Oleh karena itu kekeringan juga

sering digambarkan dengan menggunakan kata fu-lJ|, sedangkan kata

i\3t biasa digunakan padaperjalanan tahun yarrgdi dalamnyaterdapat
kemakmuran dan kesuburan.

Allah berfirman:

{ @ {,i";- *;,}ui Lg, *-?6Y
"Tahunyangpadanya rndnusia diberi bujan (dengan cukup) dan dimasa

itu mereka rnernerds anggur." (QS. Yusuf ll\: a9)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ C6<4;$yt*;fir-4\
"Maka ia tinggal di antara mereka seribu tabun kurang lima puluh
tabun." (QS. Al-'Ankabfil29l: 14)

Adapun di gunakan ny a karaiUJ t setelah huruf istitsna (pengecualian)

dan kata i;it sebelum huruf tersebut, maka itu akan dibahas setelah

pembahasan huruf ini insya Allah. Kata ift artinya adalah berenang.

Dikatakan bahwa dinamakannya tahun dengan menggunakan kata

iu.!t karena sepanjang tahun matahari terus berenang (berputar) pada

porosnya. D an y angmenunj ukkan bahw a kata tahun berarti peredaran

(matahari dan planet-planet lainnya) terdapat pada firman Allah S(4.na
yang berbunyi:
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{@ <4;:5.*eky
"DAn masing-masing beredar pada garis edarnya." (QS. Yasin [36]: a0)

I oz
O *: Kata ,i-5*Jt artinya adalah pertolongan. Disebutkan dalam

seb-uah kalimat OF';ti,3 arinya si fulan adalah penolongku. Kalimat
L# aniny, ,kr?lah menolo ngnya.

Allah berfirman:

{@ h+isY
"Maka tologlah aku dengan kekuatan " (QS. Al-Kahfi [18]: 95)

{@Zir(,\i,*xt;'y
"DAn dia dibantu oleb kaumyanglain." (QS.Al-Furqan l2\: a)

Kata $3\;Al artinyaadalah saling menolong.

Allah berfirman:

{ @ is1;rs }r,ii7$a$6$6 }i &'t;,;G;Y
"DAn saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaquaan dan

jangan saling tolong menolong dalam perbud.tan dosa dan permttsuban."

(QS. Al-Maidah ls):2)

Kata i:u;*j\ artinya adalah meminta pertolongan.

Allah berfirman:

{@'i5AS;A\'',a-"*t\
"Mintalah pertolongan dengan melakukan sbalat dan sabar."

(QS. A1-B aqarahf2): ts3)

Kata $\.yJl artinya yang berada pada pertengahan usia, lalu kata

tersebut digunakan untuk mengkiaskan peremPuan tua sebagai bentuk
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gambaran semata, contohnya sepefti yaflgdisebutkan dalam sebuah
syair yang berbunyi:

=.t*it w 4 S,;i'bl * J5 \6ltlv$ srt rg
Jika mereka mendatangimu mereka akan berkata sesunggubnya itu

banya separub, dan sesunggubnya separub yang semisalnya
adalab yang sudab pergi

Allah berfirman:

{@"4G:icy
"Pertengahdn antdra itu." (QS. Al-Baqarah [2]: 63)

Lalu kata ,3!-p.rntuk mengartikan peperangan yang sering dan
sudah berlalu. Dikatakan bahwa kata'oSg;Startinyaadalah buah kurma
yang sudah lampau. Kata t6ta rtinyaadalah helaian bulu binatang buas,
jamak dari kata tersebut adalah &t1ta atau.ii. rdi*at ;)l'dvartinya
bulu yang tumbuh pada bagian kemaluan, bentuk tasbgir (pengecilan)

nya adalah \t.
9o.
Cp : Kata &it aninya mata yaitu salah satu anggota tubuh manusia.

Allah berfirman:

{@;3\-<ii\:'y
"DAn m.d.ta dibalas dengan nlatd,." (QS.Al-Maidah [5]: a5)

{@ e*:iYv::sy
"Pastilab kami hapuskan penglibatan nxrtta. mereka." (QS. Yasin [36]: 66)

{@ ili'uJ4;,;ialy
"Sedang Tndtd mereka bercucuran air mata." (QS. At-Taubahlg): 92)
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{@ig jy{3y
"Penyejuk, lnatd. bati bagiku dan bagimu." (QS. Al-Qashash [28]: 9)

{@w5SY
"Agar senang batinya." (QS. Thaha [20]: a0)

Orang y^ngmempunyai matajuga bisa disebut fu begitu iuga
dengan orang yalgmenggembalakan sesuatu ia disebut dengan ti.
Kalimat .j+ $ii arrinya si fulan dalam pengawasan (mata) ku. Ini
seperti .rngkapan yangberbunyi t;3 rb o\r$ artinya ia dalam

pengawasan mata dan pandanganku.

Allah berfirman:

{@"qrfl':fr1,.Y
"Maka sesunggubnya kamu berada dalam penglibatankLt."

(QS. Ath-Thur ls2l: aS)

Dan Allah juga berfirman:

{@ 6'\.iY
"Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami." (QS. Al-Qamar [5a]: 1a)

{@ r'El;rf;i&r6y
"Ddn buatlah babtera itu dengan pengda)dsdn Kami." (QS. Hud [11]: 37)

Maksud kata Uft dalam ayat tersebut adalah dengan penglihatan

dan penjagaan Nya.

{@*,F'g;Y
"DAn supdya kamu diasuhi dibauab pengaw)dsd.n-Krt."

(QS. Thahal20):3e)
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Dari kata tersebut lahirlah kalimat .:t=lr it $-G artinya kamu berada

dibawah pengawasan dan penjagaanAllah. Ada juga yarLgmengatakan
bahwa maksud dari kalimat diatas adalah Allah menjadikanmu sebagai

penjaga dan prajurit-Nya, jamak kata faL adalah Wi dan 3r&.

Allah berfirman:

{ @ :$, : ;1-e2:;i c;v. 35 {iy
"Ddn aku tidak mengatakan kepada orang-ord.ng yang dipandang bina
oleh penglihdtannTu." (QS. Htd [11]: 31)

{ @ -;^fr 1fi ai;; \6,;i b3,5 6iy
"Ya Rabb kami, anugerahilab kepada kami istri-istri kami dan keturunan
kami sebagai penyendngbati." (QS. Al-Furqan l25lz 7a)

Kata ir;it juga digunakan untuk mengartikan setiap bagian anggota

tubuh yang mempunyai pandang rLnya masing-masing, begitu juga

kata grit digunakan untuk mengarrikan lubang, diserupakan dengan

bentuk mata, sebagaimana kata;;.ttj"g, digunakan untuk mengaftikan
saluran air. Maka lahirlah dari kata tersebut kalimat :r-,L'"W artinyaair
keluar dari salurannya. Dan ungkapan arab yangberbunyi ,^i3t,f
artinya tuangkan geriba (kantung air) mu. Mata-mata juga disebut
dengan &t hal ini diserupakan dengan fungsi mata yaitu untuk melihat.
Dengan demikian penamaannya sama seperti perempua n yangdalam
hal lain disebut dengan Lj ^t^u 

seperti dinamaka nnya binatang
tunggangan dengan panggtlanff. Dan disebutkan dalam sebuah kalimat
Y.r\K ,!r*;,id3 aninya si fulan memiliki istri, dan W AYi.,1)13 aninya
si fulan memiliki hewan. Dikatakan bahwa emas juga disebut dengan

laL karena emas merupakan benda yang paling mulia, sebagaimana

mata merupakan organ tubuh paling utama. Dari pemaknaan ini
maka disebutkan dalam sebuah kalimat ,;* l3i artinyapara pemuka
(orang-orang utama) kaum. Dan kalimat ;;J-;jt iqii anin y a anakpaling
utama dimata bapak dan ibunya diantara anak-anak yarlg lainnya.
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Sebagian ada yang berkata bahwa kata ,!it jika digunakan untuk
mengartikan makna sebuah zat, maka setiap apayang dimilikinya
dinamakan bL, dan penggunaan pemaknaan ini sama sePerti

penggunaan kata 'r-3'1t dalam kata ,fur:il yang berarti budak. Begitu
juga dengan penggunaan kata i/t .rt trrk mengartikan peremPuan,

dinamakan demikian karena ilvang dalam arti lain kemaluan

perempuan merupakan maksud dari peremPuan tersebut. Dikatakan

bahwa mata air juga disebut dengan (tb , dari mata air itu lahirlah

kalimat :\-; [\,L artinya air yatgterlihat (tampak) pada mata, dan kata

lf" aninya mata air yang mengalir (memancar.)

Allah berfirman:

{@fi;r,x:^$gy
"(Yang didatangkan dari) sebuab rnd.td. air (di Surga) yang dinamakan

Sakabil." (QS. Al-Insan [76]: 18)

"Ddn Kami jadikan bumi memancarkdn rna.td. air-mata air."
(QS. Al-Q amar Pal: 12)

"Di dalam kedua Surga itu ada dua buah Tndta air yang rnerndncdr."

(QS. Ar-Rahman [55]: 50)

{@ a6(;,{'rq-y
"Di dalam keduanya (Surga itu) ada dua buab rndta airyangnlemAncd,r."

(QS. Ar-Rahman [55]: 66)

{@"*i'*;l'ffiY
"Dd.n Kami alirkan cairan tembaga baginya." (QS. Saba [34]: 12)

{@(*;i*rq{y
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{@ )}!'"9a61fr3-,t\
"sesungguhnyd ord,ng yang bertakwa itu berada dalarn Surga-Surga

(taman-taman), dan (di dekat) rnd.ta air (yangmengalir)."
(QS. Al Hijr [1s]: as)

{@eg',ti\
*Dari tamdn-tdrnan dan rndtd, air." (QS. Asy-Syu'ara' 126):57)

{@ p!::@efi*o\
*Dari tdrnd,n-tarnan, rnd.tA air-mata air dan kebun-kebun."
(QS. Ad-Dukhan laal: 2s-26)

Kalimat ,y.!lrl+ artinyaaku mengenai matanya, ini sama seperti

kalimat 'os-\, aninya aku mengenai kepalanya. Dan kalimat 'a3b artinyt
aku mengenarrLyadengan mataku, ini sama seperti kalimat 'a{n-, artinya
aku mengenainya dengan pedangku. Yang demikian itu dikarenakan

terkadang anggota tubuh bisa jadi objek yang dikenakan, seperti
kalimat'oiJl, y ang art iny a aku men gen ai kep al any a, namun te rkadan g

ia juga bisa menjadi alat untuk mengenai sesuatu yang kalimatnya
sama seperti kalimat 'ii., aninya aku mengenainya dengan pedangku.

Mengenai dua pemaknaan tadi terdapat ungkapan arab yangberbunyi
e1{ kalimat tersebut dapat bermakna aku mengenai tangannya, dan

bermakna aku mengenainya dengan tanganku. Disebutkan dalam
kalimat ';)t,l+ artinyaaku menggali air sumur.

AIIah berfirman:

{@-i5 'v*tiiii.{B
"Ke sudtu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang

rurnput dan sumber-sumber air bersib yang mengalir."
(QS. Al-Mu'minrJn [23]: 50)
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{@#hKs*Y
*Maka siapakab yang akan mendatangkan air yang rnengalir bagimu."
(QS. Al-Mulk [67]: 30)

Dikatakan bahwa huruf mim (1.) pada kata i*: adalah huruf asli

bukan huruf tambahan, dan ia berasal dari kata ,L313 artinya aku
mengalirk anny^. Kemudian kata,!it digunakan untuk mengartikan
kecondongan dalam menimbang, oleh karena itu disebutkan bahwa

kerbau buas dinamakan juga dengan ff l ataui\ioi dinamakan demikian
karena keindahan matany a.

Jamak dari kata tersebut adalah [g dan dengan kata itu pula
perempuan diserupakan sehingga iapun disebut dengan,!9.

Allah berfirman:

{@'w;-'YrLtpY
*Bidadari-bidadari ydng tiddk liar pandangannya dan jelita rndtdnyd."
(QS. Ash-sheffat p7l: as)

{@'l^r3;'y
"DAn ada bidadari-bidadari yang bermata indab."
(QS. Al-\raqi'ah ls6): 22.

, 3: Kata t$ll artinyakeletihan badan dalam berjalan. Sedangkan

hi* gl' ^niny^liel.-rh.n 
dikarenakan mengurus suatu p.rkrm drn

ketika banyak berbicara.

Allah berfirman:

{@7}trgu\6\Y
"Maka apakah kami letib dengan penciptadn yangpertama?"
(QS. Qaf [s0]: 1s)
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{@ W6{q5Y
"Dan Dia tidak rnerAsd. payab karena menciptakdnnyA."
(QS. Al-Ahqef [a6]: 33)

Dari kata tersebut lahirlah kalimat g# 0-';i artinyaia letih dalam

berbicaranya. L\tELUV k artinyalaki-laki yangletih dalam berbicara

dan dalam sebuah perkara. Kalimat ivi\:, artinyapenyakit yang tidak
ada obatnya, wallabu a'lam.

a"D:€"6
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';i' +6
Bab Huruf Ghain

'iL: Kata !\.1J1 anin ya adalah yartgmenetap (tersisa) setelah yang

ada bersamanyatiada.

Allah berfirman

{@"i:i;i:)G
"Kecuali seord,ng Perernpud.n tud. (istrinya), yang tt

golongan yang tinggal." (QS. Asy-Syu'arel26): 171)

Maksudnya adalah orang yang usianya panjang. Ada juga y^tg
berkata bahwa maksud G-a\Atdalam ayat tersebut adalah orang-orang

yangmenetap tinggal dan tidak ikut bersama Nabi Luth. Ada juga yang

berkata bahwa maksudnya adalah orang-orang yang tersisa setelah

diturunkan azab kepada kaum Luth.

