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Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, dan

dia merupakan kitab suci yang dijamin oleh Allah Ju: keaslian serta

kemurnialnnya.

Sebagaimana Allah Jr* berfirman:

.{ @5114 il;f)5'si(i5,,zsy }
"sesungguhnya Kamilab yang menurunkan al-Qur'an dan pasti Kami
(pula) yd.ng rnem.eliharanya." (QS. Al-Hijr [15]: 9)

Dan merupakan kewajiban seorang muslim adalah mengerti dan

memahami apayangada di dalam al-Qur'an.

Sebagaimana Allah Jus berfirman:

{@Ztrili-b;i^4ff }
" Maka tidaklah mereka mengbary ati (mendalami) al' Qur' d.n. "
(QS. An-Nisa' [4]: 82)

vlftmusA&Qrr'an



Dan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidak akan tercapai
kecuali kalau kita mengetahui arti dari 

^yat-ayattersebut. 
Oleh karena

itu, pada kesempatan kali ini kami (Pustaka Khazanah Fawa'id)
menghadirkan kepada saudara-saudara sekalian sebuah buku yang
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 jazaks,mullahu khairan kepada
semua pihak yang telah membantu melancarkan terbitnya dan
terdistribusikannya buku ini sehinggadapatsampai ke tangan pembaca
sekalian.

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

,1 #i eu-;i, lT -w: # W,*'at kl)-'

Depok, Raiab 1437 H
April 2077 M

Penerbit,

Pustaka I{hazanah Fawa' id

YI Pengantar Penerhit
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I *-usALeur'an

l__

Mukadimah

o12-Jl -qrt alt .+

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat serta salam

semoga tercurahkan kepada Nabi-Nya Muhammad',gi,r*nk beserta

seluruh keluarganya.

Syaikh Abul Qasim al-Husein bin Muhammad al-Fadhlu
ar-Raghib 'i'rt;t, berkata: "Aku memohon semoga Allah memberikan

cahaya-Nya kepada kita untuk memperlihatkan kebaikan dan keburukan

dalam bentuk keduanya, serta semoga Allah memperkenalkan kepada

kita antarayarTgHaq dan Bathil dengan hakikat keduanya, sehingga

kita termasuk ke dalam golongan mereka yalgselalu berusaha untuk
mendapatkan cahaya dalam diri dan keimanannya.Danjuga semoga

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

{ @ |*Ai y3 oi;S,ai i;lciG y
*Dia lah yangtelah menurunkan ketenangan ke dalam bati orang'ord.ng

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

Juga di dalam firman-Nya:

{ @ 
"A q- j''^{t'bL-,'rcfi c. i'4 AfSY

"Mereka itulah ordng-orangyang dalam hatinya telab ditanamkan Allab
keimanan dan A llah telab menguatk an mereka dengan perto longan y ang

datang dari Din." (QS. Al-Mujadilah l58l: 22)



Aku telah menyebutkan di dalam ar-Risalah al-Munabbibah
akan faedah-faedah al-Qur'an bahwa sebagaimana Allah Jaj:nr";:"

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 yangdifirmankan:

6.reY &a*;;#-
*Pada hari ini telab Aku sernpurnakan aganxdmu untukmu, dan telah
Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai

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

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

{@?:r:Kw@!,:ifrii*di}
"Yang membacakan lembaran-lembaran ydng suci (al-Qur'an),
di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus (benar)."
(QS. A1-B a yyinah 19 8): 2-3)

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

g ;i LA, .,-5. A i3:,F$3 \' *t,:r. e,6-ii Ogt Jr, y

{@ *3";'lil,rilf.J,ti3;$i.'S
"Dan seandainyapobon-pobon di bumi menjadipena dan lautan (menjadi
tinta), ditambabkan kepadanya tujuh lautan |oyil setelab (kering)nya,

"# &r,&r"lJ.Ki l6iy
{@
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nisca.y a tiddh akan b abis -h abisny a (dituliskan) kalimat-k alimat A l lab.

Sesungguhnya Allab Mabaperkasa, Mahabij aksana. "
(QS. Luqmanl3ll:27)

Dan aku telah menunjukkan di dalam kitab Adz-Dzari'ab lla
Makarimisy Syari'ab bahwa sesungguhnya al-Qur'an itu tidak akan

terlepas dari cahayabagiorang yang melihatnya,serta ia juga tidak akan

kosong dari manfa at yang dihasilkannya, sesungguhnya al-Qur' an:

W-urrrG)[bili.X * idjirtAr &F u)45
v;\,r1rwi)tjr & * G:F:rt3,t$'opK

Laksana bulan purndnxd yang dapat kamu lihat darimana saja kamu

menolehnya,

ia menujukkan kepada kedua nnd.tdn7u akan cabaya ydng bersinar.

Laksana matabari dan cabayanya di ufuk langit,

Ia menyelimuti setnurt, negeri dari ujungbarat sampai ujungtintur.

Tetapi kebaikan cahaya-Nya tidak akan dipahami kecuali oleh

orang-orang yang mempunyai penglihatan y^ngtinggi, kebaikan
buahnya tidak akan dapat di petik kecuali oleh tangan-tangan yang
suci dan penawarnya tidak akan didapatkan kecuali oleh jiwa-jiwa yang

bersih, sebagaimanayangdijelaskan oleh Allah SG;iv). Dan Dia pun
berfirman menggambarkan orang-orang yang membaca al-Qur' an:

{ @l;il^ri{li3.r@ pjft Se @ ?t ir"fi,xy\
"DAn (ini) sesunggubnya al-Qtir'An yd.ng sdngdt mulia, dalam Kitab
yang terpelibara (Lauh Mabfudz), tidak ada yang menyentubnya selain

hamba-bamba yang disucikan." (QS. Al-\7aqi'ah [55]: 77-79)

Dia la;xtat juga berfirman menggambarkan orang-orang yang
mendengarkan al-Qur' an:

3Kamus AlQur'an



5' ;19r'6 e 6U;g Ojr'ixe; .--s1i GJr; Oly-;i F
{@#1A

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

ora.ngyang beriman. Dan orang-ord.ngydng tidak beriman pada telinga
mereka ada surnbatan, dan (al-Qur'an) itu merupakan kegelapan bagi
mereka." (QS.Fushshilat lal: aa)

Aku juga telah menyebutkan bahwa sebagaimana rumah yang
ada gambar dan anjing tidak akan dimasuki oleh Malaikat pembawa
berkah, begitu juga hati yangdi dalamnyaterdapat kesombongan dan
kerakusan tidak akan dimasuki oleh ketenangan yang tinggi, karena
sesuatu yang suci adalah untuk sesuatu yang suci pula, dan sesuatu y^ng
baik untuk sesuatu yangbaik pula.

Aku telah tunjukkan dalam kitab risalah itu bagaimana cara
mendapatkan perbekalan y ang mengangkat pencarinya tersebut pada
deralat pengetahuan, sampai pengetahuannya mencapai tahap akhir
dari kemampuan pengetahuan manusia untuk mengetahui hukum-
hukum dan hikmah, sehingga ia dapat menggalikeralaan langit dan
bumi yang terkandung di dalam kitab Allah, juga ia dapat mewujudkan
akan firman-Nya, seb agaima r7a y angdigamb arkan melalui firman-Nya :

{@r'&i etesieffily
*Tidak 

ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab."
(QS. Al-An'am [6]: 38)

Allah juga telah menjadikan kita ke dalam orang-orang yang
mencari hidayah-Nya sehin gg a hiday ah tersebut men ghant arkan kit a
pada kedudukan dan kemuliaan seperti ini. Dan tidak ada manusia
yangmampu memberikan hidayah kepada manusia yang lain jika Allah
tidak berkehendak memberikan hidayah kepadanya.

4 Mukadimah



Sebagaimana firman Allah S6;nY$ kepada Nabi-Nya 's:t^gat-:

{ @ {5 ci,s+n'i;(f,1; 4 * u xi .iYY
"sunggorh, enghau (Mubammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada

ordngydng engkau kasihi, tetapi Allab memberi petunjuk, kepada ordng

yang Dia kebendaki." (QS. Al-Qashash [28]: 56)

Aku juga telah sebutkan bahwa hal pertama yang dibutuhkan
dalam mempelajari ilmu al-Qur'an adalah mengetahui ilmu laf.azh-

lafazh al-Qur'an (al-'(Jlum al-Lafzhiyyah), dan diantara ilmu lafazh

al-Qur' an adalah meneliti pe rbendahar aan lafazhny a (al -A lfadz a I -

M ufr a da.b) sehin gga dap at men gh as ilkan m akn a-m akn a muf radat laf azh

al-Qur'an bagi orang yang ingin mengetahui maknanya mulai dari

metode paling dasar. Laksana ingin menghasilkan susu ia harus dimulai

darr carapaling dasar bagaimana supaya susu itu dapat keluar.

Mengetahui perben daharaan lafazh al-Qur' an bukan hanya
bermanfaat dalam ilmu al-Qur'an saja, tetapi iaitgabermanfaat dalam

semua ilmu syariat, karenalafazh al-Qur'an adalah sumber dan inti
kalam arab. Laf.azh 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

Iafazh al-Qur'an juga menjadi pijakan para ahli syair dan sastra dalam

susunan dan baitnya.

Adapun faedah-faedah selain yang disebutkan diatas, juga selain

laf.azh-Lafazh cabangdan kata jadian, maka itu laksana kulit dan biji
jika diibaratkan pada buah-buahan yangbaik, atau laksana ampas dan

jerami jika di ibaratkan pada buah padi. Aku telah beristikharah kepada

Allah Jctxy:;dalam menyusun kitab ini dengan mufradat lafazh-lafazh

al-Qur'an sesuai dengan abjad hurufnya. Maka kami dahulukan

huruf alif,kemudian huruf. ba sestai dengan susunan abjad huruf
aslinya bukan sesuai huruf zaidab (tambahan), kemudian kami juga

tun j ukkan ke s amaan arLtar a laf azh al - M u s t a' ar dan lafazh a I - M u sy t aq q at

sesuai dengan adanyakemungkinan untuk penjabaran dalam kitab ini.

Kamus AlQur'an



Kami juga sebutkan aturan-aturan yang menunjukkan akan tercap ainya
keseragamanantaralaf.azhdalam buku yang kami susun ini, khususnya
dalam bab ini. Dalam perujukan apayangtenulis di dalam buku ini kami
sudah melalui berbagai ujian dalam mempercepat rerwujudnya amal
baik ini, serta untuk berlomba-lomba sebagaima na y^ngdiperintahkan
oleh firman-Nya:

{@4j ;ie- JLr}'y-y
"Berlomba-lombalab kamu untuk, mendapatkan anxpunan dari
Rabbmu." (QS. Al-Hadid l57l:21)

Dan Allah telah memudahkan jalan kebaikan ini. Dan saya ikutkan
bersamaan dengan buku ini insya Allah-semoga Allah mempercepat
p enyeles aiannya-den gan kitab lain yan g dap at men ghasil kan laf.azh-
Iafazh yang mempunyai satu arti serta bagian-bagian lainnya yang
masih samar.

Oleh karena itu kita dapat mengetahui kekhususan setiap berita
melalui lafazh-lafazh yang sepadan dengannya. Contohnya sesekali
kita sebutkan kata,i,Lllt (hati) terkadang menyebutkannya dengan kata
Sgilr ftati) dan dilain kali disebut dengan kalimat 'rJ^jrt (dada.)

Hal ini seperti yang disebutkan di dalam firman Allah S6j:{,\a
diakhir sebuah kisah:

{@ <,;Lir'5*clt-lr
"Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(k ebes aran A llab) bagi orang- ord.ng ydng beriman. "
(QS. An-Nahllt6lz 7e)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@'o;'"4{;)AY
*Kepada orangyang berpiklr. " (QS. Yunus llQ: 2a)

Mukadimah



Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@t,}t;.+A\
*Bagi orang-ordngydng mengetahur." (QS. At-Taubah [9]: 11)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@<,ffi-/Ay
*Kepada ord.ng-orangydng rnengetahui. (QS. Al-An'am [6]: 98)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@ #:iiJ-tiy
* 
B agi ord,n g- o r an g y dn g rn e rnp uny a i p en gl ib at an (m at a h at i). "

(QS. Ali 'Imran [3]: 13)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

{@f-"j}

{@ &i4hy
*Bagi orangyang berakal." (QS. Thaha l2g: 5a)

Dan kalimat-kalimat lainnya yang termasuk ke dalam orang-

orang yang membenarkan keberlaran dan membatalkan kebatilan
karena semua masih dalam satu arti. Maka kita dapat mengartikan
bahwasannya kalimat bi-.it al-Hamdu lillab (segala puji bagi
Allah) dapat ditafsirkan dengan til53t asy-Syukru lillab (bersyukur

kepada Allah), begitu juga dengan kalimat * )i: j tr*, artinya
dengan kalimat * rii{ yrng berarti tidah ada keraguan di dalamnya.

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

Dan di ayatlain disebutkan dengan kalimat:

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 memberikan manfaat terhadap apayangtelah kami
usahakan dan menjadikannya sebagai penolong dalam menghasilkan
perbekalan sebagaim ana y ang diperintahkan di dalam firman-Nya.

{ @ V;ti rrli'6 5\' \;'3i3;y
"Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalab ta.kwa."
(QS. Al-B aqarah l2): 797)

a.>l€.6
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Biografi
Ar-Raghib Al-Ashfahani :$'^e

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 wafatnya (antara tahun 425 H,
450 H dan 502 H).

Banyak kitab yangtelah beliau miliki, di antara kitab karangan

beliau adalah:

Tahqiqul Bayan fi Ta'wilil Qrt'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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,Uir ,l\rt
-a-

Bab Huruf Fa

tz7

7#r ig' (membuka) aninya adalah menghilangkan penutup dan

krsamaran. Dan kata SiJl ini memiliki 2 jenis bentuk makna:

Pertama, membuka yangdapat diketahui oleh mata lahir, seperti
membuka pintu atau lainnya, membuka gembok, kunci atau barang.

Sepeni pada firman-Nya:

{@;-6ti6YiJy
"Tatkala mereka membuka barang-barangnyd." (QS. Yusuf ll2l:65).

{@ )At'ri66ry"t$tr'Y
"Ddn jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salab satu

dari (pintu-pintu) langit." (QS.Al-Hijr [15]: 1a).

Kedua, membuka yanghanya dapat diketahui oleh mata batin,
seperti it &, yang artinya adalahmenghilangkan (mengusir) kesedihan.

Kemudian jenis yang kedua ini dapat diucapkan dalam bermacam-

macam hal:

Pertama, dalam perihal duniawi, seperti mengusir kesedihan dan

menghilangkan kefakiran dengan cara diberi harta atau lainnya.

Karnus AlQur'an 11



Sepeni pada firman Allah:

{ @^, :P ttt $ffi -",t H"t1l;iffi Y
"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telab diberikan
kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan

untuk mereka." (QS. Al-An'am 16): 44),

Yakni Kami meluaskan.

Dia berfirman:

{ @ .rf 6 Yrili';*{A ricc;iiy
"Pastilab Kami akan melimpahkan kepada mereka berkab dari langit

dan bumi." (QS. Al-A'raf l7):96),

Yakni maksudnya Allah mendatangkan berbagai macam kebaikan

untuk mereka. Kedua, membuka pintu-pintu ilmu yang tertutup.
Seperti ketika kamu mengucapkan Giii EU ijt iy e,3$ ( fulan
membukan pintu yang tertutup dari ilmu ini).

Dan firman-Nya:

{@q*,^;;61Y
" Sunggub, Kami telab memberikan kep adamu kemenangan y ang ny d,tA. "
(QS. Al-Fath [48]: 1),

Ada yang berpendapat maksud dari ff5 disana adalah lk 
6S

(penaklukan kota Mekah). Dan ada juga yang berpendapat bahwa
maksudnya adalah terbukanya pintu-pintu ilmu dan hidayah bagi Nabi
yangmerupakan alat untuk mencapai pahala serta kedudukan terpuji
sehingga mendapatkan ampunan atas semua dosa.

Yan g dinamaka n'e46 dari sesuatu adalah p e rmulaan y angmenj adi
pembuka untuk hal-hal yang ada setelahnya. Dikatakan lK 3i3 €i\,
artinya dia memulai dengan hal tersebut. lif # €i, artinyi dia
memberitahukan dan menyadarkan orang lain terhadap hal tersebut.
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Allah berfirman:

{@"#'ai'6'1i39}
"Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orangmukmin) apa

yang telah diterangkan Allab kepadamu." (QS. A1-Baqarahl2):76).

{@*ulI,^i€ie Y
*Apa sajayangAllab anugerahkan kepada manusia." (QS. Fathir 135):2)

V\1rbL)l (i, aninya dia memecahkan masalah dalam kasus itu
serta menyingkap penutup yarLg ada padanya.

Allah berfirman:

{ @'t*;trt ){ es A\q;, 65 v{.{a g:y

"Ya Rabb karni, berilah keputusan antdra. kami dan kaum kami dengan

bak (adil) dan Engkaulab Pemberi keputusan yang sebaik-baik rio."
(QS. Al-A'rdf LTlt 89).

Dan diantara perLggunaan kata ini iuga adalah firman-Nya:

{@;xi(gy
*Dialab Maba Pemberi keputusan lagi Maba Mengetabur." (QS. Saba'
pal:26).

Seorang penyair berkata:

'AL'#u"beYt
Sesunggubnya aku tidak 

ffir##:d.n 
pelnecaban (masalab)

Ada yang berpendapat bahwa ka:aLt;$l dapat diucapkan dengan

huruf Fa' yangberharakat dhammah atau fathah.

Adapun kata $31 y^ng ada pada firman-Nya:
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{@ U-ir6$#';u/riY\
*Apabila 

telab datangpertolongan Allah dan kemendngan."
(QS. An-Nashr [110]: 1),

Dapat mencakup pertolongan, kemenangan, keberhasilan, keputusan
serta pengetahuan-pengetahuan yar.g dibukakan oleh Allah ;ur.

Dan terhadap makna demikian juga, kita memahami firman-Nya:

{@a;ug'-#\
"Pertolongan dari Allab dan kerrtenangan ydng dekat (anktunya)."
(QS. Ash-Shaff [61]: 13).

{@ *\;Es'i'i,#Y
"Mudah-mudahan Allab ahan mendatangkan kemenangan (kepada
Rasul-Nya)." (QS. Al-Maidah lsl: s2).