Dalam ayatlain Allah berfirman:

{@ 6{)i4a4;ilrsS\
"Kecuali istrimu dia adalab termasuk orang'orang yd.ng tertinggal

(dibinasakar/. " (QS. Al-'Ankab fi 129), 33)
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Begitu juga dalam ayat lainnya Allah berfirman:

{@ 6*ailJqLbxy
"Kami telah menentukan babua sesungubnya ia itu termasuk orang-
orangyang tertinggal (bersama-sAnla dengan orctng hafi.r lainnya)."
(QS. Al-Hijr [1s]: 60)

Dari kata tersebut lahirlah kata tliit artinya sisa susu pada tete
(payudara), jamak dari kata tersebut adalah jt;;i dankalimat ,*+t;3
artinya sisa (darah) haidh, begitu juga kalimrt $r ',i'L aninya sisa

malam. Kata jqiSt artinya yarTgtersisa dari debu,ialu makna sisa itu
digunakan juga pada sisa angin (asap) dan debu yangbeterbangan atau
sisa-sisa lainnya. kalimat :dt ;i artinya sisa debu itu berhamburan
terbang meninggi. Dikatakan bahwa sesuatu yang telah berlalu
dinamaka" i,6 pemaknaan ini diambil dari gambaran debu yang
berlalu dari tanah, sebagaimana disebutkan juga bahwa kataiV berarti
sesuatu yaflgtersisa, dan pemaknaan ini diambil dari gambaran debu
yangtersisa (teninggal) dari orang-orang yang berlari. Dari kata jGil
lahirlah kata'eigt artiny a adalah sesuatu y angterkena (menempel) debu
atau sesuatu yang berwarna seperti warnadebu.

Allah berfirman:

{@ww);i.'ti:"Y
"DAn pada bari itu ada (pula) wajab-wajab yang tertutup debu (suram)."
(QS. 'Abasa [80]: 40)

Kata'6L dalam ayat tersebut adalah bahasa kiasan terhadap muka-
muka yaragberubah warnarya karena kegundah gulanaan, berani ini
seperti y arLg digambarkan dalam firman Allah y 

^ng 
berbunyi:

{@W;{ri*y
"Hitamlah (merab padamlab) mukanya." (QS.An-Nahl [16]: 58)

Disebutka n'"rG\ -'F -'r';; -'*.
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Tharafah berkata:

c;J:i.irpd4i3
Aku melibat ord.ng-ord,ng gurun (badui, miskin)

mereka tidak mengingkariku

Maksud dari LllL6; adalah l#,#yaitu orang-orang yang terkena

debu yarLgtinggal di gurun. Ini seperti ungkapan arab yangberbunyi

, LiJl lra aninyaorang-orang yang selalu di jalanan. Kalimat ',tiL aAt;\)-t J. r

artinya musibah yang tak berakhir. Pemaknaan ini diambil dari
ugkapan arab yang berbunyi ,4t'* artinya sesuatu itu terjatuh
ke dalam debu, maka diartikannya kalimat diatas dengan makna
musibah yangtak berakhir, seolah manusia yangmengalami musibah

itu diselimuti debu terus menerus, atau pemaknaan kalimat tersebut

diambil dari kata aA\ yang berarti sisa, sehingga musibah itu terus

tersisa tidak berakhir, atau diambil dari kalimat O-jl'r'jr, yaituwarna
debu. Semua sumber pemaknaan ini menyimpulkan bahwa kalimat
fr;A aStS mengandu ng 

^rti 
musibah yarlg tidak berakhir, dan jika

berakhir maka ia tetap menyisakan duka, atau pemaknaan kalimat
tersebut diambil dari ungkapan arab yangberbunyi 're 3" keringat
yangterus bercucuran. Kalimat |jl a| aninya keringat mengalir.
Kata Lgi$l adalah jenis tumbuhan dan buah-buahan dimana bentuk
dan warnanya menyerupai tanah.

06-9 : Kata,;61it aninya menjadikan temanmu rugi secara sembunyi-

sembunyi dalam bermuamalah di anatra kamu dengannya. Jika
kerugian itu dalam bentuk harta, maka bentuk kalimatnya adalah
'ot3 inL artinya si fulan telah membuat rugi. Dan jika kerugian itu
dalam bentuk pendapat maka bentuk kalimatnya adalah g,L aninya
ia telah membuat rugi. KalimatlK r;*L artinyaaku telah dibuat rugi.
Kalimat dUgJl ij artinya adalah hari kiamat, dinamakan demikian
karena pada hari kiamat terlihat jelas kerugian besar dalam jual beli
yarLgAllah tunjukkan melalui Firman-Nya:
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{ @'+i =a#'$ iG) e} J,t1\ (*' \
"DAn diantara manusia ada orangyd.ng rnengorbankan dirinya karena

mencari keridbaan A llah." (QS. Al-Baqarah l2l: 207)

Dan melalui Firman-Ny, yarrg berbunyi:

{ @ <r,;Aiai;*K\3LY
" sesungubnya A llab telab membeli orang- ord,ng y ang beriman. "
(QS. At-Taubah [9]: 111)

Dan melalui Firman-Ny, juga yangberbunyi:

{ @ J# ofii ;i #,'t'-i6u;Ii'"rL!
"sesunggubnyd. orang-orangydng rnenukar janji (rtya dengan) Allab dan

sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit."
(QS. Ali'Imran l3):77)

Maka pada hari kiamat nanti mereka akan mengetahui sendiri

bahwa dirinya telah merugi karena telah meninggalkan jual beli dengan

Allah dan lebih memilih jual beli dunia. Sebagian adayang ditanya

tentang apa itu,i\I3lli-rl mereka menjawab: "Hari dimana ditampakkan

kepada mereka hal-hal yarLg bertolak belakang dengan aPa yang
mereka perkirakan selama di dunia." Sebagian ahli tafsir berkata bahwa

asal maknakata 3gJt rdrlrh menyembunyikan sesuatu, sedangkan

makna dari kata,!:jt dengan huruf ba fathah (.7) adalah tempat yang

menyembunyikan sesuatu. Lalu ahli tafsir itu menyenandungkan

sebuah nasyid: 
o

wVrG €\1\# * egqUt &'ril't
Dan aku belum pemab melihat pemuda pelupa ydng serupa

dimana i.a lupa akan akibat-akibatnya

Setiap lekukan organ tubuh seperri pangkal paha dan lutut dinamakan

itl; dikarenakan anggota tubuh itu tersembunyi tidak terlihat.
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Dan disebutkan bahwa perempuan juga dinamakatt 61U:it 
'aS artinya

(perempuan itu mempunyai) lekukan tubuh yangindah.

ti.;, Kata i\iiit aninyabuih. Contohnya seperti dalam kalimat )*A$uL
artinya buih banjir, atau;*dl ;r:; artinya buih uap (y^ngkeluar dari)

periuk, yaitu sesuatu yang penuh dan tercecer dari tanaman yang
kering, Lalu kata ,$t'si @uih/uap dalam periuk) digunakan untuk
mengartikan setiap hal yang hilang dan pergi diluar kebiasaannya.

OIeh karena itu disebutkan g;$l VL aninyadanau itu mengering (hilang)

atau sepefti kalimat 'Ail3,* artinya jisranya hilang menjadi buruk.

_1JS : Kata iJit artinya adalah mengosongkan sesuatu dan

ireninggalkannya. Kata jJit digunakan juga untuk mengartikan ingkar
janji. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat j;\t,iXl arinya
si fulan ingkar janji.Jamak dari kata tersebut adalah itG. Sedangkan

kata'rt -rL artiny ao ran g y arrgb anyak in gkar janji. Kata j ij'i I at au i$i I

artinya air yang mengalir ke rawa, jamak dari kata tersebut adalah

'r;J- atau'orri. Kalimat ,$l't''&Lartinya rawa itu menjadi berair.

Kata ii;1)l artinya rambut yang dibiarkan tidak dipotong sampai

panjang, jamak kata tersebut adalah 3tG. Kalimat ijl>V artinya
membiarkan atau meninggalkannya.

Allah berfirman:

{ @'',4;i iy,tT Jrib, 316{ Y
*Tidak meninggalkan yd.ng kecil dan tidak (pula) yang besar melainkan
ia mencatat sefttua,nya." (QS. Al-Kahfi [18]: a9)

{@\1;frr:S"fy
"DAn tidak kami tinggalkan seord.ngpun dari merekd.."

(QS. Al-Kahfi [18]: a7)
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Kalimat ltSstc,.,G artinyakambing itu tertinggal (dibelakang) dan

kambing itu disebuti3* dikatakan juga bahwa gua atau lubang tempat

bersembunyi unta, kuda dan pemburu dinamakan'-1;L dari pemaknaan

itu disebutkan dalam sebuah kalimat jptl:i|')G,-;iv artinyakuda
ini tidak tinggal didalam tempat persembunyian ini. Kemudiankatar6
dijadikan perumpamaan untuk sebuah ketetapan (tidak diam), maka

disebutkanlah dalam sebuah kalimat ';rG $iv artinyaketetapannya

tidak tetap.

O*: AIIah berfirman:

{@rc'.v{r:ry
"Benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang

segttr." (QS. Al-Jinn 172): t6)

Maksud kata oG dalam ayat tersebut adalah yangderas. Dari kata

tersebut lahirlah sebuah kalimat '^* U* artinya air matanya tunrn
deras. Kata.3t$jl dapat digunakan dalam air (maka mengandung makna

air yang deras) atau dalam lari (maka berarti lart yang kencang) atau

dalam berbicara (maka ia berarti ucapannya sangat banyak)

lG: Kata l'r";statau itiil artinya adalahwaktu permulaan siang.

Dalam Al-Quran kata tersebut dilawankan dengan kata Jgjl yang

berarti sore.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ )$iv)35'\.y
"Di anaktu pagi dan petd,ng." (QS. Al-A'raf l7):205)

Sedangkan kata it1ljt disandingkan lawannya dengan kata 65tt.
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Allah berfirman:

{@ *t\3 ti:,,iiu,\
"Di pagi dan petangbari.' (QS. Al-An'am 16): 52)

{@:Are:'-fs&:ly
"Yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan
dan perjalanannya di waktu sore samd dengan perjalanan sebulan."
(QS. Saba' l34l:72)

Kata i1;Utt artinya adalah awan yang muncul diwaktu pagi,
sedangkan kata ilidt artinya makanan yangdimakan diwaktu pagi.
Disebutkan dalam sebuah kalimat \sG artinyaaku telah makan pagi.
yGi aninya aku sedang makan pagi.

Allah berfirman:

{@&; &vii$Y
"Pergilah diuaktu pagi (ini) ke kebunmz." (QS. Al-Qalam 168l:22)

Kata lii digunakan untuk mengartikan hari setelah hari ini
(maksudnyahari esok).

Allah berfirman:

{@61'uk"y
*Kelak 

mereka akan mengetabui." (QS. Al-Qamar l5al:26)

Atau yangsemisalnya.

)-P : Disebutkan dalam sebuah kalimat ti)tt i.G artinyaaku telah
menipunya dan aku mendapatkan apayangaku mau darinya.Kata'e|)t
artinya adalah kelalaian terhadap kesadaran. Sedangkan kata Jgl
artinya kelalaian disenai dengan tidur kecil.
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Asal kata tersebut adalah$it artinyahal yang menonjol pada sesuatu,

contohnya seperti kalimat oAtt$ aninyabagian putih yangadapada
jidat kuda , atauseperti kalimat ,-i.'J\'-tV artinyamata pedang. Kalimat

-,91F artinya lipatan baju atau kain. Disebutkan juga dalam sebuah

kalimat ,f & erL\ aninya lenturkan lipatannya. Kalimat\:S |F artinya

lipatkan seperti ini, seolah ia melenturkan lipatartnya.

Allah berfirman:

{@ ),ai\i{rt}ry
"Apakab yang telah memperdayakan kamu (berbuat durbaka) terbadap

Tubanmu yangMaba Mulia." (QS. Al-Infithar 182): 6)

{ @ s4' c \,5 ai'i €* l$ir{Y
"Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleb kegiatd.n ordng'orang kafir
(yong bergerak) di seluruh negeri." (QS. Ali 'Imran l3): 196)

AIIah berfirman:

{@ 6#Jvb:"!'\#ar-iir;
"Padabal syaitan itu tidak, menjanjikan kEada mereka selain dari tipuan

belaka." (QS. An-Nisa' lal: 120)

Allah berfirman:

{ @ 6# t yrtu # <,A)ai[ot-Sp
"sebenarnya orang-ordng yang zbalim itu sebagian dari mereka tidak
menjanjikan kepada sebagian yang lain melainkan tipuan belaka."

(QS. Fathir [3s]: a0)

Allah berfirman:

{@r# )fic;3,P-Jt#,r}-Y
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"sebagian mereka rnembisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-

perkataan yang indah-indab untuk, menipu." (QS. Al-An'am 16l: ll2)
Allah berfirman:

{@ P3N\*$$tritgtic;y
"Kehidupan dunia itu tidak lain banyalab kesenangan yang

memperda,yakAn." (QS. Ali'Imran [3]: 185)

{@vlitgi#*y
"Ddn mereka telah ditipu oleb kehidupan dunia."
(QS. Al-An'am [6]: 70)

{@ 6;}$y;A;;'^i6;,ey
"Allah dan rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu
da.ya." (QS.Al-Ahzab p3): 12)

{@ 3'trii*fi,H!;.*;Y
"Ddn jangan sampai penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam

(mentaati) Allah." (QS. Luqman [3 1]: 33)

Kata )1j)l artinya adalah segala yangmemperdayakan manusia,

mulai dariharta, kedudukan, syahwat dan syaitan. Sebagian adayang

menafsirk an kata |jil dengan arti syaitan, karena syaitan merupakan

makhluk busuk yang paling banyak memperdayakan manusia.

Selain diartikan dengan syaitan, kata)1j:ljuga dianikan dengan dunia,

sebagaimana disebutkan bahwa dunia itu selalu menipu, berbahaya dan

pahit. Kata );ilt artinya adalah bahaya, ia diambil dari akar kata tit
oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat rrj)l 6 ,p ,i6 artinya
larangan untuk berjual beli yang berbahaya (jaul beli i^ngbelum jelas

karena masih ada unsur spekulasi).
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Kata hAl artinya adalah akhlak yang baik, dinamakan
demikian karena akhlak yarng baik itu dapat memperdayakan,.dan
disebutkan dalam sebuah ungkapan Arab yang berbunyi;ii.ii3
l)* ,piS i)r! artinya kebaikan si fulan telah hilang dan diganti
oleh keburukannya yang datang. Bila dilihat pada makna kalimat
,rAtif yang berarti sesuatu yang menonjol dari kuda (yaitu
bagian putih yang ada pada jidarnya) maka kalimat |9\ 3)f'3 arinya
si fulan terkenal dan terhormat. Dikatakan juga bahwakata )rlt
artinya adalah tiga hari malam pertama pada setiap bulan. Karena
tiga malam itu gambarannya sama seperti ,-{}l';'$- yaitu bagian yang
menonjol dari kuda. Dan kalimat ,4ooJl)\b artinyamata pedang,
sedangkan kata )gt artir:ya susu yang sedikit. Kalimat fuer 9;C
artinya unta itu sedikit menghasilkan susunya. Dinamakan demikian
karena sebelumnya unta itu diperkirakan akan menghasilkan susu yang
banyak, namun ternyttaia menghasilkan sedikit maka ia seolah telah
menipu pemiliknya.

Q. P : Kata ,-1. jit aninya hilangnya matahari. Disebutkan dalam
kalimat ,>.G artinya matahari telah tenggelam. Kalimat ,rj3,t l.;
artiny a temp at tenggelam ny a matahari.

Allah berfirman:

{@':Fvapi5Y
"(Dialab) Rabb timur dan barat." (QS. Asy-Syu'ara' l26f:28)

{@ 6;,(!"6Aiuy
"Rabb (yorg memelibara) dua timur dan Rabb (yorg memelibara) dua
barat." (QS. Ar-Rahmanl55): t7)

{@"4s$'it\
"Rabb ydng lrTemiliki timur dan barat." (QS. Al-Ma'ari j l7Q: a0)
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Ay at-ay at di atas ada y angmenye butkan kata S$tdalam b entuk
mutsanna dan ada jtgayangmenyebutkannya dalam bentuk jamak.

Dan firman Allah Sa:r:i,v;7 yangberbunyi:

{@P}J;#;sY
*Tidak 

disebelah timut dan tidak pula disebelah barat."
(QS. An-Nnr l24l: 35)

Dan Allah juga berfirman:

{ @ 3. P\i rr "-;:ili 3* &ttt-.6* Y
"Hingga apabila dia telab sampai ke tempat terbenamnya matabari, dia
melibat matabari terbenam." (QS. Al-Kahfi [18]: 36)

Disebutkan bahwa setiap hal yang jauh dinamakan dengan L-rL
sebagaimana segala hal yang asing dipandang mata (aneh) disebut
juga deng^" L*.Mengenai pemaknaan ini terdapat hadits Nabi
Muhammad ,k**rp yang berbunyi:

Ki'4 vS >+v \i.*i)r:)r q;
"Islam itu pertama kali muncul terasa asing, dan ia akan kembali
menjadi asing."1

Disebutkan juga bahwa'LJlama dinamakan dengan +-*, hal ini
dikarenakan ulama dipandang asing bila dibandingkan dengan orang-

orang yang bodoh. Kata +Cl artinyaadalah burung gagak,dinamakan

demikian karena burung tersebut selalu terbang jauh.

Allah berfirman:

{@ L;;.6t}xi(*y
"Kemudian Allab menyuruh seekor burung gagak menggali-gali."
(QS. Al-Maidah [s]: 31)

1 Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim dengan nomor (232/ 145) dari hadits Abi Hurairah ";{iFi.
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Kalimat (1\iJJl .-3.116 artinya punuk unta, dinamakan demikian
karena punuk itu terpisah jauh dari tanah. Kalimat e*I,Jl,3.f artinya
ujung (mata) pedang, dinamakan demikian karena letaknya jauh dari
gagarLgpedang. Kata 3.f pada kalimat tersebut berbentuk mashdar

namun mengandung arti subjek. Dari pemaknaan kalimat tersebut,
maka untuk mengartikan ketajaman lisan digunakan kalimat ,14t,|f .

Diartikan demikian karena diserupakan dengan ketajaman mat^
pedang. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat gU-ill J.F'oi3
artinya si fulan lidahnya tajam. Ember (untuk menimba) juga bisa
disebut dengan *,; karena letaknya yangjauh di kedalaman sumur.
Kalimat g,\IJt;.pi aftinyamenggali emas, dan kata ,3. j. jugadianikan
dengan emas, hal ini dikarenakan kedudukan emas itu asing (gharib)

ditengah-tengah butiran tanah. Dari pemaknaan tersebut lahirlah
kalimat ,3.rc'r+;artinya panah yang tidak diketahui dari arah mana

datangnya, lalu dari pemaknaan tersebut juga lahirlah sebuah kalimat
3.FY arrinyapandangan yangtidak disengaja. Kata ,1. jit juga berani
jenis pohon yang tidak berbuah, dinamakan demikian karena pohon
itu jauh (tidak ada) dari buahnya. Burung khayalan (ymg tidak ada

wujudnya di dunia) juga disebut dengan 3.;:1, dinamakan demikian
karena gambaran nyayanganeh. fata ,iEFil'artinyadua pangk al paha,
dinamakan demikian sebagai bentuk penyerupaan dengan gagak. Kata

+;It jrgaberarti warna putih yangtipis. Dinamakan demikian seakan

warna putihnya itu masih terasa asing untuk dilihat. Sedangkan kata

1G aftinya burung yang menyerupai gagak dalam kehitamannya,
jamak dari kata tersebut adalah +oF, pemaknaan ini sama seperti
ungkapan 

"-ril 
4r;3 i;ri ia berwa.na hitam seperri hitam pekatnya

burung gagak.

/. a/'

LPP: Kata ,-b'al artinya adalah tujuan atau target lemparan.
Kemudian kata tersebut dijadikan nama tujuan segala sesuatu. Jamak
kata tersebut adalah &lli.Kata j-rAlyang berarti tujuan mempunyai
dua jenis; pertama AU ,PF (tujuan yangkurang) yaitu sesuatu apabila
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didapatkan maka akan menginginkan sesuatu yanglainnya, contohnya
sepefti tujuan ingin kaya, kekuasaan, dan yanglainnya yangmenjadi
tujuan banyak manusia. Sedangkan kedua adalah iV ,j,:f (tujuan
sempurna) yaitu sesuatu yang apabila sudah mendapatkannya tidak
akan menginginkan sesuatu yanglainnya. tujuan utama dalam hal ini
adalah Surga.

OP : Kata JYlt artinya adalah mengangkat sesuatu dan
meigkonsumsinya. Contohnya seperti kalimat ;t:lt,t \i artinya aku
menciduk air, atau seperti kalimat Olt il? artinya aku menciduk
kuah sayuran. Kata 'rliit artinya adalah cidukan, sedangkan kata
'ai';St artinya adalah satu kali cidukan. Kata'oi'j-Jll artinya alat untuk
menciduk.

Allah berfirman:

{@:,xls}sitqly\
"Kecuali menciduk seciduk, dengan tdngdn." (QS. A1-Baqarahl\:2a9)

Dari kata tersebut lahirlah kalimat oAt iy aJf artinya aku
menarik jengger kuda. Kalimat ;;At,fj, artinya aku memorong
sebuah pohon. Kata o_ri[l adalah jenis pohon, sedangkan kalimat

&>t ** artinyaunta yang mengeluh karena memakan pohon gbaraf.

Kata'i6j|l artinya tingkatan dalam sebuah bangunan, dan rempar-
tempat y^ngtinggi di Surga juga disebut dengan 'tlit.

Allah berfirman:

{@Wq1ii)i<,;*..*giy
"Mereka itulab orang ydng dibalasi dengan tempdt yang tinggi (dalam
Surga) karena kesabaran " (QS. Al-Furqan l25l:75)

85,|Kamus AlQur'an



Allah juga berfirman:

{@({}';g'd&19y
"Sesungguhnya akan Kami ternpd.tka.n mereka pada tempat-ternpdt ydng
tinggi didalam Surga." (QS.Al-'Ankabut [29]: 58)

Allah berfirman:

{ @ 'bi;)\'.qtiireit}
nDan mereka dlndn sentosd di tempat-ternpdt yang tinggi (di dalam
Surga)." (QS. Saba' pal:37)

t-'

6 P : Kata $j)t aninya tenggelam dalam air ataudalam musibah.

rrTr-r, ljl 6rb artinya si fulan tenggelam. Kalimat 'nij.I aninya ia

menenggelamkanrryr.

Allah berfirman:

{@t6ti4Ir'ys\
"Hingga bila Fir'aun itu telab bampir tenggelam." (QS. Yhnus [10]: 90)

Kalimat qii,*-O-o*,i)ii artinya si fulan tenggelam dalam
kenikmatan si fulan.

Allah berfirman:

{ @ {'fc',stauiir3Y
" D dn Kami tenggelamk an (Fir' aun) dan pengikut-p engikk utny a. "
(QS. Al-Baqarah [2]: 50)

{@(;a7,;:';;tAY
* M a k a Ka m i t en gge I am k an d ia (F ir' aun) s erta ord.ng- o r d,n g y d.n I bers ama -

sd,rnd. dia seluruhnyd." (QS. Al-Isra' [17]: 103)
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{@ w$iYEi?\
"Kemudian setelah itu Kami tenggelamkan
(QS. Asy-Syu'ara 126l: 1,20)

orang-orang ydng tinggal. "

{@'#3'6bL'y
"Ddn jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka."
(QS. Yasinl3fl: a3)

{@ 56\}---Xul;',Ay
"Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke Neraka."
(QS. Nuh lTtl:2s)

{@ o-$:-silrssy
"Maka jadilab anak itu termasuk orang-ordng ydng ditengelarnhd.n."
(QS. Hud [11]: a3)

?f : Kata ijit artinyaharta yangharus dikembalikan seseorang karena
kdmadharatan namun bukan karena kejahatan atau pengkhianatan.
Disebutkan dalam sebuah kalimat tS i* artinyaia didenda karena ini.
i;G 3X7j.t aninya si fulan dikenakan denda.

Allah berfirman

q@;6ri6r)
"(Sambil berkata), "Sunggub, kami benar-benar menderita kerugian."
(QS. Al-\Ufaqi'ah [55]: 56)

{@lfu/F,iiiy
"Sebingga mereka dibebani dengan utang?" (QS. At-Thur ySZl: +O)

Kata'$l digunakan untuk mengartikan orang yarTgmemberi
hutang dan orang yang berutang.
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Allah berfirman:

{@ il,#-:;|ryrsvy
"Orang-orangydng berutang dan orang'ord,ngyang di jalan Allah."
(QS. At-Taubah [9]: 60)

Kata idl artinya adalah sesuatu yangmenimpa manusia berupa

musibah dan kesusahan.

Allah berfirman:

{@rf 'o(qr6;4y
"sesungubnya azab'Nya itu adalah kebinasaan yang kekal."

QS. Al-Furqanl25l:65)

Kata tersebut diambil dari ungkapan arab yang berbunyi ?F'tL
,6! artinyadia jatuh cinta kepada perempuan, dinamakan demikian

kr..rn orang yangdicintainya laksana i-y't (otr"gyangberhutang) ia

selalu dikejar untuk mendapatkan haknya.

Al-Hasan berkata:

jsni!'^L-* 3t6 €"*:9
"setiap orang yarrgberutang bisa melarikan diri dari utangnya, namun

ia tidak bisa melarikan diri dari Neraka."

Y; , Kalimat t'q4* artinya ia melekatkan dengan ini. Ia berasal

{ari kata Ll;ll artinyi perekat. Disebutkan dalam sebuah kalimat

11+ \5)t3 ,.rpi artinyaaku telah melekatkan si fulan dengan ini.

Allah berfirman:

{ @ i'1:ii;';5t13i # q;fty
"Maha Kami timbulkan di antara mereka permusuban dan kebencian."

(QS. Al-Maidah [s]: 1a)
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{@e,e.i'Y
"Niscaya Kami perintabkan kamu." (QS. Al-Ahzab [33]: 60)

j": A[ah berfirman:

{ @ Wui ,;K't}'KJiY
"Dd.n janganlah kamu seperti seord,ng perernpudn yang menguraihan
benangnya." (QS. An-Nahl 116):92)

Disebutkan dalam sebuah kalimat VAF U*ri artinya perempuan
itu telah merajut rajutannya. Kata Jltlt ,rtirrya adalah anak rusa,
sedangkan kata ijgi:t artinyaadalah bulatan matahari. Lalu kata Jg.lJt

digunakan untuk mengkiaskan kemaluan perempuan, sebagaimana

kata'e1;tAl juga digunakan untuk mengkiaskan jimak yang mana ia

diumpamakan seperti kijang. Kalimat its +f:' Js artinya seekor
anjing melihat rusa, lalu ia pun berpaling darinya.

f* , Kata jjl)t artinya adalahkeluar untuk memerangi musuh.
Katas- artinyaia telah memerangi musuh, dan jamak dari kata tersebut
adalah itj aau jL.

Allah berfirman:

{@;::i}6y
"Atd.u mereka berperang." (QS. Ali 'Imran [3]: 156)

..1
er.r9: Kalimat ,fit * artinyakegelapan malam.

Allah berfirman:

{@,Yi*,jr}
"Sarnpai gekp malam." (QS.Al-Isra' llTl:78)
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Kata,!r\dl artinya adalah malam yanggelap.

Allah berfirman

{@ (ti6t-*6";q3y
"Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita."
(QS. Al-Falaq [113]: 3)

Kata 6)| dalam ayat tersebut digunakan untuk menggambarkan

sesuatu yingdatang pada waktu malam, sama seperti kata .grlEJl yang
berarti sesuatu yar,g datang diwaktu malam. Ada juga yang berkata

bahwa maksud kata 6rV dalam ayat tersebut adalah bulan, karena

bulan apabila terhalangi (gerhana) maka ia akan berwarna hitam.
Kata iLlil artinyaadalah nanah, yaitu sesuatu yang keluar dari kulit-
kulit penghuni Neraka.

Allah berfirman

"selain air yang mendidib dan nanah." (QS. An-Naba' 178):25)

,:l.G: Kalimat 4$t it artinyaaku telah mengalirkan air pada

Frr'rrt., dan menghilangkan kotorannya. Kata J:iit -.tupakan isim,

sedangkan kata J-:,jt artinyasesuatu yangdigunakan untuk mencuci.

Allah berfirman:

{@"{-$it*'XU--iUY
*Maka basublab mukamu dan tanganrnu." (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Kata Jupjl artinyamencuci badan (mandi).

Allah berfirman:

{@"'ff5& }
"sebingga kamu mandi." (QS. An-Nisa' lal: a3)
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Kata FA.ljt artinya adalah bagian yarrg dicuci atau air yang
digunakan untuk mencuci.

Allah berfirman:

{ @ L.6'3rit3?(( }
*Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minurn."
(QS. Shed p}l: a2)

Kata &)-14i1artinyacairan tubuh orang kafir di dalam Neraka.

Allah berfirman

{@'o+;'iYiuLJj\
"Ddn tidak ada makanan (baginya) kecuali dari darab dan nanab."
(QS. Al-Haqqah l6el: 36)

* : Kalimat. i;ie artinya adalah mendatanginya sehingga
ffe n ut up i nya. D a n ka.o';sv4l artiny a ap a- 

^p 
a y angme nutup i s e su atu.