" DAn merek a bertarya: Kapankah r:y"f)r1:f" 
*''

(QS. As-Saj dah l32l: 28).

Sedangkan yarLgdimaksud dari firman-Nya:

{@cfirsy
"Katakanlab: Pada hari kentenangdn itu." (QS. As-Sajdah l32l:29)

Adalah hari keputusan. Ada yang mengarakan bahwa maksudnya
adalah hari dimana hilangnya segala syubhat (kerancuan), yaitu dengan
terjadinya kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya
adalah azab yang mereka minta buktikan serta wujudkan. iUi+yt
artinya adalah meminta d-ljl atau lt#lt (keputusan).

Maka makna dari firman Allah jw:
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{@ g^ei6fr6.vJ5y\
"Jika kamu (orang-orang TrTusyrikin) mencari keputusan, maka telah
datang keputusan kepadamu)." (QS. Al-Anfal [8]:19)

Adalah jika kamu meminta kemenangan, atau meminta putusan
atau meminta sumber kebaikan, maka semuanya itu telah datang
dengan kedatangan Nabi i4rt"Aip.

Sedangkan pada firman Allah:

.{ @ \'F{uii 8; <,;+;J',t; i}(s\
"Padabal sebelumnya mereka biasa memobon kemenangan d.td.s orang-
orang kafir." (QS. Al-Baqarah [2]: 89),

Maknanya adalah mereka meminta pertolongan kepada Allah
den gan diutusnya Muhamm ad,pr*xi\t Ada y angberpendapat bahwa
maknanya mereka terkadang mencari tahu kabar mengenai Muhammad
dari orang-orang, dan terkadang menggalinya langsung dari kitab.
Ada yang berperdapat bahwa maknanya mereka meminta kemenangan
dari Allah dengan cara menyebut-nyebut Muhammad. Dan ada juga

yang berpendapat bahwa ketika itu mereka berkata: Sesungguhnya
kami pasti menolong Muhammad untuk melawan para petyembah
berhala.

gl;t dan iel,-il artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk
membuka, atauyangkita kenal dengan nama kunci. Bentuk jamaknya

adalah &\1; dan {\1;.
Kemudian pada firman Allah:

{@#A6r3-"ry
"DAn pada sisi Allablah kunci-kunci semua ydng ghaib."
(QS. Al-An'am [6]: 59),

Maksudnya adalah sesuatu yangdijadikan alat untuk mencapai
alam ghaib yang sebutkan dalam firman-Nya:
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{ @ )n',r c#ii{r@' :A'* &hS-fi }
"Maka Dia tidah rnemperlibatkan kepada seord.ngpun tentdngyanggaib
itu. Kecuali kepada Rasul yang diridbai-Nya." (QS. Al-Jinn 172):26-27).

Sedangkan pada firman-Nya:

{ @,;( J-i 
^4(:5': 

46i\YY
"Yang kunci-kuncinya sunggub berat dipikul oleb sejumlab orang yang
kuat-kuat." (QS. Al-Qashash [28]: 76),

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kunci
perbendaharaanharta. Ada juga yangmengatakan bahwa maksud dari
kata 

S\-131 
disana adalah perbendaharaanharta itu sendiri. Dikatakan

e $q, artinya pintu yang selalu terbuka pada keadaan normal.
S-edangkan apabila dikatakan $6, maka maknanya adalah sebaliknya
(yakni pintu yangselalu teftutup pada keadaan normal-l"").

Terdapat sebuah riwayat hadits Nabi -|ar*^i,p:

q\LiU\*JLs:Urqq 4,yn
"Barangsiap a, y ang menemukan pintu y ang tertutup ftebuntuan atau
masalah dalam hidup), maka disamping itu dia akan menemukan pintu
yangterbuka (solusi dari masalahnya)."1

Dan dikat akan'rytt ff, ^rt 
nya terbuka dengan lebar.

t7
P: Kata ',12;St maknanya adalah hening atau tenang setelah ribut,
lembut setelah keras, dan lemah setelah kuat.

Allah jw berfirman:

{ @,frt'; iir tt-"F &a ;{'.v, "i,.rg-J6"G- y

1 Belum aku temukan (sumber) haditsnya
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((,iG s iy:Y4 fis,# &f Ft'fr ,; St:Th,f &n

"W'ahai Ahli Kitab, sesunguhnya telab datangkepada kamu Rasul Kami,
menjelaskan (syari.at Kami) kepadamu ketika ter?utus (pengiriman)
rasul-rasul." (QS. Al-Maidah [5]: 19),

Yakni keadaan kosong (s.pi) dari datangnya utusan Allah.

Adapun pada firman-Nya:

{@ i;;;.\y
* Tiada benti-hentiny a. " (QS. Al-Anbiya' l2t): 20),

Maknanya adalah mereka tidak berhenti dari aktifitas ibadahnya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Nabi l:;ru*ri?:

"sesungguhnya setiap amalan itu ada waktu semangatnya, dan setiap
masa semangat ada masa jenuhnya, maka barangsiapa masa jenuhnya
cenderung kepada sunnahku sungguh dia telah beruntunB, dan
barangsiapa masa jenuhnya cenderung kepada selain itu maka ia
celaka."2

Sabdanya ib ,p B, *..rrpakan isyarat terhadap makna dari
ucapan b'ti iX i 't;s A: ,j#'i't; &q! (kebatilan pasti
memiliki babak (waktu dimana iaberjaya), kemudian ia akan melemah.

Sedangkan kebenaran pasti memiliki masa pergantian, dimana ia tidak
akan lemah dan tidak akan berkurang. Adapun sabdanya: Gll JI-:F F,
maknanya adalah merasa tenang dengan sunnahku. Dikatakan :i\JlJll)\,
artinya sisi kelemahan yang dianggap baik. jll aninya adalah daerah

diantara jempol dan jari telunjuk, ata:u yang kita kenal dengan nama
jengkal. Dikatakan e.h'f$ dan rs. jq'ifl, arrinyasaya menjengkalnya

dengan jengkal tanganku.

2 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (2453) dari hadits Abu Hurairah
t;'li,G"t dar dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya Shabib Al-Jaml'nomor (2151)
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.a /<
.jp ' jilJl artinyaadalah memisahkan dua hal yang menyambung.
Ia merupakan kebalikan dari #11.

Allah jw berfirman:

{@\Qru; 6i; 64 P;JG*}a\ uW'rii ; i;t y
"DAn apakab ora.ng-ordng yang kafir tidak mengetahui babwasanya
langit dan bumi itu keduanya dahulu adalab sudtuyangpadu, kemudian
Kami pisabkan dntdra keduanya." (QS. Al-Anbiya' [21]: 30).

Kata jJJl dan 3g-ljl diartikan sebagai waktu subuh. Dikatakan

Pl 6i, artinya bulan itu terbit bersamaan dengan waktu subuh.
Dan dikatakan ,y-tj.l,\ 3;$ fu, yaitt ketika melihat pisau yang
memiliki 2 mata pisau, seolah-olah salah satunya merupakan bagian
yang terpisah dari y^nglain. $a; jQ, aninya unta itu menjadi gemuk.
\rt 3i.^5 (sungguh dia telah membelah dengan belahan'"d).

4t1

.Ji9.' i5 jJ6t,iii, artinyasaya benar-benar membelitkan tali itu.
Kata j#Jt biasanya diartikan sebagai taliyangdibelitkan. Bagian yang
adapadasisi benih (biji) juga disebut sebagai &;:t, karena ia menyerupai
bentuk tali yang dibelitkan.

Allah jw berfirman:

{@*+5'56{5Y
"Ddn mereka tidak dianiaya sedikit pun " (QS. An-Nisa' l4l: 49),

Yang dimaksud dari kata P aisini adalah sesuatu yangdibelitkan
diantara jari, baik berupa benang maupun kotoran. Kemudian kata
tersebut dijadikan sebagai kata kiasan untuk menunjukan sesuaru yang
remeh/tidak berharga. Dikatakan 6oc!!l iiii kU, artinya unta yar,g
kokoh kedua kakinya. ,
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/7<
t 49 : Makna asli dari kata #-ljl adalah memasukan emas ke dalam
api untuk membedakan antara emas yangmemiliki kualitas bagus dan
yangjelek. Kemudian ia juga digunakan untuk menunjukan makna
memasukan manusia ke dalam Neraka.

Allah jw berfirman:

{ @ <ti'6i @'afi )v)i :g?ii.y
"(Hari pembalasan itu ialab) pada bari (ketika) mereka diazab di dalam
api Neraka. (Dikaakan kepada mereka), "Rasakanlah azabmu ini."
(QS. Adz-Dzariyat [51]: 13-1a).

Kata'ato- pada ayat di atas maknanya adalah azab (siksaan) kalian.
Yakni senada dengan firman-Nya:

{ @ ?' u:rt$'1.ri;fzr:, }i ;;.'X i:g L4 $y
"Setiap hali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit
ydng lain, supaya mereka merasakan azab." (QS. An-Nisa' [4]: 56),

Dan firman-Nya:

{@W6#}"6r}
"Kepada mereka diperlibatkan Neraka." (QS. Ghafir la}l: a6).

Terkadang kata Li; aig""akan untuk menamai sesuatu yang
dapat menimbulkan azab, seperti pada firman-Nya:

{@iWt::,lrc{f}
"Ketahuilab, babwa mereka telab terjerumus ke dalam fitnah."
(At-Taubah [9]: a9).

Dan terkadang digunakan untuk menunjukan ujian (cobaan),
seperti pada firman-Nya:
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{@,ij6.)6Y
"Ddn Kami telah mencobamu dengan beberapa cobAdn."

(QS. Thaha [20]: a0).

Sehingga kata tersebut diposisikan seperti kata idlt (cobaan,

musibah), dalam artian keduanya digunakan untuk menunjukan
sesuatu yarLgdapat memberikan tekanan kepada manusia, baik berupa

kesusahan maupun kesejahteraan. Meskipun kedua kata tersebut
lebih sering dan lebih terlihat jelas maknanya ketika digunakan
pada kesusahan. Allah jw berfirman menggunakan kata'al untuk
menunjukan kesusahan dan kesejahteraan:

b

{@'^3$';'tt{fiY
"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai

cobaan (y ong sebenar-benarny a)." (QS. Al-Anbiy e' 127): 3 5) .

Dan berfirman ketika menunjukan kesusahan saja:

{@ilr#61.y
"sesungguhnya kami banya cobaan (bagimu)." (QS. Al-Baqarahl2l: 102)

{@ )Tffali$;;i\5\
"Danfitnah itu lebib besar babayanya dari pembunubdn."
(QS. Al-Baqarah l2): 19r).

{@t!3K{6"i#Jy
"DAn perangilab mereka itu, sebingga tiddk ada fitnab lagi.'(QS. Al-
Baqarah l2):193).

Allah berfirman:
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{ @ ifiit::lr c'rl :,#* ; i o3:J 3}4 s &;\
"Ddn di antara mereka ada orangyangberkata, "Berilah ahu izin (tidak
pergi berperang) dan janganlah engkau (Mubammad) menjadikan aku
terjerumus ke dalamfitnah." Ketahuilab, babuta mereka telab terjerumus
ke dalamfitnab." (QS. At-Taubah l9l:49),

Yakni maknanya dia berkata: 'Janganlah engkau uji aku dan jangan

engkau siksa aku". Dan ucapan seperti ini menunjukan bahwa mereka

sedang berada dalam ujian serta siksaan.

Dia berfirman:

"Arfi- 6 +V5';it i y? -* . ;i d.ui-i' J t--ga GY'-\:' y
, "A*{@

*Maka tidak adayangberiman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda
dai kaumnya (Musa) dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-
pemuka kaumnya akan menyiksa mereka." (QS. Yunus [10]: 83),

Yakni menguji serta menyiksa mereka.

Dia berfirman:

{@ {V.'}i6'i,f6\
"DAn berbati-batilab kamu terbadap mereka, supdyd mereka tidak
memalingkan kamu." (QS. Al-Maidah [5]: a9).

{@ 6}'+:;G:,ot'Y
"Dd.n sesungguhnya mereka bampir memalingkan kamu.o
(QS. Al-Is ra' llTf: 73),

Yakni maknanya mereka menjerumuskan kamu (Muhammad)
dalam ujian dan kesusahan dengan tujuan untuk memalingkanmu dari
wahyu yangtelah diturunkan kepadamu.
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Firman-Nya:

{@{.:*#Y
"Kdrnu mencelakakan dirimu sendiri." (QS.Al-Hadid 157): l4),

Maknanya kalian telah menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam

ujian serta siksaan.

Dan makna ini senada dengan firman-Nya:

{@'^*-tui;stJ\'6;;r'$W?y
"Ddn peliharalah dirimu daripada siksaan ydng tidak, khusus menimpa
orang-orangyang lalim saja di dntd.ra kamu." (QS. Al-Anfal [8]: 25).

Kemudian pada firman-Nya:

{ @'i, {fi t1' "HE-,s r;r;5 Y
"Ddn ketabuilab, bahwa bartamu dan anak-anakmu itu banyalab
sebagai cobaan." (QS. Al-Anfal [8]: 28),

Allah menyebut anak sebag aioa42,karena sesungguhnya keber adaan

mereka merupakan ujian bagi manusia (orang tuanyrn").

Sebagaimana Allah juga menyebut mereka sebagai musuh, yaitu
pada firman-Nya:

{@"H6r""?oui,r,F;u5Ly
"Sesunggubnya di dntdrd. istri-istrimu dan anak-anakmu ada ydng
menjadi musuh bagimu." (QS. At-Taghabun [64]: 14),

Karena melihat apa yang dapat ditimbulkan oleh mereka. Selain

itu, Allah juga menyebut mereka sebagai perhiasan, yakni dalam
firman-Nya:

{ @6#iiL4i 4 *iAi 4eS|# y
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"Dijadikan indab pddd (pandangan) manusia kecintaan kEodo apa-dpd.

yangdiingini,yaitu aunita-wanita, anak-anak." (QS. Ali 'Imrln [3]: 1a)

Karena melihat sikap manusia yang memandang anak sebagai

perhiasan bagi mereka. Adapun makna dari kata \-#{y"rrg ada pada

firman Allah:

{ @,;rY iir4r,rJd;'rfiii ;ur : ;t@r i' }
"Alif LAm MIm. Apakab manusia mengira bahwa mereka akan dibiarh,an
banya dengan mengatakan, "Kdn7i telah berimdn," dAn mereka tidak
diuji? (QS. Al-'Ankabut l29l: l-2)

Adalah mereka tidak diberi ujian, yang tujuannya untuk
membedakan antara orang yang baik dan yangjelek dari mereka.
Sebagaimana Allah berfirman:

{ @ *[, i t 3^;ii {i'i'i4.y
*Supaya Allab memisabkan (golongan) yang buruk dari yang baik.'
(QS. Al-Anfal [8]: 37).

Sedangkan firman-Nya:

oi'H'{'i -;:: 5',13 rG p a < i -ir- ;6 i'i;{J }
{@ <,'Hxlli

"DAn tidakkab mereka (orang-orang munafik) memperhatikan babwa
mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, narniln mereka tidak

|ryo) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?"
(QS. At-Taubah l9l: 126)

Merupakan isyarat terhadap makna yang ditunjukan oleh firman-Nya:

{@sAu,e$Hiy
"Ddn sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan " (QS. Al-Baqarahl2l:155) sampai akhir ayat.
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Dan dengan makna seperti ini juga kita memahami firman-Nya:

{@'b&Jira,y
"DAn rnereka ntengira bahua tidak akan terjadi sudtu bencana pun
(terbadap rnereka dengan membunub Nabi-Nabi itu)."
(QS. Al-Maidah ls): 7 t).

iii4lt (ujian, cobaan) merupakan perbuatan yang datang dari
Allah dan juga bisa datang dari sesama manusia, seperti cobaan,

musibah, pembunuhan, siksaan dan perbuatan-perbuatan yarrg tidak
menyenangkan lainnya. Ketika perbuatan tersebut berasal dari AIIah,

maka pasti berdasarkan hikmah dari-Nya. Sedangkan ketika berasal dari

sesama manusia tanpa ada perintah dari Allah, maka pasti kebalikannya.

Oleh karena itu, Allah mencela berbagai macam 'e:idtyangdatang dari

manusia di setiap tempat, seperti pada firman-Nya:

{ @ ,fifiirg^r4"4'"-5y

"Danfitnab itu lebib besar bahayanya dari pembunubd.n."
(QS. Al-Baqarah l2l: 197).

{@;oAit*i,AisYY
*Sesunggubnyrt, 

ord,ng-orang yd.ng rnendatangkan cobaan kepada ordng-

ord.ngyang mukmin laki-la&r. " (QS. Al-Buruj [85]: 10).

*Siapa di antara kamu yang gila?" (QS. Al-Qalam [68]: 6),

24

{@ai-r6;rp

{@'uv}$,*{"fity
* Tidak akan dapat meny esatkan (seseorang) terb adap A llab.'
(QS. Ash-Shaffat p7l: 162),

Yakni orang-orang yang tersesat.

Adapun untuk firman-Nya:
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Al-Akhfasy berpendapat bahwa makna dari kata ;Jfrl disana
adalah ujian, sepefti halnya ucapan ij*'i oi y^ngartinyadia tidak
memiliki akal (jir) dan ucapan 13frJ {5';rrilj,3 yang artinya
ambilah sesuatu y^ngringan fiil) serta tinggalkan sesuatu yang sulit

G*1. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa maknanya
adalah \Htj4f (sapakah diantara kalian yangdiuji). Dan huruf
Ba' disana merupakan huruf tambahan seperti halnya huruf Ba' yang
adapada firman-Nya:

{@(, s,fi$'y
"Ddn cukuplab Allah sebagai saksi." (QS. Al-Fath [a8]: 28).

Kemudian pada firman Allah:

{ @ ";'] L{ifr 
':ilu 

"?i $ rt qi6 ii'r:Gy
"DAn berhati-hatilah kamu terbadap mereka, supdyd mereka tiddk
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telab diturunkan Allab
kepadamu." (QS. Al-Maidah [5]: 49),

Kata ;fi drjadikan sebagaikata muta'addi (transitif) dengan
menggunakan j!. Sehingga 

^rtinya 
adalah mereka mengelabuimu

dari makn a yatgditunjukan olehnya.

t7
, P: Ani dari kata j-lJl adalah pria yangmasih muda. Sedangkan
Y
u-ntuk perempuan dikatakan dengan 3Ui. Dan masdarnya adalah',V.
Terkadang kedua kata ini dijadikan sebagai kiasan untuk menunjukan
hamba sahaya laki-laki atau perempuan.