Allah berfirman:

{@{,;tu+fi&g,y
" Ddn meletakkan tutup atas penglib dtanny a." (QS. Al-Jatsiya h la5l: 23)

b

{@tr+e#i$y
" Dan penglibatan mereka ditutupi." (QS. Al-Baqarah l2l: 7)

Disebutkan dalam sebuah kalimat L$. artinya ia telah tertutupi.
Dan kalimat'oial,L artinya aku telah menutupinya.

Allah berfirman:

{@U#"EY
"Ddn apabila mereka digulung ombak." (QS. Luqman l3l):32)
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{@"#ceid#Y
"Lalu mereka digulung oleh laut ydng lnenenggelamkan merekd.."

(QS. Thahal20):78)

{@ 3vi;ii;Jb--'y
"Dd,n muka mereka ditutupi oleb api Neraka." (QS. Ibrahim [1a]: 50)

{@u{v'6^)iG4LY
"(Muhammad melibat Jibril) ketika Sidratil Muntaba diliputi oleb sesuatu

yang meliputinya." (QS. An-Najm [53]: 16)

{@ ;*'-6lY?Y

"Demi malam apabila menutupi (cabaya siang)." (QS. Al-Lail 192): l)

{@6\AiS.;$.tY }
"(Ingatlah) ketika Allah menjadikan kamu mengantuk,"
(QS. Al-Anfel [s]: 11)

Kalimat tK (1t,3;1,i artinya aku mendatangi tempat ini. Lalu

kata tersebut jugidigunakan untuk mengkiaskan jimak. Oleh karena

itu disebutkan dalam kalimat 6Lii artinyamenggaulinya. Begitu juga

dengan kalimat t6\i.1 artinya menggaultLya.

Allah berfirman:

{@ LK-Q3i;ti,
" Maka setelab dic ampurirry a (istriny a) mengandung. "
(QS. Al-A' ref. l7): r89)

Begitu juga dengan kata iq$l dan kata t+Wt masing-masing

berarti penutup, contohnya seperti kalimat ef,lit)t6 artinyapenutup
pelana.
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Allah berfirman:

{@W"#'rY
*Dari kedatangan siksa." (QS. Yusuf ll2l: 107)

Maksudnya adalah kedatangan yang menutuPi mereka dan

menggoncangkan mereka. Dikatakan bahwa mulanya, kata i3U.lt

digunakan untuk sesuatu yangterpuji, lalu kata tersebut digunakan

untuk sebaliknya, seperti pada firman Allah yanglainnya yaitu:

{@UC4}4'\i.:ffu,eE
"Mereka rnernpunyd.i tikar tidur dari api Neraka dan diatas mereka ada

selimut." (QS. Al-A'raf l7): a\
Dan Firman-Nya yang berbunyi

{@ t#itlta'3&}
"sudahkab sampai kepadamu berita tentang (bari Kiamat)?"

(QS. Al-Ghasyiyah [88]: 1)

Kata i;4tllldalam ayat tersebut digunakan untuk mengkiaskan hari

kiamat. Jamak dari kata tersebut adalah ,;l;L . kalimat yattgberbunyi

gXi,F 62L artinya si fulan diterangkan atas hal-hal yang masih tertutup

pemahamafinya.

Allah berfirman:

{@i;;:iaA;,;A"ftb
"seperti ordngydngpingsan karena akan mati." (QS. Al-Ahzab [33]: 19)

{@"*tJi'orr{+tJ\#Y
" seperti p andangan orang y ang p ingsan k arena takut rnati. "
(QS. Muhammad $71:20)
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{@'r'#-{&t;lffiy
"Ddn Kami tutup (mata) mereka sebingga mereka tidak dapat melibat."
(QS. Yasin [36]: e) 

b

{@?;+e#{wy
*Dan pandangan mereka ditutupi." (QS. Al-Baqarahlzl:7)

{@;a;;st(Yy
"Seakan-akan muka mereka ditutupi." (QS. Yunus lLOl:27)

{@ "&qlr-*,4r< "6\
"DAn menutup bajunya." (QS. Nuh [21]: Z)

Maksudnya adalah mereka menjadikan bajunya sebagai penutup
terhadap pendengaran mereka. Kalimat tersebut digunakan sebagai
gambaran bahwa mereka tidak mau mendengar. Dikatakan bahwa
kalimat *u;t&! adalah bahasa kiasan untuk lari, kalimat tersebut
slma artinyaseperri kalimat yang adapada ungk apan arabyangberbunyi
\rt # dan kalim at'\q;ti. Oisebutkan j.rla Jrlam sebuah kalimat
\Y;'(*ii artinya aku menutupi cambuk, arau t'^:'"'4* artinya aku
menutup (memasukkannya ke dalam sarung) pedang. Ini sama seperti
kalimat 'i6 artinyaaku memakaikannya, atau seperti kalimat '^1s
artinya aku pakaikan sorban unruknya.

'P 
: Kata i,Zlst artinya adalah penyumb at yang menyumbat

kerongkongan.

Allah berfirman:

"Ddn makanan yang menyumbat kerongkongan."
(QS. Al-M uzzammil l7 3l: L3)
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6t
, A9: Kata ,',aAl aninya adalah mengurangi pandangan dan suara.
l) r,, u_

Ed.p.rn air segar yangadadalam sebuah bejanadinamakan j,L dan jJt\.

Allah berfirman:

{@ €$ur'}x.<*ni}
"Katakanlab kepada laki-laki mukmin supdyd menundukkan pandangan

mereka." (QS. An-N[r lza]: 30)

{@P-ai,tAS:y
"Ddn katakanlab kepada para perempudn yd.ng beriman, agar mereka

menjaga pandangannyd." (QS. An-Nur pfl: 31)

{@'+;q&"vy
"Dd.n rendahkanlab suaramr." (QS. Luqman [31]: 19)

Disebutkan dalam sebuah syair:

*{J b efLo.p\ Jbi3
Dan tundukkanlah pandangan, karena sesunggubnya engkau

dari suku numair.

Kata $L dalam syair diatas merupakan ejekan, dan kalimat
;\31\ ,3"L:bi artinya aku mengurangi air minum. Sedangkan kata

&'#)\ $At artinya adalah yangtinggalnya tidak lama.

a
-a

. -h9: Kata ,#)\ artinya adalahmarah, yaitu ledakan darahdalam

hati untuk membalas dendam.

Oleh karena itu Nabi Muhammad'x-*nV telah bersabda:

#l + Ob[.F'iF Ql\ \-#\))

K*:" tFS
s\:,21€.u;r JIW$,ii
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'Jauhilah olehmu dari amarah, karena amarah merupakan bara api
yangadadidalam hati manusia, tidakkah kamu melihat bagaimana urat
orang yangmarah membengkak dan matanya memerah."2

Jika kata +-ZAtdinisbatkan kepada Allah, maka maksud dari kata
tersebut adalah memberikan balasan, bukan maksud lainnya.

Allah berfirman:

.{@ ?#*;A"J-vy
"Kdrend. itu mereka mendapatkan murka setelab mereka mendapatkan
hernurkaaz." (QS. Al-Baqarah [2]: 90)

, rAn /a /2

"Ddn barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku." (QS. Thaha [20]: 31)

{@ ri'sxi#Y
"Yang dimurkai oleh Allah." (QS. Al-Mujadilah [58]: 1a)

Dan Firman-Nya yar.g berbunyi:

{@+-,'i73#y
"Bukan ordng-orangyang Engkau murkai kepada rnerekd."
(QS. Al-Fatihah lt):7)

r Hadits dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Al-Musnad nomor (11159) dari hadits Abi
Sa'id Al-Khudzry'agy2 dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani d dalam kitabnya Dha'if
Al-Jami' nomor (1240).
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{@hcF-:;d.i,6y
*Serta 

mereka mendapat kemurkaan dari Allab."
(QS. A1-B aqarah l2l: 6r)

Dan Allah juga berfirman:
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Dikatakan bahwa yarlgdimaksud dengan kata,3.tLiAl dalam ayat

di atas adalah orang-orang yahudi. Kaa'aoLAl artinya sama dengan if'Tt
yaitu kegelisahan. Sedangkan kata l.;*ll artinyaorang Yang banyak

marah. Seekor unta dan ular digambarkan dengan kata)j-Al. Dikatakan

bahwa apabila kita marah terhadap si fulan, dan si fulan ini masih

hidup, maka ia menggunakan kalimat q\A.,!+, sedangkan apabila

si fulan tersebut sudah mati, maka ia menggunakan kalimat qi!,**.

z tt7

!Jr.b9 : Allah berfirman:

{@.i11 #6Y
" D an D i a m e nj adik an m a I a m n y a ge I ap gu I it a. " (QS . A n-N azi' a t l7 9l: 29)

Maksud kata ;,tof drlr* ayat tersebut adalah menjadikannya

gelap gulita. Krtri.rr.but berasal dari ;l,.L-"ir artinye_ adalah yar.ig

rnatar ya seperti buram (kabur). Oleh karena itu disebutkan dalam

sebuah kalimat ,#$)ti artinya si fulan buram pandangan matanya

sehingga ia tidak dapat diberi petunjuk. Kata ;)L\tAl artinya adalah

buta terhadap sesuatu.

VL: Kata iUf4il artin ya adalahpenurup dari piring atau seienisnya

yangdijadikan di atas sesuatu, sebagaimana kata iU+Jl artinya adalah

kain atau sejenisnya y^ngdijadikan di atas sesuatu. Lalu kata iUajl

digunakan untuk mengartikan kebodohan.

Allah berfirman:

{ @ir ;lt ga'!{)b. d;6K1Y
"Maka Kami singkapkan tutup (yong menutupi) nnd.td.rnu.' sebingga

penglihatanmu pada hari ini sdngd.t tajam." (QS. Qef pAl 22)
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-P : Kata iAt artinya adalah memakaikan sesuatu yangdapat
mencegahnyadarikotoran. Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat
,V)l e-4; F\ ^rtinya 

pakaikan kainmu pada bejana, arau seperti
kalimat tl*i iF 4j''6.b\aninVa pakailah bajumu, karena ia lebih
dapat menjagamu dari kotoran. Kalimat $t c,, .3liijl atau kalimat
bt,y?#t artinya adalah Allah menjaga hamba-Nya supaya tidak
terkena siksa.

Allah berfirman:

{@ciawy
"Ampunilab kamiya Rabb kami." (QS. Al-Baqarahl2l:285)

{@H;v;#\
"DAn dntpundn dari Rabbmu." (QS. Ali 'Imran [3]: 133)

{@ti$yz. i,'ti6-,;iy
"Lalu siapakah yang dapat rnengarnpuni dosa selain daripada Allab.'
(QS. Ali'Imran [3]: 135)

Dan kalimat'^) 7L i artinya ia telah memaa{kannyasecara lahir,
meskipun dalam batinnya tidak.

Ini seperti firman Allah yangberbunyi:

{ @ ;i'i i6'o;;'i <rir'*}4};r:.611ijy
"Katakanlab kepada ordng-ordng ydng beriman hendaklab mereka
memaa/kan orang-orangydng tiada takut bari-bari A\lab.'
(QS. Al-Jatsiyah [as]: 1a)

Kata jGi,)l artinya memohon ampun melalui ucapan dan
perbuatan.
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Dan Firman-Nya yangberbunyi:

{@$;o(xL"&,\i#y
"Mohonlab d.mpund.n hepada Rabb-mu, sungguh, Dia Maha Pengampun."

(QS. Nuh [71]: 10)

Dalam ayat tersebut Allah tidak hanyamenyuruh untuk memohon

ampun hanyadengan lisan saja, namun Dia menyuruh untuk memohon

ampun dengan lisan dan perbuatan. Dikatakan bahwa memohon ampun

dengan lisan saja tanpa dibarengi perbuatan, maka itu merupakan

perbuatan orang-orang pendusta, dan inilah makna dari memohon

ampun dalam Firman-Ny a y 
^rlg 

berbunyi:

{@K 4::t-'2fi\
" Berdo alab kep ada- Ku niscay a akan kuperkenank an bagimu. "
(QS. Ghafir [a0]: 60)

Dan AIIah juga berfirman:

{@{:,;s1 5?;:,>rY
"KAn7u. mobonkan anTpun bagi mereka dtdu tidak kamu mobonkan

amun bagi mereka." (QS. At-Taubah [9]: 80)

w;i$Itl&;s5y
,.ttorlng-orilng ydng 0erur7an.

KataiEil dankata)r;l)t adalah sifat bagi Allah. Contohnya seperti

y ang disebutkan dalam Firman-N y a y ang berbunyi :

{@;iirvy
"Maha Pengampun dosa." (QS. Ghafir [a0]: 3)

{
"Dan mereka memohonkan ampun bagi

(QS. chafirla)l:7)
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{@3fijrt,jLy
"Sesungguhnya Allab Maba Pengampun lagi Maba Mensyukuri."
(QS. Fathir [35]: 30)

{@ #;i3iii;^y
"Dia lab Allab ydngMahapenga?npun lagi Maha Penyayang."
(QS. YusufU2]:98)

Katair;4ill artinya adalah ampunan dari Allah. Contohnya seperti
dalam Firman-N y a y ang berbunyi :

{@b:$9;4gy
"Ampunilab aku dan kedua orang tuaku." (QS. Ibrahim jal: a\

{@ #4*6Y
"A kan rnengarnpuni k es alabank u." (QS. Asy-Syu' a ra 126l: 82)

{@6;F,ib
" Ddn amp unkanlab kami. " (QS. Al-Baqarah l2): 256)

Disebutkan dalam sebuah kalimat gful-'.jr ru V*l artinya
tutupilah perkara ini dengan sesuatu yangdapat menutupinya. Kata

ilt artinyaadalah penutup kepala yangterbuat dari besi. Sedangkan
kata i;$iit artinyaadalah kain yang biasa digunakan untuk melindungi
kerudung dari minyak rambut y ang ada dikepalany a. Ia juga bermakna
penutup yarLgadapadabagian busur panah. Sebagaimana kata tersebut
juga berarti awan di atas awan.

,J"t : Kata ii-kit anin ya ada?ahkondisi lupa yang menghinggapi
s?seorang akibat kurangnyapenjagaan dan kesadaran. Disebutkan j;L
artinyaia lalai, dan orang yanglalai disebut dengan 

"i;li,.
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Allah berfirman:

{@6;-i;tu.lKfry
"Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari ftal) ini."
(QS. Qaf ls))z 22)

{O,'")}-#ci5y
"sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpalirg."
(QS. Al-Anbiya' l2tl: t)

{ @ ,i^; cy hti,d;;i:ir:{" \
"Dan Musa masuk ke kota (Mempbis) ketikapenduduknya sedanglengah."