Allah jr;, berfirman:

{@ i**r*u!;iy
"(ktri Aziz) menggoda dan merayu pelayannya untuk, menundukkan
dirinya." (QS.Yusuf [12]: 30).
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Adapun yang disebut sebagai $,il adalah unta yang kondisinya
sama seperti manusia yangdikatakan sebagai di-ljl. Bentuk jamak dari
kata ;!.1J1 adalah 'a"b d^".3qb. Sedangkan bentuk jamak dari i\ilJl adalah

,Lt$, seperti pada firman-Nya:

{@:r-tfiiS56;y
" Vanita y ang beriman, dari budak-budak y ang k amu miliki. "
(QS. An-Nisa' [4]: 25)

Yang maknanya hamba sahaya kalian yarlgperempuan.

Allah ju, berfirman:

{@w,F'w\K{;y
"Dan janganlah kamu paksa budak-budak, wanitamu untuk, melakukan
pelacuran " (QS. An-N[r 124]:33),

Yakni hamba sahaya kalian yangperempuan.

Dia berfirman:

"(Ingatkh) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke
dalam gud." (QS. Al-Kahfi [18]: 10).

{@ 4r,W\;iiii;Y\
"Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemudayang berirnan kepada
Rabb mereka." (QS. Al-Kahfi [1S]: 13).

{@ o;KiJY|^$iciis$

{@ )*).J65Y
"Yusuf berkata kepada pela,yan-pelayannya." (QS. Yusuf ll2l: 62),

Yakni budak-budak yang dia miliki.

Dan Dia berfirman:
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Adapun kata q.ilt dan 6;ri$\ adalahjawaban hukum atas masalah

y angdiaj ukan. D ikat akan 14 ;i\3'a'*k:,\, y ang artiny asaya me mint a

f.atwa padanya, kemudian dia memberiku fatwa seperti ini.

Allah berfirman:

{ @'W-?, ;;-'fi &:;4i o. 56 };s-j \
"Dan mereka mintafatwa kepadamu tentd.ngpara uanita. Katakanlah:
'Allab memberi fatua kepadarnu tentdng rnerehd."'
(QS. An-Nisa' l4l: t27).

{@;'iatty
*Maka tanyakanlab kepada mereka (musyrik Makkab)."
(QS. Ash-Sheffat p7l: tt).

{@"/ee;ly
*Berilab aku pertimbangan dalam urusanku (ini)."
(QS. An-Namll27l:32).

i i9: Dikataka nt;K J;,i,6iLi atau oTv, artinyasama seperti ucapanl)' 
*.1; u, yaitu saya senantiasa melakukan hal itu.

alah berfirman:

{@J7}biwy
"senantinsa kamu mengingat Yusuf," (QS. Yusuf [12]: 85).

9.t
P ' Pl artinya adalah jalan kecil yangdiapit oleh dua gunung.

TErkadang juga kata ini digunakan untuk menunjukanjalanyang lebar.

Dan bentuk jamaknya adalah LW
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Allah berfirman:

{@'Ye{n\
*Dari 

segenap penjuru yang jaub." (QS. Al-Hajj l22l:27).

{@i!"t'AtWy
"Di sana jalan-jalan yang luas." (QS. Al-Anbiya' [21]: 31).

Kemudian makna dari kata igll adalah jauhnya jarak antarakedua
lutut. Dikatakan &i*S (Dia adi'lah orang yangmengangkang ketika
berjalan), yakni diambil dari kata 6Al Diantara penggunaan kata ini
jugaadalah ucapan UJilY, artinyakuku binatang yarrglebar (besar).

& L;, artinya lukiyang belum kering.

*9 : 'frAl artinya adalah membelah sesuatu dengan belahan yang
J. J.

Lbrr, seperti ucapan f$.]u1yt :6 y^ng artinya seorang manusia

membelah pintu air. Dikatakan i?13\1-'iy! (saya membelahnya,
sehingga ia menjadi terbelah). 1.*3 -'i*3 (saya meledakannya,
sehingga ia meledak).

Allah jw berfirman:

"DAn Kami alirkan sungai di celah-celab kedua kebun itu."
(QS. Al-Kahfi [1s]: 33).

{@g;aw#"y

{@VLei*i(FiY
"DAn Kami jadikan bumi memancarkan nndtd air-mata air."
(QS. Al-Qamar lsal: D).
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{@;lt'vi';fry
"Lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungar." (QS. Al-Isra' 117):91).

{@Li.*$ii$;;y
"Kdrntt memancarkan lna.ta air dari bumi untuk kami.'
(QS. Al-Is ra' ll7): 90),

Dan ada jtgayangmembacanya dengan #.
Allah Ju:berfirman:

{@'(5'r;;ar*:,;;nvy
"Lalu memancarlab daripadanya dua belas mata air."
(QS. Al-Baqarah l2): 60).

Di antara penggunaan kata ini adalah pengucapankata!ii untuk
menunjukan waktu subuh, karena keberadaannya menjadi pemecah

waktu malam.

Allah Jus berfirman:

{@#dsi@;:;r,Y
"Demifajar, demi malam ydng sepulub." (QS. Al-Fajr [89]: 1-2).

{@6,i55Qxoc;i;\
"Sesungguhnya sbalat Subub itu disaksikan (oleb malaikat)."
(QS. Al-Is ra' l77l: 78).

Ada yang berpendapat bahwa fajar ada dua macam, yaitt fajar
kadzib (bohong) yangberbentuk seperti ekor serigala, dan f.ajar shadiq

(benar). Akan tetapi hanya fajar jenis kedualah yang berhubungan
dengan hukum berpuasa atau shalat.
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Allah berfirman:

JLiai'6'*t-$i'a;r*Ji){t'efi;:iirJJi,51'.6{r1g,-y

{@';1i
"Hingga terd.ng bagimu benang putih dari benang bitam, yaitu fajar.
Kemudian sempurnakanlab puasa itu sampai (datang) rndlArn. "
(QS. Al-B aqarah l2l: 787).

)}dl makna aslinya adalah membelah atau merobek penutup
agama. Dikatakan l3H - }J artinya dia melakukan tindakan
kedurhakaan. 16 fi artinya dia adalah orang yang durhaka. Dan
bentuk jamaknya adalah '.rtiJ dani;i.

Allah berfirman:

{@ry{'tA\ls;i*y
"sekali-kali jangan begitu! Sesunggub-nya cdtdtdn orrtng yang durbah,a

benar-benar tersirnpdn dalam Sijjtn." (QS. Al-Muthaffifin l83l:7).

{@;i)Jr*:rt$\
"DAn sesungubnya ora.ng-orang yang durbaka benar-benar berada
dalam Neraka." (QS. Al-Infithar l82l: M).

{@';fi{;<rt'i.ryip
*Mereka itulab ord.ng-ord.ng kafir yang durbaka." (QS. 'Abasa [80]: a2).

Firman Allah:

{@,:^;i13;;5<5A.,ty
"Tetapi manusia bendak membuat maksiat terus-rnenerus."
(QS. Al-Qiyamah 17 5): 5),

Maknanya adalah dia menginginkan hidup (di dunia) agar dapat

melakukan tindakan durhaka disana. Ada yang berpendapat bahwa
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maknanya agar diadapat melakukan perbuatan dosa di sana. Dan ada
juga yang berpendapat bahwa maknanya dia melakukan perbuatan
dosa dan berkata "besok aku akan bertaubat", akan tetapi tidak
melaksanakannya. sehingga dia telah melakukan tindak kedurhakaan,
karena mengucapkan janji yang tidak dipenuhinya. Orangyang
berdusta juga dikatakan sebagai \\i, karena dusta merupakan salah
satu tindakan durhaka (maksiat).

Maka ucapan orang Arab 3|Jr y $S'& artinya adalah kami
akan mencopot serta meninggalkan orang ylngberdusta kepadamu.
Akan tetapi ada juga y^ng mengaftikan kata 3$r:;ri disana dengan
orang yangmenjauhimr.,6jt 

it1-i, artinVa adalah rrr,-r.rr dimana ada

peristiwa yangberat bagi orang Arab.

f9 : AIIah ju; berfirman:

{@;Ferrr}
"Sedangmereka berada dalam ternpatyangluas." (QS. Al-kahfi t18l: 1Z)

Yakni pelataran yangluas. Diantara penggunaan kata ini adalah
ucapan ',\4 ,,;.$ ata:u iYfi, y^ng artinya busur panah yang jarak antara
benang dan bagian tengahnya berjauhan . 61Fr, artinyaseorang laki-
laki yang terlihat jelas jarak yangjauh antara dua urat lutut.

,
--a

jt gr9 : Makna dari kata L\*,At,r:;-ltt dan 'e.gttrSl adalah sesuatu
yang sangat jelek, baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Allah jw berfirman:

{@';x,e15sfi(,Ly
"Sesunguhnya Allab tiddk menyurub (mengerjakan) perbud.tdn yang
keji.' (QS. Al-A'ref l7l:28).
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6t5'i

"Ddn Allab rnelarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuban. Dia memberi pengajaran kepadamu dgar kamu dapat
mengambil pelajaran " (QS. An-Nahl [16]: 90).

{@ l4-*r6,;3o'}ciy
"Sapa-sinpa di antaramu yang mengerjakan perbuatan heji yang nyata."
(QS. Al-Ahzab [33]: 30).

{@ ia;soaS'':;i,53,Ly
"sesunggubnyd orang-ordng yang ingin dgar (bnito) perbuatan ydng
drndt keji itu tersiar." (QS. An-Nur p\:79).

{@"+fi'i?i;csLq
"Rabbku banya mengharamkan perbuatan yang keji."
(QS. Al-A'raf l7l:33).

Adapun kata'$v yang ada pada firman Allah:

{@;&1 ,ra;a*I.'1i}
"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nydtd."
(QS. An-Nisa' [4]: 19),

Ia merupakan kiasan dari perbuatan zina. Begitu juga dengan

firman-Nya:

{@ H,:Ctu1-4ii6,dis\
"Dan (terbadap) para wanitd, yd,ng mengerjakan perbuatan keji."
(QS. An-Nisa' [4]: 15).

Dikatakan '0>6 #, artinya fulan menjadi orang y^ng
berkelakuan buruk.
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Seorang penyair berkata:

)Si3l ,;rliaJl )YW
Yaitu pdsdngdn dari harta orangyang sdngdt kikir.

Yang dimaksud J-\.1J1 dalam bait syair diatas adalah orang yang
sangat kikir. Sedangkan J,;tAl adalah orang yang melakukan tindakan
yangsangat jelek.

-7t
P , j;st artinyaadalah sikap bangga terhadap sesuatu yangada di
luar diri manusia, seperti harta dan jabatan. Dan makna tersebut juga

terkadang diucapkan dengan menggunakankataftr)|. Dikatakan >\i k,
artinya seorang laki-laki yang sombong. Sedangkan 3F dan |1;
digunakan untuk menunjukan orang yarg sangat keterlaluan dalam

kesombongarLnya.

Allah berfirman:

{@/* r.G'fd}"1aiit}
"sesunggubnya Allah tidik. menyukai ordng-ordng yang sombong lagi
membanggakan diri." (QS.Luqman [31]: 1S).

Dan dikatakan juga y7V.i6 EXt ,Lfi atau\ji;?3i, artinya saya

memutuskan bahwa fulan lebih utama dari pada temannya.

Dan terkadang setiap hal yarlgbernilai tinggi diungkapkan dengan

menggunakarkata |6. Sehingga dikataka n bG ,1j, aninya baju yang
mahal. 3$'fiv, artinyaunta yang memiliki ambing (payudara) yang
besar serta susu yarLgbanyak. 'rAl artinya adalah kendi air, karena

ketika diketuk ia menimbulkan suara keras seperti orang yangsedang

berlagak sombong.

Allah jw berfirman:

{@rJ:;rs:Wcr}
*Dari tanab kering seperti tembikar." (QS. Ar-Rahman [55]: 14).
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//c

d{9 : d54Jl dan iliiJl artinya adalahmenjaga manusia dari musibah
dengan tebusan yangdiserahkan sebagai gantinya.

Allah jw berfirman:

{@,raW'frVWy
"Ddn sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka dtau nxenerima
tebusan." (QS. Muhamm ad laTl: a).

Dikataka" Cq lji'j,, artinya saya menebusnya dengan harta.

*,,Xr,'o3)i,aninyasayamenebusnyadengandiriku.l:i.1,'^i'ri,artinya
saya menebusnya dengan hal itu.

Allah jr berfirman:

{@f,:GuA{Suutsy
"Tetapi jika mereka datang kEadamu sebagai tdrodnan, kamu tebus

mereka." (QS. Al-Baqarah [2]: S5).

g)3,?,i)t3.s56, artinya fulan menjauhkan dari sesuatu yang
diserahkan oleh fulan.

Allah berfirman:

{@r# e*,'e'n' r.
"DAn Karni tebus anak. itu dengan se-ekor sembelibanydngbesdr."
(QS. Ash-Sheffat p7l: t07).

Dikatakan g''',.dt\, ketika seseorang menyerahkan sesuatu untuk
menebus dirinya.

Allah jw berfirman:

{@:+;16(e}
"Tentang bayaran yung diberikan oleb istri untuk menebus dirinya."
(QS. Al-Baqarah l2l: 229).
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{@#,tGui{Suutsy
"Tetapi jika mereka ddtd,ng kepadamu sebagai tA,(Q)Andn, kamu tebus
mereka." (QS. Al-Baqarah [2]: 85).

Sedangkan tlSEll (tukar tawanan) artlnya adalah mengembalikan
tawanan dari pihak musuh serta meminta agar mereka melepaskan
tawanan yangada di tangart mereka.

Allah berfirman:

{@:*r\i:'Jl7,U{Ir)y
"Ddn (ditambab) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka
akan menebus dirinya dengan kekayaan itu." (QS. Ar-Ra'd [13]: 18).

{'*,..,J'lY
"Tentu dia menebus dirinya dengan itu." (QS. Yfnus t10]: 5a).

{ @ r+ y-i.e(i .,''s)t", }y
"Kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan
anak-anaknyd." (QS. Al-Ma'arij [70]: 11).

Kemudian sesuatu yangdigunakan seseorang untuk menjaga diri,
yaitu berupa harta yang diserahkan sebagai ganti atas kelalaiannya
dalam melakukan suatu ibadah tertentu, dinamakan sebagai !4, sepeni
kafarat melanggar sumpah serta kafarat puasa.

z rAr o )/./ \

t(l'+'ri4-.F
"Untuk rnenebus diri mereka dengan itu." (QS. Al-Maidah [5]: 36).

{@+fiiir;y
"W'alaupun dia menebus diri dengan ernas (yong sebanyak) itu."
(QS. Ali 'Imran [3]: 91).
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Sepeni pada firman-Nya:

{@ *siSrQn:4:*y
"Maka uajiblab atasnyd berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah."
(QS. Al-baqarah l2): te6).

{@et'ri\tiiqy
"Membayarfidyab, (yaitu) memberi makan seorang miskin."
(QS. Al-Baqarah l2l: 1.sa).

dt

J ' 
Vtat<na asli dari kata']tadalah menampakan grgi hewan tunggangan

(untuk mengetahui umurnya -penj). Dikatakan Y:19 - '\'G, aninya saya

menyingkapkan gigi hewan itu. Kemudian diantara penggunaan kata

ini adalah ucapan Eii j,i,iJl $, artinya ketidak suburan era (zaman)

itu sudah hilang. Diantaranya juga adalah ucapan j!;!!1, yangartinya
adalah terlihatnya gigi ketika tertawa. l3l9 -,eJl * j, aninya dia
melarikan diri dari perang.

Allah ju, berfirman:

{@"&3#Y
"Lalu aku lari meninggalkan kamu." (QS. Asy-Syu'are' 126):21).

{@;';;,ity
"Lari dari singa." (QS. Al-Muddatstsir l7al: 51).

{@ 5r;$w-E,i3iey
"Tetapi seruanku itu tidak menambab (iman) mereka, justru mereka lari
(dari kebenaran)." (QS. Nuh [71]: 6).

{@;;436'g_iy
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"Lari itu sekali-kali tidaklab berguna bagimu, jika kamu melarikan
diri.'(QS. AI-Ahzab [33]: 15).

{@?J{}ty
"Maka segeralah kembali kepada (ntenaati) Allab.'
(QS. Adz-Dzariyat [s1]: s0).

'i',jii, artinya saya membuatnya melarikan diri. 'j p, atart'2\i,,

artinya seorang laki-laki yar.g melarikan diri. Adapun 'i3l artinya
adalah tempat melarikan diri atau waktunya atau perbuatan melarikan

diri itu sendiri. Sehingga kata'"j:Jl pada firman-Nya:

{@';aui3
"Ke rndnd ternpdt lari?" (QS. Al-Qiyamah l75l: l0)

Bisa bermakna ketiga hal tersebut.

Oj: Kata dllAl aninyaadalah airyangtawar.Ia dapat dipergunakan

untuk bentuk tunggal maupun jamak.

Allah jw berfirman:

{ @ WAL6r;'*}eiby
"(Berupa) susuyangbersib antara tabi dan darab." (QS. An-Nahl 116l: 66)

{@sf iefier'y
"Ddn Kami beri minum kamu dengan airyangtd.wdr."
(QS. Al-Mursalet l77l: 27).

{@L1litii}
"Yang ini tawtar lagi segar." (QS. Al-Furqan l25l: 53).

6?: A[ah j,= berfirman:
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Yakni sesuatu yang ada dalam usus. Dikatakan i':.s (;?, artinya
saya menghancurkan organ dalamnya.'^i\;,;i 3* 41, artinyafulan
menjerumuskan teman-tem anrLya kepada suatu musibah yang kotor
bagaikan tahi (kotoran).

7 9 : Makna dari kata ilt d^"',;:dt adalah belahan atau retakan
\L'J r iffantara dua benda. Seperti !1t4J| L. j, artinya retakan yarrg ada pada
dinding, dan ijl yang artinya belahan diantara kedua kaki. Kata

LrJt j"g digunakan sebagai kiasan untuk menunjukan alat kelamin.
Kemudian pengguna arLrya semakin banyak, sehingga seolah-olah
makna asli dari kata tersebut adalah alat kelamin.

Allah jt; berfirman:

{@'4i, ae:rasY
"Dan (ingatlab kisah) Maryam yang telab memelihara kebormatannyA."
(QS. Al-Anbiya' l2tl: e1).

{@irr{t*-;Ay
*Menjaga kemaluannyd." (QS. Al-Mu'minun l23l: 5).

{@ frr;}'{;+u
" Dan memelihara kemaluannyd. " (QS. An-N nr 124]: 3 l).

Selain itu, kata iy't digunakan untuk menunjukan kekosongan
atau setiap kondisi yarLg menghawatirkan. Adapun yang dikatakan
sebagai ,jEjfll dalam istilah daulah islam adalah Turki dan Sudan.

Allah ju: berfirman:

"DAn langit itu tidak nte?rTpunyai retak-retak sedikit pun."
(QS. Qaf [50]: 6),

Yakni retakan dan celah.
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Dia berfirman:

{@.ai',t3i\atf)y
"Ddn apabila langit terbelah." (QS. Al-Mursalat7ll1:0).

Adapun makna dari kata iAt ^d^lah 
hilangnya rasa sedih atau

duka. Dikatakan itb iirt €fi, artinya semoga Allah menghilangkan
rasa sedih itu darim". Lj ,1,;, artinya busur panah yang senarnya
dapatterbuka lebar. L$ F.r, art-inyaseorang laki-laki yangtidak dapat
menyembunyikan rahasia. Lj Fr, artinyaseorang laki-laki yangselalu
membuka rahasianya. Ayam betina dikatakan sebagai 6tr5Jt e;G,
karena terpisahnya telur dari diriny^. Lf '+VS, artinya ayam yalg
hendak mengeluarkan telur. Adapun tAt artinya adalah korban
pembunuhan yang sedang berusaha diungkap oleh masyarakat,karena
tidak diketahui siapa pembunuhnya.

Ct: Makna dari kata di;t (gembira, bahagia) adalah lapangnyadada
kafena suatu kenikmatanyangdatang dengan cepat. Dan seringnyaia
digunakan untuk menunjukan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat fisik.

Oleh karenanya Allah berfirman:

{@"HY.-t4:r;,lrlry
"Dln supdyd kamu jangan terlalu gembira terhadap apa ydng diberikan-
Nya kepadarnu. " (QS. Al-H adld l57l: 23).

{@cli'*\WY
"Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia." (QS. Ar-Ra'd ll3l:26)

{@5;}!{qF}}
"Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersuka ria."
(QS. Ghafirla)l:75).
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{l@'rjjqqrtr-v\
"sehingga apabila mereka bergembira dengan dpd ydng telab diberikan
kepada mereka." (QS.Al-An'am 16l aa).

{@iii'#tuv-,Wy
"Mereka merdsa sendng dengan pengetahudn yang ada pada rnerekd."
(QS. Ghafir [a0]: 83).

{@G-rli+}{:ii:'Y\
"sesunggwhnya Allab tidak menyukai ordng-ordng ydng terlalu
m e mban ggak an dir i. " (QS. Al-Q ashash l28l: 7 6) .

D an Allah tidak men gizink an adany a ijl kecuali pada firman-nya:

{@i{,$q+\
"Hendaklab dengan itu mereka bergembira." (QS. Yunus [10]: 58)

Dan firman-Nya

{@ 6;;rriua-)4fuY
"DA.n di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah ordng-

ordngyangberiman." (QS. Ar-Rum [30]: a).

C\#\ artinya adalah orang yangsangat bergembira.

Seorang peny air berkata:

orffr *t;,+22V1: * *?\\tLe\hdt
Akubukantahorangr"t:;tr:;'t:!:,f 

.-ketikamendapatkan

Dan aku jwga bukanlah orangydng sdngdt menyesal (sedib) ketika
kebaikan itu berpaling dariku.
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Kemudian halyang dapat membuatku senang dari suatu perkara
disebut dengan L$ ^t^u rLiF..

Dikatakan L# k, artinyaorang yangdiberati oleh hutang.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

Q$pl*,yl c3;l 'ill
"Di dalam 

^g 
ma islam tidak ada orangy^rTgterbelit utang dibiarkan

(tanpa dicarikan solusi)."

Maka kesimpula nny a, kata iA\ seolah-olah dapat digunakan untuk
makna mendatangkan kebahagian atau menghilangkannya. Seperti

halnya kata lt(illyang dapatdigunakan untuk makna mendatangkan

keluhan atau menghilangkannya. Karena orang yang memiliki hutang
adalah orang yangtelah dihilangkan kebahagiaannya. Dan dari sinilah
ada orangyang berkata c;X\ C itF tl (tidak ada kesedihan selain

kesedihan karena dililit hutang).

), ' 
':j)t artinya adalah sesuatu y^ng tidak bercampur dengan

lainnya, atau kita menyebutnyadengan tunggal. Kata ini bersifat lebih
umum daripada jlt (gan)tl), dan lebih khusus daripada i-lrl (satu).

Bentuk jamaknya adalah 6:'G.

Allah jt;, berfirman:

{@6ra;r3\Y
"Janganlab Engkau membiarkan aku bidup seorang diri."
(QS. Al-Anbiya' 121): 89),

Yakni sendirian.

Kata"j (Tunggal, Esa) dapat diucapkan untuk Allah, yakni untuk
menunjukan bahwa Dia berbeda dari semua hal yang selalu berpasang-

pasangan, seperti yangtelah dijelaskan dalam firman-nya:
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{@d66Lrdi8Lu;y
"DAn segala sesudtu Kami ciptakan berpasang-pasangan.
(QS. Adz-D zariy at l5l: a9).

Ada juga yang berpendapat bahwa makna dari penyebutan
Allah sebagai 'r;3 adalah bahwa Dia tidak membutuhkan yang lain,
sebagaimana telah dijelaskan dalam firman-nya:

{@a,lri*uy
*Maba 

Koryo (tidak memerlukan sesuatu) dari sernesta alam."
(QS. AIi 'Imran l3):97).

Dan apabila dikatakan y*\3!e '*'rL (Dia Esa dengan sifat
Kemahaesaan-Nya), maka maksudny a adalah D ia tidak membutuhkan
susunan serta pasangan, karena Dia berbeda dari seluruh makhluk
yang ada. Dikatakan oi-j, yakni artinya satu. Dan bentuk jamaknya
adalah ,srG,, sama r.p.ni kata ij (tawanan) yangbentuk jamaknya
adalah GtV\.

Allah jw berfirman:

{@,r:S6,&ii,y
"Dd.n sesunggubnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri."
(QS. Al-An'am lQ:9a).

,-r"j , ,-if,\ artinya adalah membentangkan pakaian. Dan pakaian
y^"gdibentangkan dapat dikatakan dengan ,$,i ^t^" ,itt9.

Allah ju, berfirman:

{@a} ,?tiu3 |fr"iry
*Dialah Yangmenjadikan bumi sebagai harnparan bagimu."
(QS. A1-B aqarahl2): 22),
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Yakni menaklukaflnya serta tidak membuatnya sebagai tempat
yang mudah roboh (rapuh) yang tidak bisa dijadikan untuk tempat
tinggal. Bentuk jamak dari kata ,$,t5i. ^d^l^h 

j3.
Allah berfirman:

{@'*;*;'Y
"Dan kasur-kasurydngtebal lagi empuk." (QS. Al-Waqi'ah [56]: 3a).

{@"{f;vr$fiSy
"Permadaniyangsebelab dalamnya dari sutra. " (QS. Ar-Rahman [55]: 5a)

Kata ini lragadapatdiartikan sebagai hewan ternak yangdijadikan
sebagai tunggangan.

Allah berfirman:

{@uf i#y
"Ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk
disembelih." (QS. Al-An'am 16l: M2).

Sedangkan kata uzgsl dijadikan sebagai kiasan untuk salah satu

dari pasangan suami istri.

Nabi #5*tKV bersabda:

(eflilrrlr
"Anak adalah milik orang yangpunya ranlang."3

Kalim at y ang b e rbunyi r)2U;J,l';;'0t3, artiny a ful an adalah o ran g

yangramah atau baik terhadap pari wanita. 'o;w jf1:ll ,-lr;i, artinya
laki-laki itu menggunjing serta berbicara buruk mengenai temannya.
'^:L Jli, artinyadia melepaskan diri darinya. Adapu" JrQ\ adalah

nama dari salah jenis burungyangsudah dikenal, yaitu anai-anai atar,t

kupu-kupu.

3 Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dengan nomor (2053) dan Muslim dengan nomor
(1a57) dari hadits'Aisyah ri:;<ir1?i
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AIIah berfirman:

{@ +}sie|Tay
"Seperti anai-anai yang bertebaran." (QS. Al-Qari'ah [101]: a).

Dan karena dianggap sama dengan bentuk burung tersebut, daun
kunci disebut sebagai , t'^ZV. Sedangkan *tAt artinya adalah air
sedikit yang ada dalam suatu bejana.

,P?: Arti dari kata ,-b::st adalah memorong sesuatu yangkeras
serta memberi pengaruh padanya, seperti +i;i.Jl J,j @emotong besi),

*'11 ,-hj (mematahkan lengan bawah) atau u1)fl\ur5 (mematahkan
busur panah). ,hlHl atau rprtl artinyaadalah sesuatu yang digunakan
untuk memotong besi. Sedangkan ,\Xl'$, aftinyaadalah tempat untuk
membagi aliran air.

Allah jw berfirman:

{@6fr1t:;'!>G-oriG*y
"Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-bamba-Mu."
(QS. An-Nisa' [4]: 118),

Yakni maksudnya adalah yang diketahui. Ada luga yang
berpendapat bahwa maksud dari kata ,p',j]1di sana adalah yangtelah
diputuskan untuk mereka.

Kata ,p;)l dapat diartikan dengan makna yargsama seperti kata

+\;.{)1, yaitu wajib atau harus.Hanyasaja, biasanya +\i.j}l diucapkan
untuk menunjukan sesuatu yang telah terjadi dan tetap. Sedangkan

i'Al biasanya diucapkan untuk makna memberikan keputusan pada

sesuatu.

Allah berfirman:

{@qsbQri;;y
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"(Ini adalah) satu surdt yang Kami turunkan dan Kami wajibkan
(menjalankan hukum-bukum yang ada di dalam)nya."
(QS. An-Nnr 124): 1),

Yakni Kami (Allah) mewajibkan kepadamu untuk mengamalkannya.

Dia berfirman:

{ @ <,\::-^i 4)i iu 
" 
ii :'y.y

" sesungguhny a y dng meutaj ibkan d.tdsnxu (melak sanakan b uk um-b ukum)
Al-Qur'a2." (QS. Al-Qashash [28]: 85),

Yakni Dia mewajibkan kepadamu untuk mengamalkannya.
Dan dengan mengambil makna seperti inilah, nafkah (biaya) y^ng

diwajibkan oleh hakim kepada seseorang disebut sebagai 
"4.Kemudian

apabila redaksi yangdigunakan adalah & ht re',', maka maknanya

adalah Allah mewajibkan kepadanya. Sedangkan apabila redaksi yang

digunakan adalah:

{@iia,i6ty
*Telab ditetapkan Allah baginya." (QS. Al-Ahzab [33]: 38),

Maka menunjukan bahwa itu adalah sesuatu yangtidak berbahaya

bagi dirinya.

Seperti pada firman-Nya:

{@"fr,fr,it G}q- € e ;4i'e iKe'y
*Tidak ada suatu keberatan pun dtd; Nabi tentang apa yang telah

ditetapkan Allab baginya." (QS. Al-Ahzab [33]: 38)

Adapun pada firman Allah:

{@'eA;$#}';'y
*Padaha\ sesunggubnya kamu swdah menentukan maharnyd."
(QS. AI-B aqarah l2l: 237),
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Maknanyaadalahtelah kalian sebutkan mahar untuk mereka serta
mewajibkan diri kalian untuk membayarnya. Berdasarkan hal ini,
maka ucapan 'i e|diartikan sebagai memberi. Sehingga pemberian
itu sendiri dikatakan sebagai 

"b';, 
sebagaimana hutang yangdikatakan

dengan $$. Sedangkan yangdimaksud dengan ..ju: +i,t ,kG (fara'id)
adalah ketentuan-ketentuan yangtelah ditetapkan Allah untuk para
pemiliknya. Dikatakan $rE Ji, ^t^u Vj, artinyaadalah orang yang
mengetahui serta memahami dengan benar hukum-hukum fara'id
(pembagian harta warisan).

Allah ju, berfirman:

{@A(4.6i;:by
"Barang siapa ydng menetapkan niatnya dalam bulan itu akan
mengerjakan baji." (QS. Al-Baqarahl2lt 197)

Maknany a adalah barangsiap a y ang telah menetapkan kewaj iban
untuk melaksanakan ibadah haji terhadap dirinya. Dan penyandaran
kewajiban ibadah haji kepada manusia, seperti dalam ayat di atas,
menunjukan bahwa kewajiban tersebut dibatasi oleh waktu.

Harta y ang diamb il zakatny a diseb ut s eb agai'eZ:;

Allah ju; berfirman:

{@ #3tu'3i6t}
"Sesungguhnya zakat-zakat itu, banyalab untuk orang-orang fakir."
(QS. At-Taubah [9]: 60)

Dan firman-Nya:

{@Zic'4iy
"Ini adalah ketetapan dari Allah." (QS. An-Nisa' [a]: 11)

Kemudian dengan makna seperri inilah kita juga memahami
riwayat yang menceritakan bahwa Abu Bakarn;6sb mertulis surat
kepada para peke rjany a yang berisi:
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((dr it Jela*,;tb &r J;,r*; it*;at'G;g+^ll
"Ini adalah harta zakat yarg diwajibkan Rasulullah 1aazfyg kepada
orang-orang Islam."

Adapun kata rpr\Al artinya adalah sapi yang telah tua.

Allah berfirman:

{@573$16*\
"Sapi betina ydng tidak tua dan tidak muda." (QS. Al-Baqarah t2l: 68).

Ada yang mengatakan bahwa alasan dari penyebutan seperti itu
adalah karena ia telah banyak melintasi bumi, atau karena ia diharuskan
untuk memikul beban-beb an yarrg berat. Ada juga yang mengatakan
bahwa sapi itu ada dua jenis, yaitu i# G"pi muda) dan'aij (sapi tua).
Sapi jenis '6l hanya dapat digunakai (untuk zakat dan sebag ainya-e"\
dalam ke ad-aan-k eadaan terrentu s aj a. Sedan gkan't$ d^p 

^t 
di gun akan

dalam setiap keadaan. Atas dasar seperti inilah sapi tua dikatakan
sebagai ,$tS. Maka penamaan tersebut merupakan penamaan yang
bersifat islami.

g;: Dikataka rL Y'4- tj ketika dia maju atau mendahului dengan
suatu tujuan. Diantara penggunaankataini adalah ucapan ,BlJlgrt.iJl,
yaitu orangyang maju (masuk ke sumur-p") untuk memperbaiki ember.

Di antaranya sabda Nabi }.4r{,,:iip y^ngberbunyi:

(eA\lFlLtiuiy
"Aku mendahului kalian ke telaga."a

Ketika anak kecil meninggal dunia, maka diucapkan doa:
Vll3,ii+rpir ga Allah, jadikanlah dia sebagai pahala yang mendahului
bagi kami).

' 14-u^t11fil 
'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari.dengan nomor (6589) dan Muslim dengan nomor

(2289) dari hadits Jundab bin 'Abdullah Al-BaiL.
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{@riE6iy
"Babzua ia segera menyiksa kami." (QS. Thaha 120): 45),

Yakni mendahului kami. Dikatakan Yj ,;"1, artinya kuda yang
bisa mendahului kuda-kuda yang lain.

g$yl artinya adalah berlebihan ketika maju (untuk melakukan

sesuatu-P'9. Sedangkan riri-dl artinya adalah lalai dalam melakukan

proses tersebut. Dikatakan \K OUlY, artinyasaya tidak melakukan

kelalaian dalam hal itu. Allah berfirman:

{@;s:iefficy
*Tidak 

ada sesuatu pun ydng Kami luputkan di dalam Kitab."
(QS. Al-An'am [6]: 38).

{@'S*cJs}6Y
"AtAs kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terbadap Allah.'
(QS. Az-Zumar [39]: 56).

{@';;;. c;5}('y
"Kdnlu telab menyia-nyiakan Yuswf," (QS. Yosuf [12]: 80).

49\ j,E}1, aninyasaya memenuhi kantung air yangterbuat dari

kulit itu.

{@G}i53$y
"Ddn adalab keadaannya itu melewati batas." (QS. Al-Kahfi [18]: 28),

yakni berlebihan dan sia-sia.

? 
'j , ,;AtiS anrnya adalah cabang ata.* ranting pohon.

- D.r, bentuk jamaknya adalah'U3.
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Allah ju, berfirman:

{@[aia:Q6'Y
"DAn cabangnya (menjulang)ke langit." (QS. Ibrahim fi,\:2a).

Kata ini dapat diucapkan untuk salah satu dari dua hal:

Pertama, tinggi. Sehingga dikatakan \K L?, yaitu ketika hal
itu terlihat tinggi. Rambut di kepala terkadang disebut s-ebagai ii,
karena berada di posisi yang tinggi. Dan djkat 

^k^" i;\ jir, artinya
seorang laki-laki yang berbadan tinggi. L6p{y)y, aninya seorang wanita
yang berbadan tinggi. :9t *f, arrinya saya mendaki gunung itu.

-r$\'e:\ &1i, artinyasaya mencukur rambutnya dengan menggunakan

pedang. 9)s ,31 O &F, artinya saya menikah dengan orang yarrg
memiliki kedudukan tinggi serta mulia diantara mereka.

Kedwa,-lebar. Sehingga dikatakant'..5 Lj, artinyahal itu semakin
melebar. ll-i:^rr L;j, ^rtinya 

pelebaran riasalah. Dan yarLgdisebut
sebagai )+11 L3, (pelebaran atau cabang seseorang) adalah anak-
anaknya. Adapun kata |r,;s, ia adalah nama yangbukan berasal dari
bahasa arab. Akan tetapi kemudian ia diserap ke dalam bahasa arab.