(QS. Al-Qashash [28]: 1s)

{ @'r}*;*i?"e'{'y
"DAn mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka."
(QS. Al-Ahqaf [a6]: s)

{@ <4t}fii:;Y
"Termasuk ord.ng-orangyang belum mengetahur." (QS. Yusuf ll2l:3)

{@6}*}y
*Mereka adalab lalai.'(QS. Ar-Rum [30]: 7)

{@'t'Y;g,hy
"Lengab dari apa yang mereka kerjakan." (QS. Al-Baqarahll: Laa)

{G}{'#3;<,fui,y
*Supaya kamu lengab terbadap senjatamu." (QS. An-Nisa' $l: 102)
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{@tj'.i+y
"KArend, itu mereka lalai.'(QS. Yasin[36]: 6)

{@',r*w\
"Lalai daripadanya." (QS. Al-A'raf l7l: 146)

Kalimat ,p ,i,:i artinya adalah tanah yangtidak ada tempat
cahaya.Kalimat W k aftLryaorang yang belum banyak pengalaman.

Kalimat 

"\i$jlJl.ll! 
aninya membiarkan kitab tidak tersusun.

Dan Firman-Nya yang berbunyi:

{@65e';ii6#t;"y
"Orangyanghatinya Kami lalaikan dari mengingat Kami."
(QS. AI-Kahfi [18]: 28)

Maksudnya adalah membiarkannya tidak termasuk kedalam
orang-orangyangdi dalam hatinya terdapat iman, tidak seperti yang
Allah firmankan

{ @ 'JL-,'ff.ti'c":i'4 AfSY
"Mereka itulah orang-orang ydng telah menanamkan keimanan dalam

bati merekz." (QS. Al-Mujadilahllslz 22)

Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah orang-orangyarLg
Allah biarkan lalai dari hakikat.

, li , Kata JiIJt asal makn anya adalah dimasukinya bagian depan

Lr.rr,., dan pertengahannya. Dari kata tersebut maka lahirlah kata

Ji:it artinya air yangmasuk (merembes) diantara celah-celah pohon.

Namun terkadang untuk mengartikan sesuatu yang merembes kedalam

celah-celah pohon dinamaka" ,Hl dan kata jfi1 berarti merembes

di antara pepohonan. Kata jiir dikhususkan pengguna annya untuk
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men gartik an alat p en gikat (rant ai belen ggu) maka anggota tubuh y 
^ng

dibelenggu adalah bagian tengahnya. Jamak dari kata ji3t ,drlrh i*i.
kalimat ,i>tt 1l artinyasi fulan dibelenggu oleh rantai belenggu.

Allah berfirman

{@:;t;:'L\
"Tangkaplab dia lalu belenggulab tangannya ke lebernya."
(QS. Al-Haqqah [6e]: 30)

Dan Allah berfirman

{@ G<:i@G6*}Aejff*ir; Y
"Ketika belenggu dan rantai dipasang di leber mereka, serdyd mereka

diseret." (QS. Ghafir la$:71)

Orang yang kikir disebut )4\ JF (orang yang tangannya
terbelenggu).

Dan Allah juga berfirman:

{ @ ;rt 5(di,ur;'lri i?tg &1Y
"Da.n membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang
ada pada mereka." (QS. Al-A'raf l7l: 157)

{@a#lL"^&;)'iJ11{; Y
"Ddn jangan lagi kamu jadikan td.ngd.n?nu terbelenggu pada lehermu."
(QS. Al-Isra' llTlz 29)

" Oran g- o ran g Yah u d i be r kat a, t an gan A I I ah t e r be I en ggu. "
(QS. Al-Meidah [s]: 6a)

{ @k;t;'ir,iA4v;y
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Maksud ucapan mereka adalah mencela Allah bahwasannya

Dia pelit. Ada juga yangberkata bahwa ketika orang-orang Yahudi

mendengar bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu, mereka

berkata: "Oleh karena itu tangan Allah terbelenggu, karenaDia
sekarang lenggang." Maka Allah SGJ'i,\z:L berfirman mengenai hal itu
dalam ayat tersebut.

Dan Firman-Nya yangberbunyi:

{@ncfr}fie*EL,
"sesungguhnya Kami telab mema.sang belenggu dileber rnerekd.."

(QS. Yesin[36]: 8)

Maksudnya Allah telah mencegah mereka untuk berbuat kebaikan,

dan ini sama seperti firman Allah yang menggambarkan bahwa hati

mereka telah ditutup dan dikunci, begitu juga dengan penglihatan dan

pendengaran mereka. Dan dikatakan bahwa meskipun ayat tersebut

kalimatnya berbentuk fi.'il rnadbi (telah berlalu) namun ayat itu juga

menunjukkan bahwa mereka akan diperlakukan seperti itu diakhirat

kelak sebagaimana yang disebutkan dalam Firman-Ny a y aflgberbunyi:

{@Wi,iiaae$xt&4y
"DAn Kami pasang belenggu di leber ordng'orangyang kafi.r,"
(QS. Saba' [34]:33)

Kata ijdiil artinya kain yang dipakai diantara dua (lapis) baju,

sedangkan pakaian yangdipakai dibagian dalam baju (pakaian dalam)

dinamakan'rJ.;" adapun pakaian yangdipakai diatas baju (mantel/ ias)
dinamakar -1\5;. Dan ijdil adalah pakaian yang digunakan diantara

baju dalam dan baju luar. Kata iijit digunakan untuk mengartikan

baju besi, sebagaimana kata ir'iit iuga terkadang digunakan untuk
mengartikr., iidjr. K"ta ljiif artinyakhianat, sedangkan kata J,lt
artinya permusuhan.
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Allah berfirman:

{@* e22'b4YL;i;Y
"Ddn Kami cabut segala rndcdln dendam yang berada di dalam dada

mereka." (QS. AI-A'raf l7): a3)

{ @ F 3fr iig:\F('";^l-fur1fi c HJiy
"Ddn janganlah Engkau membiarkan leedengkian dalam bati kami

terbadap ord.ng-ord.ng yang beriman. Ya Rabb kami, sesungubnya

Engkau Maba Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. AI-Hasyr [59]:

10)

Kata 3r1- jL artinya ia mendengki. Dan kata iLt artinya ia

berkhianai. Drn kata jij - jL aninya berkhianat. Kalimat ti)\3 djGi
artinya aku menisbatkan khianat pada si fulan.

Allah berfirman:

{@ii 6Ai'(6;Y
*Tidak mungkin seordng Nabi berkbianar." (QS. Ali 'Imran [3]: 161)

Ada juga yangmembacanya dengan bacaan E:ri maksudnya

dinisbatkan pada khianat, kata ini diambil dari iiGi y^ngberarti aku

menisbatkan khianat kepadanya.

Allah berfirman:

{ @ "ra})i 
;"; S, q+q,1.5- ;'Y

"Barangsiapd. yd.ng berkbianat dalant urusdn rd.rnpd.sd.n pera.ng itu, maka

padd bari kiamat ia akan datang membaua d.pa yang dikhianatinya."
(QS. Ali'Imran [3]: 151)

D an diriw ay atkan dalam sebuah hadits y arlg berbunyi :
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rrj>u1'f; Jy'l'fl
"Tidak ada pengkhianatan dan tidak ada pencurian."s

Dan Nabi Muhammad iqr*nfu juga bersabda:

uul)t*';*J{'i&X;
"Tiga hal yang tidak boleh ada kedengkian di dalam hati seorang
mukmin."a

Diriwayatkan juga dalam sebuah hadits: fu'i 6r"ganlah berkhianat).
Kalimat ',j\+l bi artinyapenjagal (penjual) Jaging it., -.rr.rmpurkan
dagingnya dengan lemak. Kata tersebut diambil dari kata J>bjt yang
berarti khianat, seakan daging itu berkhianat sehingga penjualnya
mengambil beberapa potong daging ke dalam kulit yang akan dibawa
olehnya. Kata ijiit dan kata J#jt artinya adalah.r* Jahrga karena
amarah yang besar. sedangkan kata ij;it artinya adalah hasil bumi
yangdimakan oleh manusia. Kalim 

^t '"!oi .,3 artinyatanah itu telah
mengeluarkan hasil buminya. Kata'aiiiAl artinya adalah surat yang
berpindah-pindah dari satu kaum ke kaum lainnya serra beredar
cepat dikalangan para penduduk kaum tersebut. Sebagaim ana yang
diucapkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

'r:-*lsSY* * +W&eL;W
Ia begitu cepd.t sampai, se?nentdrd cinta nya belum tiba, begitu juga

dengan kesedihan dan kebahagian yang tak kunjung datang

r Hadits Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor Q766) dari hadits Al-Miswar bin
Makhramah, dan Marwan bin Al-Hikam. Hadits iersebut dihasankan oleh Syaikh al-Albani
di dalam kitabnya Shahih AtSunan.1 Hadits shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (2658) dari hadits 'Abdullah bin
Mas'ud t:z-6ya dan Ibnu Majah dengan nomor (zro) dari hadits Zaid bin Tsabit 'tz6'g4, Ahmad
di dalam Al'Musnad dengan nomor (13374). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikli al-Albani
di dalam kitabnya Shahib Al-Jami'nomor (6766).
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iJi : Kata ii;Jt artin ya adalahpaksaan atau tekanan.

Dikatakan dalam sebuah kalimat 'ofjL artinya aku telah menekan

(mengalahkan)nya. Maka aku disebut iJ-\n afiLnya orang yang
mengalahkan.

Allah Sr;ir,v,;:. berfirman

<iy{! 4;5{,et'ii3ir, @ i}i;&@ i\y
{@

"Alif Lam MIm. Bangsa Romawi telah dikalabkan, di negeri yang

terdekat dan mereka setelab kekalabannya itu akan rnendng."

(QS. Ar-Rrm [30]: 1-3)

S,@'r'#LgZ${.4*;ey
"Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan

yang banyak. " (QS. Al-Baqarah l2l: 2a9)

{@,*"U6S-}
"Akan dapat mengalahkan dua rd.tus orang musub,"

(QS. Al-Anfal [8]: 6s)

{@\51r#.y
"Akan dapat mengalahkan seribu ord.ng." (QS. Al-Anfal [8]: 65)

{@A:s-65{;16i}
"Aku dan Rasul-Rasul-Ku pasti menang." (QS. Al-Mujadilah [58]: 21)

{@i$';ua61y
*Tidak ada yang dapat rnenang terhadapmu pada bari ini."
(QS. Al-Anfal [8]: as)
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{@ i**iiii(Lt'Y\
"Jika kamilab yang rnend,ng." (QS. Al-A'raf l7): Ll3)

{@ L1'6il:i6t}
"sesungubnya kami benar-benar akan rnendng."

(QS. Asy-Syu'ara l2Qz aa)

{@afi:#'Y
"Maka mereka kalab di tempat itu." (QS. Al-A'rnf l7l:779)

{@ 5}jA;6y
"Apakab mereka ydng ?nenang." (QS. Al-Anbiya' l2ll: 44)

{@ 6is,i;6ii{,y
"Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring."
(QS. Ali'Imran l3l:12)

"Kami telab dikuasai oleh kejabatan." (QS. Al-Mu'minun 123): 106)

Disebutkan bahwa asal makna {G adalah leher yangbesar, dan

kata,iiSYl berani orang yang lehernya besar. Disebutkan dalam sebuah

kalimat ULi k artinya laki-laki yarLgberleher besar. Sedangkan

perempuanyrrrgL.rl.herbesardisebut',US{Vy.KalimatLu)L'elrLlartinya
bukit yang besar, ini sama seperti kalimat L\Lb'e*;atau seperti kalimat

lti:'a;;; artinyaleher yang besar, jamak dari kata tersebut adalah J.ii.

{@Ga+w:Jy

{@Z;"LI.pY
"Dd.n mereka akan dikalabkan." (QS. Al-Anfal [8]: 36)

Kalimat lK * c)L aninya ia dikuasai.

874 Huruf Ghain



Allah berfirman

{ @ $L'6,i:-'y
"Dd.n kebun-kebun (yang)rindang." (QS. 'Abasa [S0]: 30)

$L: Kata irijr artinyaadalah keras, dan lawan katanya adalah

i5!t yaitu lunak. Disebutk 
^n 

naEY;, 
-'rEb mulanya kata tersebut

digunakan untuk hal-hal yangberbentuk fisik, namun kemudian kata

itu digunakan juga unruk hal-hal yang non fisik, seperti kata }i(it
dan;o(Jt.

Allah berfirman:

{@ilrir*bq;y
"DAn bendaklab mereka menemui kekerasan daripadamu."
(QS. At-Taubah l9l: t23)

Makna kata iEi$l dalam ayat tersebut adalah keras.

Dan Allah juga berfirman:

{ @ -Y+€\:i$it3t;;7Y
"Kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam siksa yang kerds."

(QS. Luqmanl3t):24)

{@++ v(i6y
*Dari 

siksa yang keras." (QS. Fushshilat [a1]: 50)

{@ ir? ii^;13 i,:*it5$''(i2-,ii *y
*Berjibadlah (melauan) orang-orang kafi.r dan orang-ord,ng rnunafi.k

dan bersikap keraslah terhadap mereka." (QS. At-Taubahlgl:73)

Kata Lliii\ aniny aadalah mendapatkan kekerasan, narnun terkadang

ia jtgamenggunakan kata gG.
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Allah berfirman:

"Hati kami tertutup." (QS. Al-Baqarah [2]: 88)

Dikatakan bahwa jamak dartkara iiL adalah,iiLl ini seperti
ungkapan arab yangberbunyi fiLf J; artinya pedangyangberada
dalam sanrngnya.

Dan ini berarti sama seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ {1-o.6fi\}tiiy
"Mereka berkata, bati kami berada dalam tutupan"
(QS. Fushshilat [a1]: 5)

{@6i";';,oy
"Dalam keadaan lalai dari (bal) ini." (QS. Al-Anbiya' l2tl:97)

Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah 'hati kami tempat
ilmu.' Ada juga yangberkata bahwa maksud ayat tersebut adalah hati
kami tefturup. Kalimat Slii\Ladalah bahasa kiasan untuk si ghulam

yangbelum di khitan. Kata iiijjt artinyasama seperti kata i.li-iit yaitu
kulup ftulit yangmenutupi) dzakar. Kalimat.*i.'Jl i.i)L aninya aku
menjadikan untuk pedang sebuah penutup. Kalimat ,r:a! '^+ eAL
artinyaaku mencat janggut dengan heina, ini sama seperti mewarnainya

dengan pewarna.