Sehingga dikatakan ft)i *f, yaitu ketika fulan berperilaku seperti
perilakunya Fir'aun. Seperti ketika dikatakan ,:-!i ata,, j&, yakni
ketika dia berperilaku seperti perilaku iblis. Dan dari sinilah penguasa

yanglalim disebut dengan 4Q\ rtru i.l-u"Jt.

? '): Kata it ;st 
^r*pakan lawan dari kata jiil (sibuk).

lL,J v 
o

o- Dikataka" 7J1 - tLtg -L; r.i (menjadi kosong atau lowong).

Uv';t (dia adalah orang yangtidak sibuk).

Allah berfirman:

{@ e>tai}i{iyy
"Kami akan memberi perbatian sepenubnya kepadamu utabai (golongan)
manusia dan jin!" (QS. Ar-Rahman [55]: 31).
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q@7* *s;$:'n:civy
"DAn bati ibu Musa menjadi kosong." (QS. Al-Qashash [28]: 10),

Yakni seakan-akan hatinya menjadi kosong karena dimasuki oleh
rasa khawatir. Maknayangdemikian ini sepeni halnya ucapan penyair:

LY$'{*:*'{K

Seolah-olab baluan (kapal)nya adalah angin

Ada yang mengatakan bahwa makna dari kata tLrV dalam ayat
tersebut adalah kosong dari mengingatMusa, dalam artianKami (Allah)
membuatnya lupa dari mengingat Musa sehingga hatinya menjadi
tenang serta mampu membuangflya ke sungai. Dan ada jugay^ng
mengatakan bahwa hatinya menjadi kosong kecuali dari mengingat
Musa, karena Allah berfirman:

{ @ w it6r;:6ii -*- * a;ru o$
"Sesunggubnya bampir saja ia menyatakan rabasia tentdng Musa,

seandainya tidak Kami tegubkan batinya." (QS. Al-Qashash [28]: 10).

Di antara penggunaan kata ini juga adalah firman Allah:

{@.=u*if'$\
"Maka apabila engkau telab selesai (dari sudtu urusan) tetaplab bekerja
keras (untuk urusdn yang lain)." (QS. Al-Insyirahlg4l:7).

Dikatakan 1:,St'77i, artinya saya menuangkan air yang ada pada

timba itu sampai kosong. Kemudian dari kata ini dibuat kalimat kiasan:

{@wwdY
"Limpabkanlab kesabaran kepada kami." (QS. Al-A'raf l7l: 126).
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tL;US sii, artinya darah orang itu habis karena tumpah, dan
maksudnya adalah habis dengan sia-sia tanpaberguna. E; ,;i, artinya
kuda yanglangkahnya lebar,seolah-olah ia mengosongkan langkah
kakinya. k;'**, artinyapukulan yanglebar, yangdapat membuat
darah mengalir.

t- -7
Oj: Ani dari kata ini mendekati arti dari,ji-ilt. Hanyasaja kata li.lJt
seringnya digunakan apabila hendak menunjukan makna terbelah,
sedangkan,3lt digu"akan apabila hendak menunjukan makna terpisah.

Allah berfirman:

{@r5i'&r;;iv3b
"DAn (ingatlah), ketika Kami belah laut untukrnu."
(QS. Al-Baqarah [2]: s0).

Adapun ,3;lt makn nya adalah potongan y^ng terpisah. Dari
sinilah dikatakan 'fi?1, yaitu sekelompok orang yangmemisahkan
diri dari komunitas yang banyak. Dan dikatakan eiSt 3rt dan&, {5,
yakni artinya adalah waktu subuh.

Allah ju, berfirman:

*Maka terbelablab lautan itu dan tiap+iap belahan adalab sEerti gunung
yang besar." (QS. Asy-Syu'a ra' 126l: 63).

Sedangkan i4\ artinya adalah sekelompok orang yangterpisah
dari kelompok yang lainnya.

Allah berfirman:

{ @ rSiu ii;r6 {'\iri ;+" t l;\
"Ddn sunggub, di dntara mereka niscaya ada segolongan ydng
nTemutarbdlikkan lidahnya membaca Kitab." (QS. Ali 'Imran l3l:78).
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{@ <,;i'rririS"iKq#Y
"Maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa

ordng (y ong lain) kamu bunuh." (QS. Al-Baqarah l2l: 87) .

{@*lie'L*-'Acbi,\
"segolongan masuk, Surga dan segolongdn rndsuk, Neraka."
(QS. Asy-Synra la2l: 7).

{@";A-dT;'t'<*YY
" sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-bamba-Ku. "
(QS. Al-Mu' minun l23l: 109).

, "A^ -/ 2,.)1"

te/e-inllr&i.F
"Manakalt di antara kedua golongan (kofi, dan mukmin)."
(QS. Maryamltgl:73).

{@ g,;srni46;'t;fSY
"DAn mengusir segolongan daripada kamu dari kampungbalamdnnyd."
(QS. Al-Baqarah [2]: 8s).

{@ 
'6\'i.3K4;";6}Lby

"Dan sesunggubnya sebabagian di antara mereka menyembunyikan
kebenaran " (QS. Al-Baqarahl2l: 1,a6).

e#t,* U',, artinya saya memisahkan arLtara dua dua hal, baik
dengan cara pemisahan yang dapat diketahui oleh mata lahir maupun

yanghanya diketahui oleh mata batin.

Allah;w berfirman:

{ @ a, =6i ;Ai G-{:'c$*#:6Y
"Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-ordngyangfasik. itu."
(QS. Al-Maidah ls): 2s).
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Dia berfirman:

{@r;rs$6y
"Ddn (MalaikatMalaikat) yd.ng rneTnbedakan (antara yang baik dan
yang buruk) dengan sejelas-jelasnyd." (QS. Al-Mursalat l77l: 4),

Yakni para malaikat yang memisahkan benda-benda sesuai dengan

perintah Allah ;u;. Kemudian berdasarkan makna seperti inilah
mengartikan firman-Nya:

{@,6ikAa.Y
*Pada (malam itu) dijelaskan segala urusdn ydngpenub bikmab."
(QS. Ad-Dukhan laal: a).

Dan dikatakan'*;ti{a oi:6\ j* (Umar Al-Faruq), karena dia adalah

orang yangmemisahkar, antara kebenaran dan kebatilan.

Pada firman Allah:

{@;;}6\:;3y
"Ddn Al-Qur-an itu telab Kami turunkan dengan berangsur-Angsur."
(QS. Al-Isra' [17]: 106),

Maknanya adalahtelah Kami (Allah) jelaskan berbagai hukum di
dalamnya serta merincikannya. Dan ada juga y atgberpendapat bahwa

makna \3? di sana adalah telah Kami turunkan secara terpisah-pisah.

Adapun kata g-rlJl, secara asal digunakan untuk mengungkapkan

proses pemisahan yangbanyak atau berulang kali. Dan diucapkan ketika
memisahkan suatu persatuan atau kalimat, seperti pada firman-Nya:

{@u4-,6;i*-r,6}',j-y
"Mereka dapat menceraikan d.ntara seordng $uami) dengan istrinya."
(QS. Al-Baqarah l2l: r02).
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{@ ,bib;I-:q'6:;}Y
"Kdrnu telah memecah antara Bani Israil." (QS. Thaha l20l 9a).

Kemudian firman-Nya:

{@\9i4;6'c;ity
"Kami tidak, membeda-bedakan dntdrd seseordngpun (dengan yang lain)
dari rasul rasul-Nya." (QS. A1-Baqarah l2l: 255).

{@;eial#\Y
"Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara merekd.."
(QS. Al-B aqarah l2l: 736).

Kata j3-rSl dapat disandarkan padakata'J;i (salah satu), seperti

pada dua ayat di atas, karenakata iii akan menunjukan artijamak
ketika berada pada kalimat negatif.

Allah ju, berfirman:

{@ frr1::}'uJi",'Ly
" S e s un gguh ny d ordn g- oran g y dn g rn e rn e c ab be I ah agarn any a. "
(QS. Al-An'am [6]: 159).

Ada juga yang membacanya dengan kata \j:6.Sedangkan kata

$t;Jt dan'^S5t;!l seringnya digunakan untuk makna pemisahan yang
bersifat fisik.

Allah jr berfirman:

{@'4ii,*.3v'si,t }
"Inilah perpisaban antdrd aku dengan kamu." (QS. Al-Kahfi [18]: 78).
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Firman-Nya:

{@;ufii:#;Y
"Ddn dia yakin bahua itulab anktu perpisaban (dengan dunia)."
(QS. Al-Qiyamah 175): 28),

Yakni terdapat dugaan yangkuat dalam hatinya bahwa itu adalah
waktu dimana dia harus berpisah dengan dunia, karena ajal telah
menjemput.

Maksud dari firman-Nya:

{@+9'; $i'uii i;'# i' 5'L" ;-3Y
"DAn bermaksud membedakan dntara (keimanan kepada) Allab dan
Rasul-Rasul-Nya." (QS. An-Nisa' [a]: 150)

Adalah mereka menunjukan keimanan kepada Allah, akan tetapi
mengingkari kebenaran para utusan-Nya, yakni tidak sesuai dengan
apa y 

^ng 
diperintahkan Allah.

Sedangkan maksud dari firman-Nya:

{@ #;:'e\;'5:-;t5y
"Dan tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka."
(QS. An-Nisa' [4]: 152)

Maksudnya adalah mereka beriman kepada seluruh utusan-urusan
Allah tersebut.

Kata i6;iJl lebih tinggi maknanya dari 3j)t, karena ia digunakan
untuk makna memisah arLtara kebenaran dan kebatilan. Perkiraan
maknanya adalah seperti ucapan luii k, yang artinya seorang laki-
laki yang keputusannya dapat diterima. Dan ia adalah kata yang
termasuk kata benda, akan tetapi tidak memiliki bentuk masdar (kata
dasar). Sedangkan $;)l dapat digunakan untuk makna tersebut dan
juga lainnya.
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Allah ju, berfirman:

{@e6Ji;y
*Di hari Furqan." (QS. AI-Anfal [8]: 41),

Yakni hari dimana dipisahkannya kebenaran dari kebatilan, dan

bukti kuat dari bukti yarrg lemah. Adapun maksud dari kata36!t
y ang ada pada firman-Nya:

{ @ ffi E,e-xw ayt}.1( 6Ji v,6- y
*Wabai ordng-ordng yang beriman, jika kamu bertakua kepada Allab,
niscarya Dia ahan memberikan kepadamufurqan " (QS. Al-Anfal l8l:29)

Adalah cahayaserta taufik yang diletakan pada hati mereka untuk
membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Maka makna ,:,\fliJl
dalam ayat ini sama seperti makna dari kata 't$at ftetenangan) dan

tjlt (t .r.ntraman) pada ayar lain.

Allah berfirman:

{@a3A'i;$:tiat$u1y
" D an kep ada ap a y an g Kami t ur un k an k ep ada b am ba Kam i (Mub am m ad)
di bari Furqan." (QS.Al-Anfal [8]: 41),

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah hari terjadinya
perang badar, karena itu adalah hari pertama dipisahkannya antara
kebenaran dan kebatilan. ,l\5jJl juga diartikan sebagai firman Allah,
karena ia menjadi pemisah antarakeyakinan yang benar dan yang salah,

antaraucapan yatgbenar dan yang dusta, sefta antara perbuatalyang
baik dan tidak baik. Dan firman Allah yarLgdikatakan sebagai 36;iJl
ini ada di dalam Al-Qur'an, Taurat dan Injil.

Allah ju, berfirman:

{ @ i'6Sru $ii 6;;6Y. tL5y
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"DAn (ingatlab), ketika Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat)
dan keterangan yang membedakd,n dntard yang benar dan yang salab."
(QS. Al-Baqarah l2l: s3).

{@'b6;5)i'u5e;tfr(1i5y
"DAn sesungguhnya telab Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab
Taurat." (QS. Al-Anbiya' [21]: 48).

{@ i't';Ii'li6iil,qy
"Malta Suci Allah yangtelab menurunh.an al-Furqan (Al-Qur'on)."
(QS. Al-Furqan lzslz t).

G #t ,+uz'it -s'i it:"3t ,+, J; -GiIi'br6; 3:i y

{@ 365ruis31i
" (Beberapa hari yang ditentukan itu i.alab) bulan Rarnadban, bulan y dng
di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-penjelasan rnengenai petunjuk itu dan pembeda
(antara ydng hak dan yang batil)." (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Dikatakan Jbl ;y /i)l $i $ecah atau hancurnya hati karena

rasa takut). Penggunaankata $;)t pada ucapan tersebut sama seperti

penggunaan kata LtAt (retakan, sobekan) dan jiJt (belahan, pecahan).

Allah berfirman:

{@<,?;.?;'63y
" A kan tetap i mereka adalah ordng- ordng y dng sangat takut (k epadamu). "
(QS. At-Taubah [e]: s6).

Dan juga dikatakan 3:i k (seorang lakilaki yang sangat takut)
dan'*3j{5;yltror^ng perempuan yang sangat takut). Dari sinilah unta
yangmelarikan diri karena merasakan sakitnya melahirkan dikatakan
sebagai 3-16 ataui:rE. D"r, awanyangterpisah sendirian juga disebut

dengan .516, kr...r, dirrrggrp seperti unta tersebut.
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Kata jjlll apabila dikaitkan dengan ayamjago, maka maksudnya
adalah ayam yangjenggernya terpisah. Sedangkan apabila dikaitkan
dengan kuda, maka maksudnya adalah kuda yang pinggulnya lebih
tinggi sebelah. ljj--at artinyaadalah kurma yarLgdimasak dengan susu.

D an'$)l artiny a adalah cairan dari kedua ginj al.

,4.
oj , iAt artinya adalah riang atau gembira. Dikatakan br'r' 'u\3,

artinyaunta yang dapat memberikan kegembiraan. Sedangkan makna
kata d,:,r6 yar.gadapada firman-Nya Jw:

{@ |ryr$.;4iat'+:;Y
"Ddn kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk
dij adikan rumah -rumab. " (QS. Asy-Syu' a r a' 126l: 149)

Adalah orang-orang yang terampil. Bentuk jamaknya adalahi$.
Dan kata tersebut dapat digunakan pada manusia maupun lainnya.
Adayang membaca ayatdiatas dengan kata ib;,dan maknanyasama
seperti Gb$. Akan tetapi ada jugayangberpendapat bahwa makna
dari kedua bacaan tersebut adalah orang-orang yang riang gembira.

6; , 3-1t artinya adalah memotong kulit dengan tujuan untuk
menghias dan memperbaiki. Sedangkan i $) I anin y a adalah memotong
dengan tujuan merusak. Adapun kata Ll;;tl dapat digunakan untuk
keduanya, meskipun ia lebih sering digunakan untuk makna merusak.
Selain itu di dalam Al-Qur'an,kata L]y. >ljuga digunakan untuk
menunjukan makna kebohongan, syirik dan zalim.

Seperti pada firman Allah:

{@r+;Gl;&ai;VtAJsl
"Barang siapa yang mempersekutukan Allab, maka sungguh ia telab
berbuat dosa yang besar." (QS. An-Nisa' [a]: aS).
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{@;U; etaJ\
"Dibuat oleb selain Allab." (QS. Yunus ll0):37).

Kamu banyalah mengada-adakan saja (QS. Hud [11]: 50).

Kemudian untuk firman Allah:

{@?swrsfrr*$fiiy
"Perbatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terbadap
Allah." (QS. An-Nisa' [a]: 50).

Dan untuk menunjukan makna kebohongan, Allah berfirman:

{@'d6'tW&"W\Y
"Dengan senxdta-rnata membuat-buat kebohongan terbadap Allah,
sesungguhnya rnereka telab sesdt." (QS. Al-An'am [6]: 1aO).

{@?Si;iitJ;l;}r,-1;}{'r$Wg;y
"Akan tetapi ordng-orrmg kafir membuat-buat h,edustaan terhadap
Allah." (QS. Al-Ma'idah [s]: 103).

{@ tiit<,J;1*
"Tetapi rnengd?a mereka (orang hofir) mengatakan: 'Dia Muharnmad
mengada-adakanny a.'" (QS. As-Saj dah l32l: 3) .

{ @ ;*-ii ;'f :g'r6no_5ilEv, y
*Apahab dugaan ordng-ordng ydng mengada-adakan kebohongan
terhadap Allah." (QS.Yunus [10]: 60).

{@Ofr)*)A"L.y

{@6qi*aY
sesuatu ydng arnztt rnungkar.""Sesungubnya kamu telab melakukan

(QS. Maryamflgl:27),
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Ada yang mengatakan bahwa aftinyaadalah yangbesar. Ada yang

mengatakan bahwa artinyaadalah yanganeh. Ada juga yang mengatakan

bahwa artinyaadalah yangdibuat-buat (kedustaan). Dan semuanya itu
mengarah pada satu makna.

6,i

-f , Allah ju, berfirman:

{@ ,s;,r#;Lfi')i;('Y
"DAn perdayakanlab siapa yang kamu (iblis) sanggupi di antara mereha

dengan ajakanmu (QS. Al-Isra' ll7):64),
Yakni ganggulah.

{@ivi'i5:tr-J;Cc y
"Kemudian (Fir'aun) bendak mengusir mereka (Musa dan pengikut-
pengikutnya) dari burni (Muir) itu." (QS. Al-Isra' l17l: 103),

Yakni syaitan hendak mengganggu mereka. Dikatak^n ilii U--9,

artinya fulan telah menggangguku. 'j)l artinya adalah anak sapi.

Dinamakan demikian karena untuk menggambarkan sikap
sembrono yangdilakukannya, sebagaimana ia dinamakan jio untuk
menggambarkan bahwa ia selalu tergesa-get, (i6;.

? i: Makna darigr;lladalah tekanan serta keju taryangmenimpa

Hrrrrg yangditimb'utkan oleh sesuatu yangmenakutkan. Dan ia
merupakan salah satu bentuk keresahan. Karena itu kita tidak bisa

mengatakan 3!t :y &1, seperti mengatakan gjlt iy,Lr+ (saya takut
kepada Allah).

Allah ju, berfirman:

*Merekati.d.akdisusabkan"trn*a*,joYrtr:"fff::rl"
(QS. Al-Anbiya' l21l: 703),
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Maksudnya adalah takut masuk Neraka.

{ @ ur;v i e ;}j o. iai,t ;w\
*Maba terkejutlab segala yang di langit dan segala ydng di bumi."
(QS. An-Namll27l:87).

{@l;cxiui,6}
"Sedang mereka itu adalab orang-orang yang dnxan tenteram dari
kejutan yang dabsyat pada hari itu." (QS. An-Naml l27l: S9).

{@+icsGY-,{Y
"Sebingga apablia telab dibilangkan hetakutan dari hati nr7erekd."
(QS. Saba' l34l:23),

Maksudnya ialah dihilangkan ketakutan dari hati mereka.
Dikatakan $LLg, artinyadia meminta pertolongan kepadanya ketika
mendapatkan ketakutan. 't'Lr, artinya dia menolongnya (dari rasa

takut-P'9.

Seorang peny air berkata:

t:Clavr:f ulilK
Dahulu ketika karni didatangi oleb orang berteriak, serta ketakutan

Yakni orang beneriak yangsedang ditimpa rasa takut. Kemudian
apabrla ada yang menafsirkan bahwa maknanya adalah orang yang
meminta pertolongan, maka itu merupakan pemahaman atas maksud
dari ucapan tersebut, bukan makna dari kata ij sendiri.

?4 , d.ljt dan {1\ artinya adalah tempat yarLgluas. Dan #t
I?tinya adalah memberikan keluasan dalam hal tempat. Dikatakan
* ft#fi' A7i;.5, artinya saya memberikan keluasan tempat duduk--- (-
untuknya, sehingga dia mendapatkan keluasan di sana.
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Allah jt; berfirman:

';1i dlr W6 "l;St 4 L# 18 U 6y rfiE t ii (.v" F

{@F
*Hai orang-ordng yang beriman, apabila dikatakan bepadamu:
' Berlapang- lapanglab dalam maj elis', mak a lap angkanlab, nis c ay a A llab
ahan memberi kelapangd.n untukmu." (QS. Al-Mujadalah [58]: 11).

Dan diri sinilah dikatakan lS ffiof gE ,.*fr, artinya saya
memberikan keluasan kepada Fulan untuk melakukan hal itu, yakni
semakna dengan ucapan 'rJ,.*).Dan dikatakan j(:lt15.6.i i;,:3 grL,
dia mendapatkan kelapangan dalam urusan ini.

Jr.*g : Makna dari kata 3t#lt (kerusakan) adalah keluarnya sesuatu

dari garis normal, baik dalam intensitas yargsedikit maupun banyak.
Dan kebalikannya adalah Li.Al (kebaikan, kemanfaatan). Kata ini
dapat digunakan untuk jiwa, badan, dan benda-benda yang dapat
keluar dari garis normalnya. Dikatakan ll,,jj.3 - l3\;3 - '{i, artinya ia

telah rusak. '6;L'"ii, artinyadia telah merusak yanglainnya.

Allah jr berfirman:

{@6'i'53fii*.^1y
"Pasti binasalah langit dan bumi ini." (QS. Al-Mu'minun l23l:71).

{@'g'r6';lfitfu;t+i,4y
"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuban-tuban selain Allab, tentulah
keduanya itu telah rusak binasa." (QS. Al-Anbiye' l2ll:22).

{@F'6/sa;ct'}\
*Telab nampak kerusakan di darat dan di laut." (QS. Ar-Rum [30]: 41).
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{@ i\3ri+i-{'arry
"Ddn Allab tidak menyukai kerusakan " (QS. Al-Baqarahl2lt 205).

{ @,gIii 9v1r!'1 # ii.\iti y
"Ddn bila dikaakan kepada mereka, janganlab kamu membuat
kerusakan di muka bumi." (QS. Al-Baqarah t2l: 11).

{@'$Yai#ifr{I}
*Ingatlab, 

sesunggubnya mereka itulab ordng-orang ydng membuat
kerusakan " (QS. Al-Baqarahl2l: l2).

{ @'ir1 i 5 S;ii (;#i w. i*A.y
"Untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tdndrn-tananTan
dan binatang ternd.k." (QS. Al-Baqarah l2l: 205) .

{ @ cfr$<- t:t6'r1;ir1liii;}
"Sesunggubnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka
membinasakannya." (QS. An-Naml l27l: 3a).

{@ ';#Dfrk\3'5rt'tLy
"Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnyd.

p e kerj aan ordn g- ordn g y dn g n7e n7b uat k eru s ak dn. " (Q S. Yunus [ 1 0] : 8 1) .

{@ fu;5i'nL4i't"-5(u\
"Ddn Allab mengetabui siapa yang membuat kerusakan dari yang
mengadahan p erbaikaz. " (QS. Al-Baqarah l2l: 220) .

fr : 'J,.7)t artinyaadalah menampakan makn 
^yangdapat 

diterima
oleh logika. Dari sinilah, tempat keluarnya air kencing disebut
dengan ij;\ sebagaimana kata i;r;i dijadikan nama untuk botol air.
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:; ;A merupakan kata mubalagbah (perny ataan y ang berlebihan)
yang maknanya sama seperri ''-.IJl. Kata k IAl ini terkadang khusus
diucapkan untuk menunjukan makna dari istilah serra kata-katayang
asing (tidak diketahui maknanya dan maksudnya) Dan terkadang
juga khusus digunakan untuk menunjukan takwil. Oleh karenanya
dikatakan uj)t#3dan $]t $-rG @nikeduanya adalah tafsir mimpi*)

Allah ju, berfirman:

{@W;;vY
"DAn yang paling baik penjelasannya." (QS. Al-Furqan l25l: 33).

,Y: Dikatakan .i)3 G:"3, aninya fulan keluar dari aturan syariat.
Diambil dari ucapan orang arab ,*)l6:i,yakni ketika kurma basah

itu telah keluar dari kulitnya.Dankata ini lebih umum daripadakata
'it (kufur). Kata,3j+Jl dapat diucapkan untuk menunjukan dosa
yarLgsedikit maupun banyak, meskipun pada penggunaannya ia lebih
dikenal untuk menunjukan dosa yangbesar. Dan seringnyakata,iEl
(fasik) disematkan kepada orang yang mengakui syariat, kemudian
melan ggar semua atau seb agian hukum-hukumnya. Sedan gk an ap abrla
orang kafir dikatakan sebagai fu6, makakarenadia telah mencederai
logika serta fitrah yang ditunjukan oleh akal sehat.

Allah jt; berfirman:

{@:4;;'t;,t-.^by
*Maka ia mendurbakai perintah Rabbnya." (QS. Al-Kahfi [1S]: 5O).

{@+-t}:':;ty
"Tetapi mereka melakukan kedurbakaan dalam negeri itu."
(QS. Al-Is re' ll7l: 16).
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{@i):+iii?5,45y
" Ddn k ebany akan mereka adalab ord,ng- ordng y ang fasik. "
(QS. Ali 'Imran [3]: 110).

{@iaa7apj."q
"DAn mereka itulab ordng-orutngyangfasik " (QS. An-Nur l24l: 4.

{@il"v5QK696(d y
"Maka apakab orangyang beriman seperti ord.ngyangfasik (kafir)?'
(QS. AsSajdah [32]: 1s).

Kemudian firman-Nya:

{@6ffi?"q*'<+"a.;+;'y
"Ddn barang siapa yang (taap) kafi.r sesudab (io"jl itu, maka mereka
itulah ord.ng-orangyangfasik " (QS. An-Nur 124):55),

Yan g maksudny a adalah baran gsiap a y ang menutupi nikmat dari
Allah, maka dia telah menyimpang dari jalur taar kepada-Nya.

Dia berfirman:

{@ir'rn;aWt$i$iy
"Ddn adapun orang-ordngyangfasik &ofir) maka telrlpat mereka adalab
Neraka." (QS. As-Sajdah 132):20).

{ @ iiT.i}(q 4r:::ii iScs_gi}Ktjii y
"Dd,n orang-ordng ydng mendustakdn ayat-ayat Kami akan ditimpa
azab karena mereka selalu berbuat fasik (berbuat dosa)."
(QS. Al-An'am lQ: a9).

Kamus AlQur'an 65



{@'#f;r:i,s*:l'Kly
*A llah t idak memberi p etunj uk kep ada orang- orang y ang fasik. "
(QS. Al-Maidah [s]: 108).

"Sesungguhnyd orang-ord.ng munafik itulab orang-ordng yang fasik."
(QS. At-Taubah lel: 67).

{ @'V:'6ii :Y ai tt rL3rfK y
"Demikianlab telab tetap bukuman Tuhanmu terbadap orang-orang
yangfasik " (QS.Yunus [10]: 33).

Sedangkan dalamayat:

{@U"6'<,q6696(A y
"Maka ap akab orang y ang beriman seperti orang y ang fasik (kafir) ? "
(QS. As-Sajdah [32]: 18),

j-1+Jl merupakan kebalikan dari iman. Berdasarkanayat-ayat di atas,

maka kata jr\-iJl (orang yangfasik) lebih umum daripada ;-l(lt (orang
kafir), dan pGll (orang yangdzalim) lebih umum dari pada,SrUJl.

Allah berfirman:

{@9ai|';5ri5y
" D An ordng- orang y ang TrTenudub u anita-wanita yang baik-baik Berbuat
zina) J' (QS. An-Nnr l24l: 4) sampai

{@;;+'iiAtY
"Ddn mereka itulah ordng-ordngyangfasik " (QS. An-Nur l2al: a).

Tikus terkadang disebut dengan 'r1;j3, karena diyakini bahwa
ia kotor (menjijikan) dan jahat. Ada juga yang berpendapat bahwa
alasannya adalah karena ia selalu keluar masuk rumahnya beberapa kali.
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Nabi -i16rt,Kv bersabda:

((d;i &,t?\?fS
"Bunuhlah tikus. Karena ia dapat
pemilik rumah dengan membakar

;\.a-t\ c$WFta;At#r;
meracuni minuman dan merusak
rumahnya."s

Ibnul'Arabi berkata: Tidak pernah terdengar dalam ucaPan orang

bahwa kata,!7t-lJldigunakan sebagai sifat manusia. Akan tetapi mereka

berkata U*:is aJ)t,il'i (kurma basah itu telah keluar dari kulitnya).

{@?a,*i;\}frty

4 t(

J.l, ' Ji,flr artiryaadalah sikap lemah serta pengecut.

Allah ju, berfirman:

{@;:i;
"sampai pada saat kamu lernab." (QS. Ali 'Imran l3l: 152).

"Yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan bilang kekuatanrnu."

(QS. Al-Anfal [8]: a6).

{@*;';x',XY
"Tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantab'

bantaban." (QS.Al-Anfal [8]: a3).

Dan dikatakan i\31 JL.fr, artinya air itu mengalir-

F,re9: Arti dari kata U^il\ adalah murninya sesuatu dari hal-halyang

hrpr, mencamp.r.irryr.-Dan aslinya kata ini digunakan untuk air susu.

Dikatakan tfu C# atau elii, artinya susu itu murni, yakni ketika ia

bersih dari buih. &aiij# it au ff, aninyaitu adalah susu yang murni.

s Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6295) danMuslim dengan nomor

QOl2) dari hadits Jabir bin 'Abdullah r:i;<nl6
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Diceritakan dalam sebuah syair:

6;a,;.at: i,;;teis
Dibauab buib itu terdapat air susu yang murni

Dan dari sinilah muncul sebuah bahasa kiasan y.1r G, artinya
orang itu baik (bagus) bahasanya. t i,3't, artinya berbiira dengan
bahasa arab. Ada juga pakar bahasa yang berpen dapat sebaliknya,

lakni ucapan J+1t & artinya adalah orang itu berbicr., d.rrgr.,
bahasa arab. sedangkin ucapan €lii aninyaadalahdia baik bahasanya.
Akan tetapi pendapat p.rt"-Jrh yanglebih benar. Dan ada yang
berpendapat bahwa e -*:t artinya adalah orang yangdapat berbicara]
sedangkan 6i,oi'.l riiny, adaigh orang yangtidak drprt berbicara
(meskipun seringnya kata g;E'll lebih dikenal bermakna orang yang
bukan ArabP.9.

Allah berfirman:

{@6'.a e6'}J,r:c,i;y
"Ddn saudaraku Harun dia lebih fasih lidabnya daripadaku.'
(QS. Al-Qashash 128: 3a).

Dan dari sini juga diucapkan sebuah bahasa kiasan #t &i,yakniketika cahaya subuh telah tampak. aj\.e$ E;,ili, anin\,, ,.irh datang
hari raya orang-orang nasrani.

,-}.,49 : Makna dari kata ,'yn)r adalahmemperjelas salah satu dari
dua hal sampai terlihat kerenggangan (perbedaan) yangmencolok
antarakeduanya. Dari sinilah sendisendi tulang disebut dengan Jot:;.
Dan bentuk tunggaln ya adalah j:"); Dikatakan ttat ddi, artiry 

^ 
r y 

^memotong-motong sendi tulang kambing itu. lKot(; ,f iilr J,2i atau
gi.eA, artiny a o ran g-oran g itu -.r,i, ggdkan temp rt 

-t.rr. 
brt.
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Allah berfirman:

{@ i;i6i;i.i5s5y
"Tatkala kafilab itu telah keluar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka."
(QS. Yusuf lL2l:ea).

Kata ini dapat digunakan pada perbuatan maupun ucapan, sePefti

firman-Nya:

{@ <+;A*-a,fi{ii1\
"Sunggub, pada bari keputusan ftari Kiamat) itu adalab uaktu ydng

dijanjikan bagi merekd sernua.nyd." (QS. Ad-Dukhanl44l: 40).

Kemudian makna dari firman-Nya:

{@Fiiilv6y
*Inilah hari keputu.sd.n." (QS. Ash-Shaffet p7): 2t)

Adalah hari dimana kebenaran dibedakan dari kebatilan dan

manusia dipisahkan serta diberi putusan. Dan berdasarkan makna

seperti itu juga kita memahami firman-Nya:

{@;iil J*-y
"Allab akan mernberi keputusan di antara mereka." (QS. Al-Hajj l22l: 17)

Dan firman-Nya:

{@'*nnW';;Y
"Ddn Din Pemberi keputusan yang paling baik." (QS. Al-An'am 16): 57)

D ikat akan .7\.E;l I J,ii, aniny a :ucap an y 
^ngb 

erisi keputus an y ang

pasti (tidak dapat dibantah). J4'#, artinya keputusan yangdapar

memisahk al antarakebenaran dan kebat llan. j.aa ls!, artinya lidah

yangdapat memisahkarT antara kebenaran dan kebatilan.
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Allah ju: berfirman:

{@#;as,;i,,Ksy
"DAn segala sesudtu telab Kami terangkan dengan jelas."
(QS. Al-Isra' ltZl r2).

Sedangkan firman-Nya:

{ @ # tl'f *'4?'a); sAlt{"-;'\
'Alrf Lam Ra, (Inilah) Kitab ydng ayat-dyatnya disusun dengan rapi
kemudian dijelaskan secar! terperinci, (y*sditurunkan) dari sili @ll;b)
Yang Mababijaksana, Mahateliti." (QS. Hud [11]: 1)

Merupakan isyarat terhadap makna yang ada padafirman-Nya:

{@'a75'c1616,&uii-y
"untuk menjelaskan segala sesud.tu dan petunjuh serta rabmat."
(QS. An-Nahl [16]: se).

l1t al*t, artiny a adalah keluarga seorang laki-laki y angterpisah
darinya.

Allah berfirman:

{@#ii$y
"Ddn keluarga yang melindunginya (di dunia)." (es. Al-Ma'nrij l7o): 13)

Adapun kata JU;,ill (menyapih) makna nya adalah memisahkan
antara bayi dengan air susu ibunya.

Allah berfirman:

{@ Qevri'trwsilo,tt}
'Apabila keduanyalngin menyapih (sebelum duatabun) dengan kerelaan r

keduanya." (QS. Al-Baqarah l2lt 233).
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{@q;'6c:MY
"DAn menyapihnya dalam dua tahun " (QS. Luqman [31]: 1a).

Dari sinilah dikatakan J;,.l)1, akan tetapi maknanya dikhususkan
untuk anak unta yangdisapih dan dipisahkan dari induknya.

Kemudian bagian Al-Qur' an yangdikatakan sebagai Jillt adalah
bagian sepenujuh akhir dari mushaf. Karena kisah-kisah yang ada di
sana dipisahkan dalam surat-surat yang pendek. Sedangkan blfl\
maksudnya adalah akhir-akhir ay^t. Adapun yangdimaksud Segpada
kalung adalah pengait yang menjadi pemisah antara rantainya. Ada
y^ng berpendapat bahwa makna dari kata ,J>At adalah penghalang
yang berada di bawah pagar kota Madinah.

Dan disebutkan dalam sebuah hadits:

((t;.(;i \ iy "v'aqi 
"m,*i nn

"Barangsiapa mengeluarkan infaq (biaya) yangdapat menjadi fAshilah,
maka dia akan mendapatkan pahala sepefti iru."

Maksudnya adalah biaya yang dapat menjadi pemisah antara
keimanan dan kekufuran.

,P , ,Fu artinyaadalah mematahkan sesuatu serra memisahkan
sebagiannya dari yang lain, seperti ucapan 

"ti!l 
* "F, 

y^ng aftinya
mematahkan cap buku. Dan dari sinilah dibentuk ucapan kiasan

ipl .-?fi\, yang artinya kaum itu berpencar (terpecah belah).

Allah ju; berfirman:

{ @ # i6:;rl65 i;+ttr tiys \
" Ddn apabila ntereka me lih at p erniagaan atdu p ernxainan, mereka bubar
untuk menuju kepadanya." (QS. Al-Jum'ah 162): tt).
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{@"0;;Wsy
"Tentulab mereka menjaubkan diri dari sekelilingmu."
(QS. Ali'Imran [3]: 159).

Adapun kaa'a3{t khusus digunakan untuk menunjukanbarang
mulia yang diperjualan belikan dengan hartayang paling rendah, yakni
yang dikenal dengan nama perak. Dan dikat 

^k^noa:>t1,ai'd, ^t^u &ta&,
artinya baju besi yanglebar.

7.7
,VA9: Makna j5ttadalah kelebihan atautambahan atas kekurangan

Mn keterbatasan. Dan ia ada dua buah kategori: Terpuji, seperti

tambahan ilmu dan sifat sabar,atavtercela, seperti letupan amarah yang
melebihi batas yangdiperlukan. Kata ,J;at seringnya digunakan untuk
menunj ukan kelebih an y arlgbersifat terpuj i. S edan gkan kelebihan y ang

bersifat tercela biasanya ditunjukan dengan menggunakan kata JP\.
Dan kata ,3;lstsendiri ketika digunakan untuk melebihkan sesuatu

atas yang lain, maka didasarkan pada tiga hal:

Pertama,melebihkan jenisnya. Seperti melebihka n hayazaan (yakni

makhluk yang memiliki indera, mencakup manusia dan hewanP"")

dari tumbuhan.