{@ b\Lq;iy

876

{@'+i/ $; {fi,i'{.*'6,y
"Lalu menjadi besarlab ia dan tegak lurus diatas pokoknya."
(QS. Al-Fathl49l:2e

dli : Allah berfirman:
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Dan firman-Nya:

{@ txbq$y
"Hati kami tertutup." (QS.Al-Baqarah [2]: 88)

Disebutkan bahwa kata.iii dalam ayat tersebut jamaknyaadalah
.3j+, dan asal kata,-1i3 adalah 'iii yaitu dengan mendhammahkan
huruf lam (J) ada juga yang membacanya dengan bacaan demikian
(.:il) dan ini seperti bacaan ,*.Danmaksud dari ayattersebut adalah

bahwa hati kami tempatnya ilmu, ini sebagai pengingat bahwa mereka
tidak perlu lagi untuk belajar dari mu, karena kami mempunyai banyak
ilmu.

.!l9 : Kata,!idt dan i):il artinya adalah alat penutup. Ada juga

yangberkata bahwa maknanya adalah alat pembuka. Namun apabila
kata tersebut digunakan untuk mengartikan alat penutup, maka ia
menggunakan kata fi)4 atau 3*r.Sedangkan apabila kata tersebut
digunakan untuk mengartikan alat pembuka, maka ia menggunakan
kataff+ ^t^ui$. Kalimat +qlreiGi artinyaaku menutup s-atu pintu,
sedan-gkan.rrrtrrk banyak pintu, ia menggunakan kalimat LliiL artinya
aku menutup (pintu-pintu) nya.

Mengenai ini, Allah berfirman:

{@ 7'i:ii:;v)Y
"Ddn ia menutup pintu-pintz." (QS. Yusuf 112]:23)

Dan untuk penyerupaan, disebutkan dalam sebuah kalimat

:.p1l {b artinyamenyita. Dan kalim atp &lLartinya membelakanginya.

Kata,liijt juga berarti panah ke tujuh dalam judi, dinamakan demikian
karena panah itu sebagai penutup. Kalimat W'ei, artinya pohon
kurma yanglayu, sehingga hal ini akan menutup pohon tersebut untuk
berbuah. Kata i-ii:jt adalah jenis poho t yangpahit seperri racun.
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'&: Kata i)Llt artin ya adalah y^ngtumbuh kumis. Disebutkan
brlr- sebuah kalimat e;-JjJl\:#?iL artinyaorang yangsudah terlihat
keremajaannya.

Allah lr;'{,v"! berfirman:

{@"*oikii}
"Bagairnana aku bisa mendapatkan anak." (QS. Ali 'Imran [3]: a0)

{@ #}"(A3K';ai(6Y
"Dd.n adapun anak muda itu, maka keduanya adalab ordng-ordng

muhmin." (QS. Al-Kahfi [1S]: 80)

Dan Allah juga berfirman:

{@ i.ritS33t+tv1'p.
"Adapun dindingrumab adalab kepunyaan dua anak."
(QS. Al-Kahfi [18]: s2)

Dan Allah berfirman pada kisah Nabi Yusuf:

{@'$',(}
"Ini ada seorag anak, muda." (QS. Yusuf ll2l: 19)

Jamak dari kata i>tijr adal ah't:i+ ata,, $ui9. Kalimat iditt &t
artinyaanak itu sudah menginjak batas remaja. Oleh karena keremajaan

selalu identik dengan tumbuhnya hasrat seksual, maka kata'a:JlL |uga
bisa diartikan dengan hasrat seksual.

)ln : Kata jiilt anin ya adalahmelampaui batas. Disebutkan juga

dalam sebuah harga',\L artinya mahal, yaitu melebihi batas harga

normal. Jika pelampauan batas dalam sebuah takaran dan kedudukan

disebut dengan '"rSL makapelampauan batas pada anak panah disebut

dengan !6 sedangkan bentuk fi'il dari masing-masing kata tersebut

adalah J,i; - )i.
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Allah berfirman:

{@ "?,r,-re'tii{}
"Janganlah kamu melampaui batas dalam dgd.rndlnu."

(QS. An-Nisa' [4]: 171)

Kata iiiit dan kata aUujr digunakan untuk mengartikan sesuaru

yang meluap dalam kuali. Dari pemaknaan ini maka ia dianikan seperti
y ang disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi:

{ @ r=;ii F@ e$i c,#,p(@ ;)ii:Ey
"Makanan bagi orang yang banyak dosa. Seperti cairan tembaga yang
mendidih di dalam perut, sEerti mendidibnya air yang sdngd.t pands."
(QS. Ad-Dukhan laal: aa-a6)

Dari pemaknaan ini, maka kata tersebut juga digunakan untuk
mengartikan luapan amarah dan mendidihnya sebuah peperangan.
Kalimat g.fll,J,t15 artinya tumbuhan itu membesar, kata j65 dalam
kalimat tersebut berasal dari jIJt atau berasal dari jiilr. adapun kata
i$ll artinyaadalah nafsu yang berlebihan. Dengan kata tersebut maka
pemuda yangnafsunya berlebihan diserupakan dengan kata lgiit .

e9 : Kata pit artinya adalah menutupi sesuaru. Dari kata tersebut
lahirlah kata iL:iit yang berarti awan, dinamakan demikian karena
awan telah menutupi cahaya matahari.

Allah SGj:i,Y;L telah berfirman:

{@ 46ru*notgiyy
"Datangnya (azab) Allah dalam nd.ungan d,u)d,n."

(QS. Al-Baqarah l2l: 210)
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Kata;iiJt yangberarti mendung, juga dinamakan demikian karena

ia menutupi cahaya matahari. Dari pemaknaan ini maka lahirlah
sebuah kalimat Jy+'e artinya bulan sabrj terhalangi. Kalimat ?i;
artiny a hari y ang me ndun g. D an kalim 

^t 
nt3'al) 

aninya malam' yan g

tak berbintang.

Seorang penyair berkata:

qiu&v&U
Malam yang mendung tak bercabaya jauh dari fatarnorgdnd

Kalimat itrr a3 aninyamenutupi (merahasiakan) sebuah perkara.

Allah berfirman:

{ @'-^eKi;{5 {ar fY
" Kemudian j anganlab k ep utusanmu itu dirab asiakan. "
(QS. Yunus [10]: 71)

Kata 
oa!3 

dalam ayat tersebut maknanya sama dengan 'xJ yaitu
menutupi (merahasiakan) dan kata';L sama seperti kata,3.f . Sedangkan

kata Ll.:lit artinyaadalah kain atau lapyangdikencangkan pada hidung

dan kedua mata unta. Dan kalimat',VL'I4U aninya rambut jambul

yang biasa menutupi wajah.

- 

* : Kata fiit asal maknanya adalah menghilangkan jejak atau

6.krr sesuatu. Dari pemaknaan ini maka luapan alr yangmengalir dan

menghilangkan jejak sesuatu dinamakan dengan |L atau !V.
Seorang penyair berkata:

L6itg iv Lv\,

Aliran air itu telah mengbilangkan keriputnya
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Dan dengan pemaknaan ini, maka orang yang dermawan, dan
kuda yar,glarinya kencang diserupakan dengan kara tersebut, yaitu

!,.i sebagaimana keduanya juga dapat diserupakan dengan kata
p, $aut).KatalrAt artinya adalah luapan air yangbesar atau tinggi
sehingga menutupi tempatnya, lalu kata tersebut digunakan untuk
mengartikan kebodohan yang menutupi orang dari kebenaran.

Dan contoh penyerupaan ini sama seperti yarTgditunjukkan oleh
Firman-N y a y ang berbunyi:

{@a*rsY
"Maka Kami tutupi (mata) mereka." (QS. Yasin[36]: 9)

Dan kata-kata lainnya yang menyenrpakan tentang kebodohan.

Allah berfirman:

u rAr - a - /r. -) z tr.,

"(Yaitu) ordng-ord,ng yang terbenam dalam kebodoban dan kelalaia.n."
(QS. Adz-Dzariyat [51]: 11)

Dikatakan juga bahwa kesulitan atau kesedihan dinam akan,L\i.

Contohnya seperti dalam firman Allah yangberbunyi:

{@ *fi**e\
"Dalam tekanan sakaratul rnaut." (QS. AI-An'em 16]:93)

{@4"a;'iY
"Maka biarh,anlah mereka dalam kesesatannya. "
(QS. Al-Mu'minun l2l: 5a)
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Kahmat lL p, aninya orang yangsedang dalam kesulitan. Jamak
dari kata tersebui adalah 'r\ii.Kata!,IJtjuga berani kedengkian atau

dendam, jamak kata tersebut adalah 3r:b. Dan kata ',-jt l.rgr dapat
berarti b au lemak, dan kalim at ik, 2 .+ arciny a tanganrLy a men gandung

banyak lemak. Kalimat "L*;l artinya jiwanya kotor. Kalimat pi
eW.J1\3JlJ[l.l eartinya ia masuk ke dalam kerumunan manusia
y angb ercadar. Kata i5)il1 j uga be rani minyak wangi za' far an. Kalimat

"#! 
3*3 artinya aku menggunakan wewangian. Bila dilihat makna

cairannya, maka bejana yangdigunakan untuk menyimpanair disebut
dengan iL d^n dari pemaknaan ini lahirlah kalimat ,'-.'33 artinya
aku minum air sedikit. Ungkapan yangberbunyi i\1,13jl3 artinya si

fulan menyertakan dirinya dalam peperangan, pemaknaan ini dapat
diambil dari keikut sertaannya atav karena keterlibatannya, dan ini
berarti sama seperti kalimat +?l ,h4 artinya menceburkan diri
dalam peperangan. Pemaknaan ini dapat diambil dari gambarankata

if,IJl yangberarti meluap sehingga kalimat ,t*3yangdianikan turut
berperang, merupakan gambaran fteikut sertaan) dirinya. Sebagaimana

keikut sertaan perang itu dapat digambarkan pada ketat>Alyaitu tenda

yang ada diatas punggung binatang, ataupun seperti penggambaran

terhadap yanglainnya.

i*: Kata I,:lt asal maknanya adalah memberikan isyarat baik
dengan kedipan mata atau tangan untuk menunjukkan sebuah
perbuatan aib. Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat iW iliS Ov
artinya si fulan tidak ada kekurangan. Dimana ia tidak ditunjukkan
dengan isyarat sebuah aib. Jamak dari kata tersebut adalah $VL.

Allah berfirman

{ @'b'|?6-'rc-i}; t'yt y
"DAn apabila mereka (orang-orang ydng beriman) melintas di badapan

m ere ka, m ere k a s al in g m en ge d ip - n ge d ip kan matany a. "
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 30)
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Kata tersebut diambil dari kalimat ,{(.31 ,t.2-3 artinya aku
mengusapnya, ini sama seperti kata'o!trL yangberarti memeluknya.

. t7

Lir.9: Kata ,hdt artinya tidur yangtidak rerap. Disebutkan
ilalam sebuah kalimat tX,L d3iiY artinya aku tidak merasakan tidur.
Dilihat dari gambaran ketidak tetapannya, maka disebutkan juga dalam
sebuah kalimat 'tZoU uL3i aninya tanah yangtidak tetap, atau kalimat
'aZrU'rt|> artinya daerah yangtidak tetap. Kalimat *+ ,# aninya
mengerdipkan kedua matanya. Kemudian kata tersebut digunakan
untuk menggambarkan kelalaian dan penyepelean.

Allah berfirman:

{@"rct *Jit)rbqJ!'Y
*Padahal kamu sendiri tidak rnd,u nxengambilnya melainkan dengan

memincingkan rndtd terb adapny a. " (QS. Al-Baqarah l2l: 267)

^rrl9 
: Kata 'nAt artinya adalah kambing.

lt I

Allah berfirman:

{ @ 1141 ;3 i# u; #,i r4i <;,y
"Dan dari sapi dan domba, Kami baramkan atas mereka lemak dari
kedua binatang itu." (QS. Al-An'am lQ: M6)

Kata i:lJt artiflya mendapatkan kambing dan memperolehnya,
kemudian kata tersebut digunakan untuk mengartikan semu^yang
didapatkan dari musuh ataupun selain mereka.

Allah berfirman:

{@rdi#6Y{;5Y
"Ketahuilab sesunguhnya apa saja yang dapat kamu peroleb sebagai

rampdsan perdng." (QS. Al-Anfal [8]: a1)
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{@,t9nt"#qKy
"Maka makanlab dari sebaginn rampasanperangyd.ngtelab kamu ambil
itu sebagai makanan ydnghalal lagi baik." (QS. Al-Anfal [8]: 69)

Kata flil artinya apa yang didapat dari harta, jamak dari kata

tersebut adalah'r;w.

Allah berfirman:

{@2gA*^i'r.;y
"KdrenA di sisi Allab ada barta yang banyak." (QS. An-Nisa' $l:9a)

t(

, *: Kata 6at yang berarti kaya mempunyai banyak jenisnya; salah

!i[r'rrry, adalahiidak mempunyai keperluan, dan ini hanya berlaku bagi

Allah J'Jij:i,v.;t. Dan ini pula maksud dari yangdifirmankan oleh-Nya

yar.gberbunyi:

{@ 14li5i;\fi;ii\€,by
"sesunggubnya Allah benar-benar Maha kalta lagi Maba Terpuji."
(QS. Al-Hatjl22l:6a)

{ @ Lr-)i gi ;X:,5 ;;\ JYi(rti 5y
"Kamulah ya.ng nTernerlukan kepada Allah dan Allah Dialab yang Maba

Koyo (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maba Terpuji."
(QS. Fathir [35]: 15)

Jenis kaya kedua adalah keperluannya sedikit, dan ini yang
dimaksudkan dalam firman AIIah yangberbunyi

{ @ ''!6i;6i{;y
"DAn Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurd.ngan, lalu Dia
memberikan kecukupar." (QS. Adh-Dhuha 1ff1: S)
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Dan ini Tuga yang dimaksud dalam hadits Nabi |4r*,AtV yang
berbunyi:

((ojtJl .;i.sJrll
"Kaya sesungguhnya adalah kaya jiwa."