Kedua, melebihkan macamnya. Seperti melebihkan manusia

atas makhluk-makhluk lain y^ng memiliki indera. Dan inilah yang

disebutkan dalam firman Allah:

"Dengan kelebihan ydng sernpurnd." (QS. Al-Isra' l77l: 7 0) .

{@ n--r^y

{@i1r-arufa5\
"Ddn sesunggubnya telab Kami muliakan anak-anak Adam."
(QS. Al-Isra' llTl:70) sampai:
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Ketiga, melebihkan individunya secara langsung. Seperti
menganggap lebih seseorang diatas yang lain. Dua kategori yang
pertama adalah keleb ihan y arLgb ersifat esensial, dalam artian makhluk
yang memiliki kekurangan atau keterbatasan tidak akan mampu
menghilangkan kekurang arLnya itu dan mendapatkan kelebihan.
Seperti kuda dan keledar, yang mana keduanya tidak akan mampu
mendapatkan kelebihan yang hanyadimiliki oleh manusia. Sedangkan
kategori yan g ketig a adalah kelebihan yang bersifat sampingan, sehingga

terkadang ditemukan cara untuk berusaha mendapatkan kelebihan
tersebut. Dan kategori inilah yang disebutkan dalam firman Allah:

{ @'+;;i e,r e KalJrtK; y
"Dd.n Allab melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain
dalam hal rezeki." (QS. An-Nahl 1L6l:71).

{@K,;br{;:'W.y
"Agar kamu mencari karunia dari Rabbrnu." (QS. Al-Is ra' llTl: l2),

Yakni hafta dan hal-hal yang dapat diusahakan.

Pada firman-Nya:

{@,re46rfrJ4q}
*oleh karena Allab telah melebihkan sebagian mereka (aki-laki) atas
sebagian yang lain (annita)." (QS. An-Nisa' l4l:34),

Yang dimaksud adalah kelebihan fisik yang hanya dimiliki oleh
laki-laki serta kelebihan-kelebihan lain y angdiberikan p adany a,seperti
potensi, harta, pangkat dan kekuatan.

Allah juga berfirman:

{@ts i$:p$ta;6rrti5y
"Ddn sesunggubnya telab Kami lebihkan sebagian Nabi-Nabi itu atas
sebagian (yorg lain)." (QS. Al-Isra' llTl: 55).
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{@Oxsft'Y'u-'$:itti'aLlgiy
*Dan Allah melebihkan ord,ng-ordng yang berjihad atds orang yang
duduk dengan pabala yang besar." (QS. An-Nisa' $l:95).

Setiap pemberian yangtidak selalu melekat pada diri orang yang
diberi terkadang dikatakan sebagai Jj,3, t.p..ti pada firman-Nya:

{@ rt^5e6:ni;ip
"Dd.n mohonlab kepada Allab sebagian dari karunia-Nya."
(QS. An-Nise' [4]: 32).

"Itulah karunia Allab." (QS. Al-Maidah [5]: 5a).

"Mempurryai karunia ydng besar." (QS. Ali 'Imran l3l:7a).

Dan ini juga adalah makna dari kata My^ngadapadafirman-Nya:

{@+ira.ii}
" Katakanlab (Mub am mad) :' D en gan k arun ia A I I ab'.' (QS. Yunus [ 1 0] : 5 8)

Dan firman-Nya:

{@n',J5*fiy
*Kalau bukan karena karunia Allab." (QS. An-Nisa' [a]: S3).

\"a9 : L\,Ltr)l artinyaadalah tempat yangluas. Dari sinilah dikatakan

lS Jtrs* u#i, artinyadi tangannya urusan tersebut berakhir seperti

itu. Kemudian ucapan g;1/;t JL,A\, apabila digunakan sebagai kiasan

(untuk menunjukan makna menggauli istriP""), maka akan terasa lebih
jelas dan lebih dekat dari pada ucapan \i? )t.

{@ fi|l'a}Y

{@ r#U-fi(,i}
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Allah ju: berfirman:

{@ ,*JY-;e,x.6K'y
*Padabal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain
sebagai suami-istri." (QS. An-Nisa' lal:21).

Dan seorang penyair berkata:

&qov;,Pr'&)\rv
Makanan mereka ketika diperjalanan terlihat kotor dan terbuka

Yakni dibiarkan terbuka seolah-olah diletakan di tempat luas yang

dapat diraih oleh oran g yang menginginkannya.

'p: Makna asal dari kata 'IIJI adalahbelahan yangmemanjang.

6ikrtrk, nljS -lK ()i,1F 
^t^u ip'I, artinyafulan membelah sesuatu

it.r. 'rrL; -*, i^ adalah sesuatu yang membelah. 6\lil -'.y131 xtinya
terbelah.

Allah ju, berfirman:

{@#c€isy
*Adakah kamu libat sesuatuya.ngtidak seimbang?" (QS. Al-Mulk 167l:3)

Yakni ketidak teraturan serta kelem ahan pada penciptaan tersebut ?

Dan terkadang hal tersebut ditujukan untuk tujuan merusak, dan

terkadang ditujukan untuk tujuan yangbaik.

Allah berfirman:

"Langit terbelah pada hari itu. Janji Allab pasti terlaksana.'
(QS. Al-Muzzammil [73]: 1S).

{@YP ii6L(7l$iit3\y
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;t*t 3:Ui, artinya saya memerah susu kambing itu dengan dua
j ari. ;rovAl 315i, artiny a saya men gado nnya kemudian membentuknya
menjadi roti pada saat itu juga.

Dari sinilah dikatakan i',L41(fitrah). ,iU,lt iirt '8, artinya adalah
menciptakan sesuatu dan mengadakannya dalam bentuk yangsesuai
dengan bidangnya masing-masing.

Maka firman:

{@W;aip,1ri'is,l,-y
*(Tuaplab 

atas) fitrab Allah yang telab menciptakan manusia rnenurut
fitrab itu." (QS. Ar-Rtm [30]: 30)

Merupakan isyarat dari Allah jw terhadap fitrah yangDiaciptakan
dan letakan pada diri manusia, yaitu berupa pengetahuan mengenai
sang Penciptanyajw. Maka yang dimaksud dengan int!};- (fitrah dari
Allah) adalah potensi y^ngdiletakan Allah pada diri manusia untuk
beriman kepada-Nya, makna inilah yangditunjukan oleh firman-Nya:

{@"5'1:J;iW'J#u*;;iy
"DAn sunggth jika kamu bertanya kepada mereka: "siapakah ydng
menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: *Allab'.'

(QS. Az-Zukhruf la3l: 87).

Allah berfirman:

{@.rjvu o-iailv;tfiiy
*Segala puji bagi Allab Pencipta langit dan bumi." (QS. Fathir 351: 1).

Dia berfirman:

{@ 6}""i8
"Yang telab menciptakannya." (QS. AI-Anbiya' l27l: 56).

76 Huruf Sa



"Ddn atas Allab yang telab menciptakan kami."
(QS. Thahal20l:72),

Yakni yarLgtelah mengadakan serta serta menciptakan kami.

Kata jrlujl yang ada padafirman-Nya:

{@'"$$ir;31Y
"Langit (prn)menjadi pecah belab pada bari itu karena Allah."
(QS. Al-MuzzammTl [73]: 18)

Boleh juga diartikan sebagai isyarat untuk menerima aPa yang

telah Allah ciptakan serta limpahkan kepada kita dari langit. Sedangkan

'SiJl anin y^id^I^htidak b..prrrrr. Dikatakan 'ilc| atau'^i)u'.1, artinya

saya membatalkan puasa itu. tL,El\, artinya dia tidak berpuasa atau

berbuka. Tumbuhan jamur terkadang disebut dengan $3,karenaia
mengakibatkan tanah terbelah dan tumbuh di sana.

13 ,Makna dari kata Etr;t adalahperangai yangburuk. Diambil dari

kata ti)t yang artinya adalah air yang ada dalam periuk. Air tersebut

sangat tidak disukai untuk diminum, dan tidak akan dikonsumsi

kecuali dalam keadaan darurat.

Allah jw berfirman:

{@r6$$i*5;y
"sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar."
(QS. Ali'Imran [3]: 159).
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1.7
J*9 : Makna asli dari kata Ji;lt (perbuatan, tindakan) adalah dampak
yang muncul dari sesuatu yang memberi dampak itu sendiri. Dan ia berlaku
umum, karena dapat terjadi dalam bentuk yangbaik maupun tidak,
dapat terjadi dengan diketahui maupun tidak, dapat terjadi dengan
disengaja maupun tidak, dan juga dapat timbul dari manusia, hewan
maupun benda mati. Begitu juga dengan kata J:iJt (yakni memiliki
makna yang sama persis dengan $rJD. Sedangkan fiir (melakukan,
memproduksi) memiliki makna yanglebih spesift dari kedu arya,
sebagaima na yang telah dijelaskan.

Allah jw berfirman:

{ @ ";i r5r; * ir\}di,Y'_,y
"Ddn dpa ydng kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allab
mengetahuinya. " (QS. Al-B aqar ah l2l: t97).

{ @ (j3;565 i Aj;,y1;;. ;,; j \
"DAn barangsiapaberbuat demikian dengan melanggarhak dan anioyo.'
(QS. An-Nisa' [4]: 30).

{ @ 16 6,-J-X.G,b i oyJk; 
"zriypiru 

g Ji;titi6.\
* lvab ai Rasul ! samp aikanlab ap a y ang diturunkan Rabbmu kepadam u.

Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau
t idak nxeny drnp aikan amanat-Ny a." (QS. A1-Maidah l5): 67),

Yakni maknanya apabila kamu (Muhammad) tidak menyampaikan
perkara ini, maka dihukumi seperti orang yang tidak pernah
menyampaikan risalah sama sekali.

Kemudian (objek) perbuatan- yangdilakukan oleh pelak" GUJD
dikatakan dengan kata ill;, a:ou j,f i.Ada sebagian pakar bahasa yang
membedakan antara penggunaan kata jfr dan j+ii. Yaitu bahwa
k^t^ iil; diucapkan ketika melihat 

^diny^p.rb-rrrtr., 
dari pelaku,
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sedangkan kata jrlY diucapkan ketika perbuatan tersebut dapat
diterima oleh hatinya. Maka mereka mengambil kesimpulan bahwa
k^t^ j;;; bersifat lebih umum dari pada jr1:t Kr..r, kao j,!,-
biasanya diucapkan untuk perbuatan yangtidak sengaja dilakukan
oleh pelaku, meskipun pada kenyataannya perbuatan tersebut timbul
darinya. sepeni warna kemerah-merahan yang ada pada pipi karena
rasa malu ketika melihat seseorang, musik yangtimbul darinyanyian,
atau tindakan orang yarTgsedang jatuh cinta demi melihat orang yang
dia cintai. setiap perbuatan j.oga dapat dikatakan sebagai ju+l kecuali
penciptaan yang dilakukan oleh Allah jw. Karena penciptaan yang
dilakukan Allah adalah mewujudkan dari tidak ada, bukan berdasarkan
sifat atau materi y^ngtelah ada, akan tetapi Dia mewujudkan materi
yalgbelum pernah ada.

.77
J.c9 : Ani dari kata i:ill adalah ketiadaan sesuatu setelah mengalami
ada. Maka ia lebih khusus dari pada kata ifiJt (tidak ada). Karena kata

ij(Jl dapat dikatakan unruk hal tersebut dan juga dapat dikatakan unruk
sesuatu yangtidak pernah ada sama sekali.

Allah jw berfirman:

{ @.r\ft'{) irt t}6 @ 5, i *1 rirl,\
"Barang apakab ydng bilang dari kamu? Penyeru-penyeru itu berkdta:
Kami kehilangan piala raja.'(QS. Yusuf l12l:7t-72).

"3;il 
aninya adalah 'rii:rt (memeriksa). Meskipun makna asli dari

'"3;fat 
^d^l^h 

identifikasi kehilangan suatu. sedangkan makna asli dari
3i;at adalah identifikasi janji y^ngtelah lalu.

Allah ju: berfirman:

{@;gi'e;Y
"DAn dia rnemeriksa burung-burung." (QS. An-Naml 127):20).

KamusAlQur'an

l

79



Adapun kata 39\iJl artinya adalah perempuan yang kehilangan
anak atau suaminya.

-P: 
Kata 'jijt dapat digunakan pada empat macam makna:

PertAma, adanya kebutuhan yang bersifat pokok. Ini adalah
kebutuhan berlaku umum pada setiap manusia yangmasih berada di
kehidupan dunia, bahkan berlaku umum pada setiap makhluk. Dan
berdasarkan makna seperti inilah kita memahami firman Allah:

{@7\J'"ifriifr;uiW-y
"Wahai md.nusia, kamulab ydng rnernerlukan Allab."
(QS. Fathir [3s]: 1s).

Sebagaimana makna tersebut juga diisyaratkan dalam firman Allah
ketika menjelaskan sifat manusia:

{@i6i5}:6$:^;pre6y
"Ddn tidaklah Kami jadikan mereka tubub-tubuh yangtiada memakan
makanan." (QS. Al-Anbiya' [21]: 8).

Kedua, tidak memiliki harta benda, sebagaimana yangdisebut
dalam firman-Nya:

{@rr;.r3<2$i;ffiy
*(Apo ydng karnu infakkan) adalab untuk orang-orang fakir yang
terbalang (usabanya karena jihad).' (QS. Al-Baqarahl2): 273)

sampai:

{@ J-aic4
"Kdrena memelibara diri dari minta-minra. " (QS. A1-Baqarahl2]:273).
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Firman-Nya:

{@ Zv;u2ifrG"66Ko$
"Jika mereka misbin Allab akan memberi kemampuan kepada mereka
dengan kurnia-Nya." (QS. An-Nrir lzal:32).

Dan firman-Nya:

{@ ;6-cii3 {frL.siAi6l}
" Ses ungguhny a zak at-zakat itu, bany alah untuk ord.ng- ordng fakir, dan
orang-ordng miskin." (QS. At-Taubah [9]: 60).

Ketiga, maknanya adalah miskin jiwa, yakni rakus.

Inilah makna darikata ijJl yang ada pada sabda Nabi .sa^iurtb:

('je:p4liiai;sy
"Hampir saja sifat rakus itu menjadikan kufur."

Dan hal itu sebagai kebalikan dari sabdanya.n*txby{Lgberbunyi:

11jg.Jt .si 6+Jtll
"Kekayaan hakiki adalah kayanyahari."

Serta makna dari ucapan orang Arab: .si J\3r 134lJGts[ti'.,L U
ftarangsiapayangtidak memiliki jiwa yang qona'ah, maka harta pun
tidak akan menbantunya menjadi kaya).

Keempat, maknanya adalah membutuhkan Allah, sebagaimana
yangdiisyaratkan dalam doa Nabi .sar*Kg:

(G):,Lrr'4)/! j-,n i'r,,11; rt#)! q;ip'll
"Ya Allah, cukupkalah aku dengan butuh kepada-Mu. Dan janganlah
membuatku sengsara dengan tidak membutuhkan-Mu."
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Dan juga maksud dari firman Allah:

{@U*bsv-Ji,qeLr;y
"Ya Rabbku, sesunggubnya aku sdngdt memerlukan sesuatu kebaikan
(makanan) yang Engkau turunkd.n kepadakz. " (QS. Al-Qashashl2Sl:2a)

Dan inilah gejolak jiwayangdirasakan oleh salah seorang penyair
ketika ia berkata:

it cW 15 6+4 * :F" ps u":t &* g,,,-*l:
Rasa butubku kepada-Mu membuat aku sendng

dan sebenarnya rdsa butub itu tidak akan membuatku sendnge

andaikata bukan karena rasa cintaku pada-Mu

Dikatakan -r;jjl, artinya dia membutuhkan. W'rS atau'i$,
artinyadia adalah orang yangmembutuhkan. Dan hampir tidak pernah

dikatakan;i5 untuk menunjukan makna tersebut, meskipun secara

kaidah bahasa kata tersebut bermakna sama.

Makna asli dari kata '.i47) ! adalah orang yang patah tulang
punggungnya. Dikatakan i;tl'n3;13, artinya dia ditimpa musibah
yang membuat tulang punggungnya patah. $6'riz)t 3i3\, artinya
memungkinkan bagimu untuk mengenai tulang punggung hewan
buruan itu. Ada yang berpendapat bahwa kata j4$l berasal dari kata
';il;St, yang artinya adalah lubang. Yang mana dari sanalah tempat
berkumpulnya air disebut dengan ffs.Dikatakan ,.1i-iil- S:z't, artinya
saya membuat lubang untuk menanam tunas pohon kurma itu.

Seorang penyair berkata:

}u;j4*a\ryY
Kegelapan ydng ada pada lubang itu tidak lain adalah syaitan

Ada yang mengatakan bahwa kata '#Sldalam syair tersebut adalah

nama sebuah sumur. jliJl i'rl'l,, artinyasaya melubangi manik-manik itu.

*1l,ry3i, artinyasaya melubangi hidung (moncong) unta itu.
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P: Dikatakan fi$ i;i (kuning cerah), yakni ketika warnanya
hrlihr, benar-benar iunin g. S ama sep erti ucap an 4u ;A y 

^ng 
artiny a

adalah hitam pekat.

Allah jw berfirman:

{@"e6'iffiy
"Yang kuning tud a)d.rnd.nyA." (QS. Al-Baqarah l2): 69).

Adapun irlllt adalah nama dari salah satu jenis jamur. Kemudian

ia dijadikan persamaan untuk sesuatu yatgdianggap rendah, sehingga

dikatakan LV.,e iy Jii, artinyalebih rendah dari pada iamur yangada
di tanah yangdatar.

Al-Khalil berkata: Air perasan gandum (bir) disebut dengan f[fi,
karena adanyagelembung-gelembung dalam air tersebu t yangterangkat
ke permukaan. Dan gelembung air dikatakan dengan ,l3l6i\-li karena

disamakan dengannya.