Jenis kaya ketiga adalah banyak kepemilikan sesuai dengan
kebutuhan manusia.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman Allah $G,j'ny;L

yangberbunyi:

{ @"i};4r,#i'{6ry
"Barangsiapa (diantara pemelibara itu) mampu, maka hendaklah ia
menaban diri (dari memakan barta anak yatirn itu)."
(QS. An-Nisa' [4]: 5)

{@\t"itg'&}t ;-<r1iy
"Orang-orangyd.ngmeminta izin kepadamu, padabal mereka itu orang-
orang kaya." (QS. At-Taubah [9]: 93)

{ @'6 E; U :ni iyl}u 6Ji',f,'i't'di rty
"Sesungugbnya Allah telah mendengar perkataan orang-ordng ydng
mengatakan:'Sesunggubnya Allah miskin dan kami kqo."'
(QS. Ali'Imran [3]: 1S1)

Mereka mengatakan demikian karena mereka mendengar.

{ @ €ss;^ihi,sii\iGy
"Siapakab yd,ng n7d.u memberi pinjaman kepada Allab pinjaman yang
baik (mena/kahkan hartanya di jalan Allah)." (QS. Al-Baqarahl2l:2a5)
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Dan Firman-Nya yang berbunyi:

{@ &\tat-r6be;x-a-y
"(Orang lain) yang tidak tahu, menyangka babwa mereka adalab orang-

ord,ng ka,ya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta)."
(QS. Al-Baqarah l2l: 27 3)

Maksudnya adalah karena mereka kaya diri sehingga orang-
orang yangtidak tahu mengiranya banyak hartadikarenakan mereka

menahan diri tidak meminta-minta.

Mengenai hal ini juga Nabi Muhammad2q^*:ak bersabda:

K#W Q-?::'##i;r 3ll
"Ambillah harta Q.akat) dari orang kayanya dan berikanlah kepada

orang-orang fakir (dari kalangan mereka)."s

Dan makna ini juga yang dimaksudkan dalam ucapan seorang

penyair dalam syairnya yangberbunyi:

WJdlf Jttr'j*:-s
Terkadang b arta sudab bany ak, tetapi manus iany a

masih rnerd.sd. miskin

Disebutkan dalam sebuah kalimat 134,3.;i artinya aku sudah

tidak memerlukan ini, atau menggunakan kalimat i;ifl\atau,Lj13
atau L4W artinya sama aku sudah tidak memerlukan.

Allah SGJ:nY;L berfirman:

5 Muttafaq 'alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1395) dan diriwayatkan oleh
Muslim dengan nomor Q9/19) dengan lafazh hadits sebagai berikut:

eFe'ii&#ic'si
"Diambil dari orang kayanya, dan diserahkan kepada orang fakir( dari kalangan mereka)."
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{@uLix$zt6{ivy
"DAn Allah tidak memerlukan (mereka) dan Allah Maba Kaya lagi Maba
Terpuji." (QS. At-Taghabun [64]: 5)

Disebutkan dalam sebuah kalimat r:5;\i!f artinya aku telah
dicukupkan dengan ini.

Allah berfirman:

{@?l'&G'tY
"Hartaku sd.?na sekali tidak berguna bagiku." (QS. Al-Haqqah [69]: 28)

{@ 17'-('liYL:;€AYy
*Tidaklab 

berguna baginya bartd.nyd. dan apa yang dia usabakan."
(QS. Al-Masad [1rL]:2)

{ @ t1:, ;rt'br,3&6-{1 ;1;3 ;i!. 4} 6y
"HdrtA benda dan anak-anak mereka sedikitpun tidak dapat menolah
(siksa) Allab dari mereka." (QS. Ali 'Imran t3l: 10)

{@ r;:d't}'rc#i;,u\
"Nisca.ya tidak berguna bagi mereha kenikmatdn yang mereka rd.sd.kan."
(QS. Asy-Syu'ara 126l: 207)

{@ r*nre&.$y

{@ i#,fri,#*y
*Tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku syafaat /r7ereka."
(QS. Yasinl36l:23)

"Ddn tidak pula melindungi dari nyala api Neraka."
(QS. Al-Mursalat l77l: 3t)
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Kata bu:t artinya adalah istri yang dicukupi oleh suaminya

sehingga tidak memerlukan untuk berhias. Ada juga yang berkata

bahwa ia bermakna istri cantik yarLgtidak memerlukan untuk berhias

diri. Kalimat li( gK, g ;;L artinya ia tinggal (berdiam diri) lama

ditempat ini diartikan demikian seakan ia tidak memerlukan kepada

tempat lain dan merasa cukup dengan temPatnya tersebut.

Allah berfirman:

{@W;+i;ry
"seolah mereka belumpernab berdiam di kota itu." (QS. Al-A'raf l7l:92)

Kata dijr digunakan sebagai bentuk mashdar, atau diartikan
dengan t.-prt. Kata ',\+ -'er;\ - jL artinya nyanyian. Ada yang

mengatakan bahwa kata jl: artinyaadalah ,,:jjj1lyaitu merasa cukup.

Kata j13 yangbermakna nyanyian atau lagu terkandung dalam sabda

Nabi Muhamm ad14ryni'g yang berbunyi:

rr91,J! &il,r;
" Orang yarLgtidak melagukan bacan al-Qur' an."6

I o<
J.9, Kata,)iil adalah bentuk mashdar d ari,at6-, aniny a tersembunyi

o,

dari-pandangan mat^. Contohnya seperti kalimat ,;At 4t6, aninya

matahari hilang dari pandangan mata (terbenam). Disebutkan juga

dalam kalimat l:S ,Y..7\i artinya ia menghilang dariku.

Allah JGj:i,Y.:L berfirman :

{@ 6YtWl4{y
"Apakab dia termasuk,yangtidak hadir." (QS. An-Naml 127):20)

u Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dengan nomor (7527) dari hadits Abu Hurairah';a584.
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Lalu kata 4;lr digunakan untuk mengartikan segala hal yang
tidak terlihat oleh indera dan hal-hal yangtidak terjangkau oleh ilmu
manusia, dan itu dinamakan (+Utf aftinyayangghaib.

Allah berfirman

{@ ,n;'i'6;t3(4i#edy
"Ddn tidak ada sesuatu pun ydng tersernbunyi di langit dan di bumi."
(QS. An-Namll27l:75)

Sesuatu dapat dikatakan L)L atau t.;V yang berarti ghaib, itu
dilihat dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang Allah,
karena tidak sesuatu pun ada yang tersembunyi bagi Allah, sebajaimana
tidak adayang luput dari Allah sebiji zarrah pun apa-apayangada
dilangit dan dibumi.

Dan Firman-Nya yang berbunyi:

{@7iqai;,-#t&y
"Dia mengetabui yang gbaib dan yang nampak." (QS. Al-An'am 16):73)

Maksudny a adalah D ia men get ahui ap a y angtersembunyi b agimu
dan apa yar,g kamu saksikan. Kata {jit dalam Firman-Ny, yang
berbunyi:

{@#\'"riy
"Beriman kepada yang ghaib." (QS. Al-Baqarahl2): 3)

M aksudny a adalah sesuatu y angtidak dap at diketahui oleh indera
serta tidak dapat dijangkau oleh akal manusia melainkan melalui kabar
yang dibawakan oleh para Nabi-Nabi Allah ijir6. Dan orangyang
menentang terhadap hal ghaib yang dibawakan oleh para Nabi mereka
disebut dengan 3t4t. aa, iogayangberkata bahwa maksud kata ("olit
dalam ayat tersebut adalah al-Qur' an, ada juga yang berkata bahwa
maksud ayat tersebut adalah takdir dengan meruj'uk padalafazhnya.
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Sebagian ada yang berkata bahwa maksud dari beriman kepada hal

ghaib dalam ayat tersebut adalah beriman disaat mereka tidak hadir

dihadapan Rasul, tidak seperti orang-orang munafik yang mana Allah

berfirman tentang mereka

{ @ 6i##rrY& 6vr}6re4{:" SYrii-\i$Y

"Dd.n bila mereka kembali kepada syaitan'syaitan mereka, mereka

mengatakan: 'sesunguhnya kami sEendirian dengan kamu, kami

b an y al ah ber o I o k- o loA. "' (Q S. A1-B aqarah l2l: M)

Dan mengenai hal ini, terdapat Firman-Nyt yangberbunyi:

{@ 'F',#i<,fr35iv
"Orang-orang yang takut terbadap azab Rabbnya, (sekalipun) mereka

tidak melihatnya." (QS. Al-Anbiye' 121): 49)

{@4\:fii;*"Jy
"(Yaitu) ortmgyang takut kepada Allah Yang Maba Pengasih sekalipun

tidak kelibatan (olrb"yo)." (QS. Qaf [50]: 33)

{@ ,rlnc-$.eaieff-'Y
"DAn kepunyaan Allab dpd yang ghaib di langit dan di bumi-"
(QS. Hud lttl:123)

{@;*i\g'Y
"Adakah ia melibat ydng gbaib." (QS. Maryam llgl:78)

{@(a.*e#fi}
"Maka Dia tidab memperlibatkan kepada seordng)un tentang ydng

gbaib itu." (QS. Al-Jinn l72l:26)
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{ @ xi $yaii qf iS *yi$i a i tt-*y
*Tidak ada seorang pun dilangit dan dibumi yang rnengetahui perkara

yang gbaib kecuali Allah." (QS. An-Naml l27l: 65)

{@,#rt;(\ua!;\
"Yang demikian itu adalab sebagian dari berita-berita ghaib."
(QS. Ali 'Imran p): aa)

"DdnAllabsekali-kalitidakakan-#,rfrfrfff::f :::,
yang gbaib." (QS. Ali 'Imran l3): I79)

{@':#(5;ei$,y
"sesungguhnya Engkaulah yang mengetabui perkara yang ghaib."
(QS. Al-Maidah [s]: 10e)

{@ "Hi&,*sxqlry"sesunggubnya Rabbku mewalryukan kebenaran. Dia Maba mengetabui

segalayanggbaib." (QS. Saba' [3a]: a8)

Kalimat tlp aVi artinya adalah istri yang ditinggal suaminya.
Dan Firman-Nya tentang sifat istri yangberbunyi:

{@il,i'Wq$U"+ry
"Memelibara diri ketika suaminya tidak ada oleb karena Allab telah

memeliharanyd." (QS. An-Nisa' [4]: 34)

Maksudny a adalah istri shalihah tidak akan melakukan perbuatan

yang dapat membuat suaminya marah disaat suaminya tidak ada.

Sedangkan kata ni*jt artinya adalah menyebut keburukan orang lain

yangtidak perlu untuk disebutkan.
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Allah $Jj:nY$ berfirman:

{@W{ii.,.s;rjy
"Dan janganlab menggunjingkan sdtu sdrw lain."
(QS. Al-Hujurat lagl: t2)

Kata iir;:Jl artinyaterjatuh (terhempas) kedalam tanah. Dari kata
tersebut lahirlah kata ttlt artinyahutan.

Allah S\"6:i,v,;L berfirman:

{@ +{fr',-+,c}
"Ke dasar surnur." (QS. Yusuf [12]: 10)

Dikatakan juga dalam sebuah kalimat tst;i 66f4U+f a:ris- e
artinya mereka terkadang menyaksikan, namun terkadang mereka
juga tidak hadir.

Dan Firman-Nya yarlg berbunyi:

{@ *ek(1.4r,<,;*iy
"DAn mereha menduga-duga tentangydng ghaib dari tempat yang jaub."
(QS. Saba' [34]: 53)

Maksudnya adalah mereka menerka hal ghaib yangtidak dapat
diterka oleh mata dan mata hati mereka.

o,'. o.
OP: Kata Syijt biasa digunakan untuk mengartikan pertolongan,
serientara kata -3,J.!l biasa digunakan untuk mengartikan hujan.
Kalimat #e\artinya aku meminta pertolongan arau meminta hujan
kepada-Nya. Kalim at GVk ardnya maka Allah pun memberikan
ku pertolongan, sedangkan kalimat gUS artinya dan Allah pun
menurunkan hujan kepadaku. Kalimai ,JjL berasal dari kata &;lt
yaitu pertolongan.
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Allah berfirman:

{@"t$s}+;iY.\
"(Ingatlah) ketika kamu memobon pertolongan kepada Rabbmu."
(QS. Al-Anfal [8]: e)

Dan Allah berfirman:

{ @ 436 isfur,F.* e"iir*tey
*Maka ordng yang dari golongannya meminta pertolongan kepadartya

untuk mengalabkan ora,ngyang dari musubnya."
(QS. Al-Qashash [28]: 15)

Dan Firman-Nya yang berbunyi:

{@ )$(h\}q1#"bt5p
"Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum
dengan air seperti besi yang mendidib." (QS. Al-Kahfi llS): 29)

Kalimat \h#-dalam ayat tersebut berasal dari kata &;3t yarLg

berarti hujan, atau berasal dari kata &-;:t yatgberarti pertolongan.

Begitu juga dengan kalimat t lEl dim ana ia mengandung dua

kemungkinan makna. Kata &it artinya adalah hujan, contohnya
seperti firman Allah yarugberbunyi:

{@ fr'$:(1<s:Ag,i!:-*
"seperti bujan yd,ng tdnd.rnd.n-td.nd.rnd,nnyd. mengdgurnkan para petani."
(QS. Al-HadldlsTl:20)

Seorang penyair berkata:

{\€#La*;-erfi * w6},2a3-;trlt ,x"
Aku mendengd.r orang-ord.ng mengbarapkan turun buian

Maka aku katakan kepada suard-sud,rd, dydrn supd.yd. mengbarap
kepada bilal
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9Oo

)-f : Kata jjlJl afiinya adalahbagian bumi yang terdalam. Disebutkan
trt^ sebuah kalimat b.l:6 arinyalaki-laki itu tenggelam. Kalimat
'^:."L 6rV artinya matanyaterpejam (masuk ke dalam kepala).

Firman Allah laj:nvq y^ng berbunyi:

"Atdu aimya menjadi surut ke dalam tanab." (QS. Al-Kahfi [18]: a1)

Kata jtiJt artinyaadalah gua di dalam gunung.

Allah berfirman:

{@ -,.tait- i.t3!t}
"Ketika keduanya berada dalam gud." (QS. At-Taubah [9]: a0)

Kata o,-jtlJl yang berarti dua gua digunakan untuk mengkiaskan
kemaluan dan perut. Sedangkan kata 3tdt adalah nama tempat yang
artinyasama dengan :At .

Allah berfirman:

{@ )l-.fi5+fi';uzv5r11 y
"Jikalau mereka memperoleh ternpdt perlindungan atdu gud.-gud. dtd,u

lobang-lobang (dalam tanab)." (QS. At-Taubahlgl: 57)

Kalimat rFAt,S.rV aninya matahari tenggelam.

{@6ir^sc'e;5Y

{@ liS'tuy
"Air kamu menjadi kering." (QS. Al-Mulk 167):30)

Maksudnya adalah air itu tenggelam ke dalam tanah.

AIIah berfirman:
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Seorang penyair berkata:

6jqt'"j"r$rLisiy; * w:V:Ul;,iJl #
Zaman itu hanyalab siang dan malamnya, atdu banya merupakan

terbit dan tenggelarnny d. matabari

Kalimat jib aninya masuk ke dalam gua, dan kalimat 3At S;'rVi
artiny a menyerang musuh.

Allah berfirman:

{@*'L:fr\
"Ddn kuda ydng rnerryerang (dengan tiba+iba) pada uaktu pdgi."
(QS. Al-'Adiyat [1oo]: 3)

Kata tersebut digunakan dilihat dari gambaran kuda yarLgberlari
kencang menyerang.

to(
f : Kata jL mengandung beberapa jenis makna; peftama sebagai

bentuk penafian dari makna . contohnya seperri kalimat e6 f ,fl&3r
artinya aku melewati laki-lakiyangsedang tidak berdiri.

Allah berfirman:

{ @'ri 4;c:i Aa;'$i *33 u:y
"DAn siapakab yang lebih sesat daripada orang ydng mengikuti baan
nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun."
(QS. A1-Qashash [28]: s0)

{@srif"";4c;'y
" Sedang dia tidak dapat memberi alasan y ang terang da lam pertengharAn,'
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 18)
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Jenis makna kedua adalah sebagai bentuk pengecualian, dan

biasanya ia sebagai sifat untuk isim nakirah ftata yangmasih umum).
Contohnya seperti kalimat *;* Wa;artinyaaku melewati sebuah

kaum, kecuali zaid (isim nakirah-nya adalah kaum'"d).

Dan Allah berfirman:

{@-r**eQLrycy
"Aku tidak mengetabui Rabb bagimu selain Aku."
(QS. Al-Qashash [2s]: 38)

Dan Allah juga berfirman:

{@;;*qu{tcy
"Sekali-kali tak ada Rabb bagimu selain Nyo.' (QS. Al-A'ref l7):59)

{@ $i*",i'y
"Apakah ada YangMenciptakan selain Allah." (QS. Fathir [35]: 3)

Jenis makna ketiga dari kata jL adalah untuk menafikan
gambarannya sala tanpa zatnya.

Contohnya seperti kalimat l3rq 6Klil ':* $V 6Klilit3l artinya air
itu jika panas, maka ia bukan air dingin.

Allah berfirman:

{ @ 6;;e('#- "&fr'x i"J| U \3y
"Setiap kali kulit mereka bangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit
yanglain." (QS.An-Nisa' [a]: 56)

Jenis penggunaan yang keempat adalah apabila mencakup sebuah

zatny^. Contohnya seperti firman AIIah yangberbunyi:
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{ @ "4 i ;fr &''Jfi Seoist a(i <;;i ifiy
*Dibari ini kamu dibalas dengan siksayangsangdt menghinakan karena
kamu selalu mengatakan terhadap Allab (perkataan) ydng tidak benAr."
(QS. Al-An'am [6]: 93)

Maksudnya adalah selalu berkata batil (salah).

Dan Firman-Nya yang berbunyi:

{ @,fi F,6'ii -: i}-{r ;L'i"'g y
"DAn berlaku angkublah Fir'aun dan bala tentdranya di bumi (mesir)

tanpd. alasan yang benar." (QS. Al-Qashash [28]: 39)

{@$;;;rdy
"Apakab aku akan mencari Rabb selain Allab."
(QS. Al-An'am 16l: 1.6a)

"Ddn Rabbku akan rnenggdnti (kamu) dengan kaum yang lain (dari)
kamu." (QS. Hud [11]z 57)

{@Tri-{b 9;A.?ii}
"Datangkanlab al-Qur'an yang lain dari ini." (QS. Yunus [10]: 15)

Kataloi$t artinyamempunyai dua jenis; peftama untuk merubah
bentuk sesuatu tanpa mengganti asalnya. Contohnya disebutkan dalam
sebuah kali mat a2l3 !j,p artiny a aku merubah (mere novasi) b an gun an

rumahku sehingga berbeda dengan bentuk sebelumnya. Jenis makna
kedua adalah untuk menggantinya dengan yang lain. Contohnya
seperti kalimat 4;l:;16JL ,Lff, artinya aku mengganti budakku dan

binatang kendaraanku dengan yang lain. Contoh lainnya adalah seperri

dalam firman Allah yangberbunyi:

{@ Kfr6'i;a;i5iy
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{ @ "$4vW fr; r.h6 #{ -ii( gLy
"sesungguhnya Allab tidak akan merubab sudtu kaum sampai mereka

merubahnya sendiri." (QS.Ar-Ra'd [13]: 11)

Perbedaan arLt^ra duakata iL dalam ayat diatas dengan kata '-Iyi
yangjuga berarti merubah adalah, pada kata ii lebih umum, karena

dalam kata1L terkadang masih terdapat kemungkinan adanya kesamaan

(atas apa y^ng dirubah) meskipun ada beberapa hal yang diganti. Ini
berbeda dengan kaa rS:;i. Contohnya seperti dua benda yangsama
jenisnya namun beda bentuknya, maka itu bisa menggunakankataii
tetapi tidak bisa menggunakan kataiyi. Segala hal yang menggunakan

ka:a J+:L yangberarti berbeda, itu mengandung makna '1,L, namun
tidak setiap hal yang menggunakankatallmengandung makna .iyL
yarLgberarti berbeda.

I ot
L-f-*: Kata ,i$l artinyaadalah masuk ke dalam air (menyelam)

dan mengeluarkan sesuatu darinya. Dan setiap orang yaogturun ke

dalam hal-hal yang samar serta mengeluarkan sesuatu darinya baik
dalam bentuk fisik ataupun ilmu dinamakan ,-frV, sedangkan orang
yangbanyak melakukan itu dinamakan ,hftlt.

Allah berfirman

{@,rbSK|*;:,tsy
"Ddn (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan, semuarrya abli
bangunan dan penyelArn." (QS. Shad [38]: 37)

{@,:i <,;a$d;$i<;y
"Ddn Kami telab tundukkan (pula kepada sulaiman) segolongan syaitan-

syaitan ydng rnenyelam (kedalam laut)." (QS. Al-Anbiya' l2ll:82)
Maksudnya adalah syetan yang mampu melakukan perbuatan

yang aneh dan baru, bukan hanyamampu mengeluarkan mutiaradari
dasar samudera saja.
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LP*g : Kalimat L&il ib| artinyasesuatu itu berkurang .

Allah berfirman:

"Dan airpun disurutkan " (QS. Hud [1\: aa)

{@ {3ia+;y

{@ia"*i6('\
"Ddn kandungan rabim yang kurang sempurnd." (QS. Ar-Ra'd [13]: S)

Maksudnya adalah rahimnya rusak. Dij adikan ny a kata tersebut
dengan pemaknaan seperti itu sebagai bentuk penyerupaan dengan
air yang ditelan oleh bumi. Kata L' oit artinya adalah rempar
menggenangnya air kemudian surut ditelan tanah. Kalimat 'aZs-VU
artinya adalah malam yanggelap gulita.

i3: Kata tioijlartin yamarah,ra lebih besar amarahnyadarikata
,*,:t. Dan itu berani memanasn ya darahseseorang akibat ledakan
hatinya.

Allah berfirman:

{@|{v;;ii'}Sy
"Katakanlab (kepada mereka): "matilah kamu karena kencarabanmil.."
(QS. Ali 'Imran [3]: 119)

{@jr<ir64-Y
" Hendak menj engkelh,an bati orang-ordng kafir." (QS. Al-Fath laSl: 29)

Allah telah menyeru manusia supaya menahan diri ketika diliputi
oleh amarah.

Kamus AlQur'an 899



Allah berfirman:

{@slfri*uiiy
" Ddn ordng-ordng y ang rnenaban amarabnya. "
(QS. Ali'Imran [3]: 13a)

Dikatakan, jika kata U;jt dinisbatkan kepada Allah, maka ia
bermakna pembalasan.

Allah berfirman

{@ ''};P6'itrY

"Dd,n sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan
amarah kita." (QS. Asy-Syu'ara 126l: 55)

Maksudnya adalah bahwa mereka membiarkan dirinya dengan

perbuatan mereka untuk mendapatkan pembalasan dari Allah.
Kata Ell;il\ artinya adalah menampakkan amarah, terkadang amarah

itu dapat disertai dengan suara yangdapat didengar, sebagaimanayang

difirmankan oleh Allah:

{@tu5fi|:i5wy
"Mereka mendengar kegeramd.nnyd. dan suara nyalanya."
(QS. Al-Furqan l25l: L2)

9.
J;n :Kata ijlt artin ya adalah menghancurkan sesuatu tanpa
Ji6rrkrr. Disebutkan'lUiet-tiua\- -i;- J4-JE dari sanalah kenapa

sihir dan semacamnya dinamakr" Jji.
Allah berfirman mengenai sifat arak di Surga:

{@3rqt'j}
*Tiddk ada dalam kbamr itu alkobol." (QS. Ash-ShaffatpTl: 47)
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Ini sebagai penjelas perbedaan arak di Surga dengan apa yang
difirmankan oleh-Ny^ yang berbunyi:

{@WeHWvY
"Tetapi dosa keduanya lebib besar dari manfad.tnyd."
(QS. A1-B aqarah l2l: 219)

Dan juga terhadap Firman-N y a y arLg berbunyi:

{@i;+;6,Fi,Fuh\
"Ia merupakan perbuatan syaitan maka jaubilab."
(QS. Al-Maidah [s]: e0)

6P : Kata $4t aninya adalah kebodohan akibat dari keyakinan
yang rusak. Hal ini dikarenakan kebodohan manusia itu terkadang
karena seseorang tidak meyakini dengan suatu keyakinan apa pun,
namun terkadang kebodohan juga lahir akibat dari keyakinan yang
rusak, dan untuk jenis kebodohan kedua inilah dinamakan $.

Allah berfirman

{@ t;bqt6'itcy
"KdwAnrnu (Mubammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru."
(QS. An-Natmls3l:2)

{@ datr'l:;#*yy
"DAn ternd.n-ternan mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu
sy aitan- sy aitan dalam m eny esatk an. " (QS. A1-A' raf l7l: 202)

Dan Firman-Nya yang berbunyi:

{@,..";Ad3y
"Maka mereka kelak akan menemui kesesdtan.",Or. Maryam [19]: 59)
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Maksudnya adalah siksa. Dinamakannya siksa dengan kata 5.tt
dalam ayat tersebut, dikarenakan ia disebabkan oleh kesesatan, ini sama

dengan penamaan sesuatu dengan akibat atau penyebabnya. Contohnya
sepefti tumbuh-tumbuhan terkadang dapat disebut dengan g,ryang
mana arti kata tersebut adalah embun. Ada juga yangberkata bahwa
maksud dari ayat di atas adalah bahwa mereka kelak akan menemui
(mendapatkan) sebab dan buah dari kesesatanny^.

Allah berfirman

{@lrqd;;fry
" Dd.n Neraka Jabim diperlibatkan dengan j elas kepada orang-orang ydng
sesdt." (QS. Asy-Syu'ara 126l:9t)

{@6;t1ii&+;#ty
"Dd.n penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orangyang sesat."

(QS. Asy-Syu'ara 126l: 22a)

" S e s un gguhny a k amu benar- benar ordn g s e s dt y d.n g ny at a (k e s e s atanny a). "
(QS. A1-Qashash [28]: 18)

Dan Firman-Nya yang berbunyi:

{@{i;xi:"';6'\
"DAn durhakalab Adam kepada Rabb dan sesatlab."

(QS. Thahef2}l:12r)

Maksud kata rgii, dalam ayat tersebut adalah bodoh. Ada juga yang
berkata bahwa makna kata tersebut adalah merugi, ini sepeni ucapan

seorang penyair yang berbunyi:

{@U'!';5;1LY
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\:i.f Fr ,PifiYe*ns
Barangsiapa yd,ng merugi maka ia tidak akan terlepas

dari orang-ordng y dng Tn enca.cinya

Ada juga yang berkata bahwa makna daikata 6rit adalah kehidupan

yangrusak. Ini diambil dari ungkapan arab yangberbunyi k;it e-*
artinya keluarga itu kehidupanrlya rusak. Kata 6tL sama bentuknya
seperti kata efti -Gt.

Dan Firman-Nya yang berbunyi:

{@i3;J:'iri't (,fut-\

"sekiranya Allah bendak menyesatkan h,amu." (QS. Hud [11]: 3a)

Ada yang berkata bahwa makna ayat tersebut adalah hendak
menyiksamu akibat kesesatanmu. Ada juga yang berkata bahwa

maknanya adalah hendak menetapkanmu dalam kesesatanmu.

Dan firman Allah J';t:n\t;7 y arrg berbunyi:

{ @ t# K €;;-ci\ tir;l?;ci rtir# :;ali u y
"Berkatalab ordng-orang ydng telah tetap bukuman atds mereka:

"Ya Rabb kami, mereka inilah ordng-orang yang kami sesatkan itu,
kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami (sendiri) sesd.t."

(QS. Al-Qashash lzs): 63)

Maksudnya mereka (iblis) berkata: "Kami berlepas diri kepada-Mu

ya Allah dari apayarLgmereka katakan bahwa kami berbuat bersama

mereka mengingat manusia itu selalu berusaha untuk berbuat dengan

sekutunya, dan hakikat manusia adalah selalu menginginkan apa yang
berlaku pada dirinya berlaku juga bagi temannya."
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Mengenai hal ini juga terdapat firman Allah yangberbunyi:

{@b$Kuy&:;6y
"Maka kami telah menyesatkan kamu, sesunggubnya kami sendiri,

orang-orangyang sesAt." (QS. Ash-Shaffat Q7l: 32)

{@ 6!i-1y
"Karend. engkau telah mengbukum sdld. tersesar." (QS. Al-A'raf l7l: 16)

{@ #}l:$lic4'";J;vq
"Aku akan menjad,ikan mereka memand.ang baik (perbuatan maksiat) |

di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka.."

(QS. Al-Hijr [1s]: 3e)
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