A-03: Ani dari kata ifut adalah menjangkau suatu pengetahu^nyang
b.-lr- ada dengar, *.rrgg.rnakan p.rrg.rrhu anyang-telah ada. Maka ia

lebih khusus dari pada kata;f!t (pengetahuan).

Allah;w berfirman:

{ @ 6; |i;t:";kS ;;ti ;! ";" r)iy
"Maka lnengd.pd ordng-orang itu (orang munafi.k) bampir-hampir tidak
memabami pembicaraan sedihit pun?" (QS. An-Nisa' $l: 78) .

{@1,'ifl-1'4trfi,#3y
"Tetapi orang-ora.ng munafik. itu tidak memabami."

QS. Al-Munafiqun 163l: 7),
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D an ay at- ay at lainny a. P ada p e rkemb a nganny a, kat a ii;J t dif ahami
sebagai pengetahuan mengenai ilmu-ilmu syariat. sehingga dikatakan
'a;t* - J#lt-o;l., yakni ketika orang laki-laki itu menjadi pakar dalam
ilmu fikih .W -'a;f,, artinya dia memahami ilmu fikih . 'oi$, artinya
dia memahaminya. '1313, artinya dia mencari pengetahuan tersebut dan
fokus padanya.

Allah jw berfirman:

{@g'-;ricl;i1i:t-y
" Untuk rnernperdalam penget ab uan mereka tentang dgArnd. "
(QS. At-Taubah fel: 122).

-, 
tY<

dl\9 ' ,iL(lit artinyaadalah mengurai, melepas atau membuka.

$3lt iX, artiny a melepaskan gadaian. i$11 fu , ^niny ̂ memerdekakanbudak.

Kemudian untuk firman Allah:

{@i;;3u3
" (Ya it u) m e I ep as kan p erbu da k an ft am ba s ab ay a). "
(QS. Al-Balad [e0]: 13),

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah memerdekakan
budak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah
memerdekakan diri sendiri dari siksaan Allah dengan ucapan-ucapan
yang baik serta amal shalih, dan membebaskan orang lain dengan
cara yang dapat membuatnya terlepas dari siksaan tersebut. Akan
tetapi bagian yangkedua ini, yaitu membebaskan oran g,hanya dapat
dilakukan apabila orang tersebut telah melewati bagian yangpertama.
Karena orang yang tidak mendapatkan petunjuk tidak akan pernah
mampu memberikan petunjuk kepada orang lain, sebagaimana yang
telah kami jelaskan dalam kitab #/tir*.
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Secara khusus, dtftltdianikan bergesernya bahu dari sendi karena

sakit. Dan yang disebut ifut ,drlrh tempat bertemunya kedua rahang

(atas dan bawah). Adapun makna dari kata yangadapadafirman-Nya:

{ @ ifi K.;15'S-Ji,Yral}'s i.ii * ) Y
"Orang-orang kafi.r yakni abli kitab dan ordng-ordng musyrik
(mengatakan bahzaa mereka) tidak akan meninggalkan (agamarya).'
(QS. A1-Bayyinah [98]: 1)

Adalah mereka tidak terpecah belah, akan tetapi semuanya sama-

sama berada dalam kesesatan, sama seperti makna dari firman-Nya:

{@',L51'33\ii5r}
"Manusia itu adalab utndt ydng sdtu." (QS. Al-Baqarahl2): 2L3)

Dan seterusnya. Sedangkan ucapan \K ffi&;tYmemiliki makna

yang sama dengan ucapan \S W i5 u, yakni dia terus menerus
melakukan hal itu.

-?t
-i9 : ';f;)t (pikiran) artinyaadalah potensi yang mengantarkan untuk
mengetahui sesuatu yangdapat diketahui. Sedangkan fl:st fterfikir)
adalah menjalankan potensi tersebut sesuai dengan pertimbangan akal.

Dan ini adalah perbuatan yanghanya bisa dilakukan oleh manusia,

bukan hewan. Dan juga hanya boleh dikatakan untuk sesuatu yang
memiliki gambaran dalam hati, sehingga disebutkan dalam sebuah

riwayat hadits:

reLr e VS6'ir,iur ,'iTg Vkn
"Berfikirlah kalian mengenai ciptaan-ciptaal Allah. Dan janganlah
kalian berfikir mengenai Dzat A11ah."6

6 Hadits hasan: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab Al-Ausath romor (6319), dan imam
Al-Baihaqi di dalam kkab Syu'abul Iman nomor (120), dan Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul
Auliya (6/67) dari hadits Ibnu Umar xa!b, dar hadits ini dihasankan oleh syaikh al-Albani di
dalam kitab Sbahihil Jami nomor Q975) dan kitab As-Silsilah Asb-Sbabibab (1788).
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Karena Allah tidak bisa kita jelaskan dengan gambaran.

Allah jw berfirman:

{ @ +-,r iri'i'ee "6 eu3:i;.?5 y
"DAn rnengdpd mereka tidak memikirkan tentdng (kejadian) diri
mereka?, Allah tidak menjadikan langit." (QS. Ar-Rrtm t30l: 8).

{@ *effi6!f'K;-t;Y
*Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahua tenTdn mereka
(Mubammad) tidak berpenyakit gila." (QS. Al-A'raf l7): fia).

{@ 3i{fr-;;L;$ itjt a-Ly-.r

"Sesunggubnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allab) bagi haum yang memikirkan." (QS. Ar-Ra'd t13l: 3).

{ @ };;i;u':ria< S;Kin "'UJ3 #5,'#':'\,#}
*Allab menerangkan ayd.t-dyat-I{ya kepadamu supdya kamu berpikir
tenatdng dunia dan akbirar." (QS. Al-Baqarah [2]: 219-220).

D ikatakan 353 k, artiny aseo ran g laki-laki y angb anyak berfikir.

Beberapa ahli sastra berpendapat bahwa kata f4t merupakan
perubahan bentuk dari kata tlri\t y^ng artinya adalah menggaruk
atau menggosok. Akan tetapi kata $Qldigunakan untuk hal-hal
yang bersifat maknawi, dalam artian menggosok suatu perkara serta
menganalisanya untuk mencapai hakikat dari perkara tersebut.

.?t
4\9 : Ada yangberpendapat bahwa maksud dari kata r*tWadalah
semua jenis buah-buahan. Dan ada yangberpendapat bahwa maknanya
adalah semua buah-buahan selain anggur dan delima. Orang yang
mengatakan pendapat kedua ini seolah-olah dia mengambil kesimpulan
setelah melihat penyebutan anggur dan delima secara khusus serta
memisahkan keduan y a dari ka:a'ai$- t1[t.
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Allah ju, berfirman:

{@s;;;i.E')i{it,y
"DAn buah-buahan dpa pun yang mereka pilih."
(QS. Al-\faqi'ah ls6l: 2o).

{@i6}its
" Ddn buah-buaban y ang bany ak." (QS. Al-\flaqi' a h 156): 32) .

{@(f"^r*:y
"Dan buab-buaban sertd reru?nputar." (QS. 'Abasa t8O]: 31).

{@l;Ki;Kiy
" (Yaitu) buab -buaban. Dan mereka ord.ng y ang dimuliakan. "
(QS. Ash-Sheffat p7l: a2).

{@S;:i)rr:iub
"Dan buab-buaban ydng mereka sukai." (eS. Al-MursalatyZZl: +Z).

Adapun kata iit(i)l artinya adalah ucapan yangberisi hiburan,
yarLgkita kenal dengan seburan lelucon atau kelakar.

Kemudian untuk firman Allah:

{@li<iAI;Y
"Maka jadilab kamu beran tercengdng." (QS. A1-t$(/aqi'ah [56]: 65),

Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah kalian melakukan
gurauan. Dan ada jugayarlgmengatakan bahwa artinyakalian memakan
buah-buahan.
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Begitu juga dengan firman-Nya:

{@fC;*s:ai4-gt\
"Mereka bersuka ria dengan d.pd. yang diberikan kepada mereka oleb

Rabb mereka." (QS.At-Thur [52]: 18).

?rU' aiill artinya adalah belahan. Dikatakan C$ *+U ii,crt, besi

lllbelah dengan menggunakan besi. Dan dari sinilah petani disebut

dengan afu'. Sedangkan idilr artinya adalah keberhasilan serta

tercap^Lnya cita-cita. Dan keberhasilan ini dibagi menjadi 2kategori,
y aitu keberhasil an y arlgbersifat duniawi dan keb erhasilan yan g bersifat

ukhrawi. Yang dimaksud dengan keberhasilan yang bersifat duniawi
adalah memperoleh kebahagiaanyang dapat membuat enak hidup
di dunia, seperti kesempatan untuk hidup, kekayaan dan kemuliaan.

Dan inilah makna yang dimaksudkan oleh seorang penyair dalam

ucapannya:

#;ir {"Y,'srJ)s .F AUt6raii q$i
Raihlab dpapun yang kamu inginkan karena terkadang kelemaban itu

diiringi oleh kemalangan
Dan terkadong orangyangpintar pun dapat tertipu

Sedangkan keberhasilan yang bersifat ukhrawi ada p ada 4 hil,, y aitu
kekal tanpa mengenal mati, kaya tanpa mengenal fakir, mulia tanpa

mengenal hina dan tahu tanpa mengenal kebodohan. Oleh karenanya

disebutkan dalam sebuah hadits:

(GlYl L#.il;^r.fll
"Tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan di akhirat."T

Dan Allah ju, berfirman:

7 Muttafaq'Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6414) dan Muslim dengan nomor
(1804) dari hadits Sahl bin Sa'ad As-Sa'idy r,a{S-, .
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{ @ Zgei 4:G:ii't -,ti o{r\
'Dan selunggulnya akbirat itulab yang sebenarnya kebidupan."
(QS. Al-Ankabut l2el : 6a).

{ @ 6i4fi', e,;fr 3>.bi\1y
"Ketabuilab, bahwa sesungy.lnya golongan Altab itulah golongan ydng
beruntung." (QS. Al-Mujad alah ysSl: Zi).

{@&;;4'iY
*sunggub 

beruntung orang ydng menyucikan diri (dengan beriman)."
(QS. Al-A'la]v1 t+).

{@is;4nY
" Sunggub beruntung ordng y d.ng rneny ucibanny a (j iua itu) "
(QS. Asy-Syams l91l: 9).

{@t';-txi$;y
* Sunggtb beruntung ordng- ordng y ang beriman. "
(QS. Al-Mu' minun l23l: 1).

{@6;i'"&tuy
*Supaya kamu beruntung." (QS.Ali ,Imran 

t3l: 2OO).

{@a&$ia;v,{Ly
"ses-unggubnya ordng-orangyang kafir itu tidak akan beruntung."
(QS. Al-Mu' minrn l23l: 117).

{@i;ri'&$f'y
*Maba 

mereka itulab orang-ordngydng beruntung.'(es. Al-A,raf tzl: g)
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Adapun untuk firman-Nya:

{@ ,}:.ay;Ai'{t"'y
"Ddn sesunguhnya beruntunglah orang yang rnenang pada bari ini."
(QS. Thahal21:6a)

Menurut ahli tafsir dapat diartikan sebagai keberhasilan yang

bersifat duniawi, dan memang inilah pendapat y^rTglebih mendekati

kebenaran.
'\il7aktu sahur juga disebut sebagai t d3l. Dikarenakan orang-orang

mengucapkan 6),\11\ lF '"," (mari menuju kemenangan) ketika itu.

Adapun makna dari kaa {'7Al pada ucapan 
A>UJ 

l,P't; itu sendiri adalah

keberhasilan yang diberikan Allah pada kita karena melaksanakan

shalat. Dan dengan makna seperti itulah kita mengartikan kata iXJl
y ang ada pada sabda Nabi:

r(drr \n i:iW,rn
"sampai kami khawatir melewatkan kemenangan. "8

Maksudnya adalah keberhasilan yang kita dapatkan karena

melaksanakan sholat isya.

, iI9 ' .!,i;ir artinya adalah membelah sesuatu serta memperjelas

YUrgirrrl ya dari yaflglain. Dikatakan 6t-li\3 -'o3IS, artinya saya

membelahnya sehin gga ia menjadi terbelah.

Allah ju, berfirman:

{@de*,ra-n}
"Dia menyingsingkan pdgi." (QS. Al-An'am [6]: 96).

8 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor (1375) an-Nasai dengan nomol
(1364,1365) Ibnu Majah dengan nomor (1327) darihadits Abu Dzar i;a$gd dan dishahihkan oleh

Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Sbahibus sunan
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{@ UA:'iqbsait't\
"Sesunggubnya Allab menumbuhkan butir tumbub-tumbuban dan biji
buah-buahar." (QS. Al-An'am [6]: 95).

{ @r-!:i i rS? pi ?'rr,';$6,y
*Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belaban adalab seperti gunung
yang besar." (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 63).

Tanah datar yangdiapit oleh dua buah bukit disebut dengan ji5.
Adapun kata jilltpada firman-Nya:

{@,Yi{ni;liy
"Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Rabb ydng menguasai subuh
(foj*).'" (QS. Al-Falaq [113]: 1),

Maknanya adalah waktu subuh. Ada yang mengatakan bahwa
maknanya adalah sungai-sun gai y ang disebutkan dalam firman Allah:

{ @ f,Ai W'J1{r gV 6.ii'J1, Jly
"Bukankab Dia (Allah) yang telab menjadikan bumi sebagai ternpdt
berdiam, y ang menj adikan sungai-sungai di celab - celabny a. "
(QS. An-Namll27):6t).

Dan ada |uga yang berpendapat bahwa maknanya adalah ucapan

yang diajarkan Allah jw kepada Nabi Musa yang membuat lautan
terbelah.

Kata ji;Jt dianikan sebagai iriXl (sesuatu yangdibelah), seperti
halnya kata jkljJl yang diartikan sebagai &'.i,J|(sesuatu yang
dibatalkan) dan .!^(i:r yang diartikan sebagai $;lat (sesuatu yang
dilanggar). Adapun ..1i3t artinya adalah keajaiban, begitu juga dengan

fiSt. Sedangkan 3)3I dan .!llI artin ya adalah lembah yangberada di
attaradua gunung atau jarak diantara dua punuk unta.

9'
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,3^J3: aiijl artinyaadalah perahu. Ia dapat digunakan untuk makna
tunggal maupun jamak, meskipun hakikat katanya berbeda. Karena
kata &iltt apabila diucapkan untuk makna tunggal, maka hakikatnya
sama seperti bentuk dari kata jij. s.drrrgkan apabila diucapkan unruk
makna jamak, maka hakikatnya sama seperti bentuk darikata !L.

Allah jr berfirman:

{@u,tl,ia$ri1.-t-y
"Sehingga apabila kamu berada di dalam babtera." (eS. yunus ll}l:22)

{@i{ii,3-'s;} ei$;iib
"Babtera ydng berlayar di laut." (QS. Al-Baqarahl2l: l6a).

{@*ot?<iffri'$y
"Dd.n kamu melibat bahtera berlayar padarya." (QS. An-Nahl 116l: ta).

{ @5KJ1 ;:{ ti,*ri';K,l-.ry
"DAn menjadihan untukmu kapal dan binatang ternak yang hamu
tunggangi." (QS. Az-Ztkhruf la3l: 12).

Sedan gkan d[-lj t anin y a adalah garis edar planet-planet. Dinamakan
demikian karena bentuknya menyerupai perahu.

Allah jw berfirman:

{,@<;a"*veky
"DAn masing-masing beredar pada garis edarnya." (QS. yasin [36]: aO).

,).$$t'iSii, yaitu bagian dari alatpemintal yangterbuat kayu dan
berbentuk bulat. Dan dari sinilah dibentuk kalimat ,llirrt:i{)7,yang
artinya bulatan paytdar a perempuan.
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Dan dikatakan,SiiJl ,13i3, artinya saya menaruh bendayang
berbentuk seperti roda pada mulut anak kambing jantan itu untuk
menghalanginya dari menyusu.

.'-1.D : Kata ,1>ti drn i5)ti -.r.rpakan kinayah untuk menunjukanY
manusia. Sedangkan kata.i>i-i:t dan i:>tiJt merupakan kinayah untuk
menunjukan hewan.

Allah ju: berfirman:

{@{+,3{'^rii$&.y
*IX/abai, 

celaka aku! Sekiranya (dulu) ahu tidak menjadikan sifulan itu
tenTan akrab(ku)3" (QS. Al-Furqan l25l:28),

Yakni maksudny a adalah mempe rin garkan b ahwa setiap manusia
pasti akan menyesali orang yarlgtelah dia pilih untuk dijadikan teman
serta rekan dalam melakukan kebatilan, sehinggapadahari kiamat dia
akan berkata: Andai saja aku tidak berteman dengannya. Dan ini adalah
isyarat terhadap makna dari firman-Nya:

{ @ <,ifii* y3x ee a-a rvi.$C*i y
"Tentan-teman karib pdda bari itu saling bermusuhan sdtu sama lain,
kecuali mereka yang ber!a.**o.' (QS. Az-Zukhruf g3): 67).

.((
t'ti , Pl artinya adalah ranting yalg berfungsi sebagai penahan
daun. Dan bentuk jamaknyaadalah,iti3i. Kata ini juga dapat diucapkan
untuk menunjukan jenis dari sesuatu, dan bentuk jamaknya adalah isii.

Allah jw berfirman:

{@g6i-r61 }
"Kedua Surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buab-buaban."
(QS. Ar-Rahman [55]: 48),
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Yakni yangmemiliki beberapa ranring. Ada jugayang berpendapat
bahwa maknany a adalah y ang memiliki w ar na berbeda-beda.

.tn7
-U.9 : Maksud darikata i*,Ztlt adalahmengaitkan seseorang pada iilJl,
yaitu lemahnya akal.

Allah berfirman:

{@s,Git-{iy
*sekiranya kamu tidak menudubku lernab akal (tentu kamu
membenarkan aku)." (QS. yusuf lt2l:9a).

Ada yang berpendapat bahwa makna dari kata s)'$di sana adalah
kalian menyalahkanku. sedangkan hakikat nya adalah sebagaimana
yangtelah kami sebutkan. Adapun yangdimaksud il1iyradalah ketika
seseorang memperlihatkan lemahnya akal. iIJtjuga dianikan sebagai
puncak gunung. Dan dari sanalah orang yang berbadan tinggi dipanglil
dengan k.

et9 ' dJl (pemahaman) adalah keadaan yang ada padaseseorang,
iJi'mana ia dap at men gusai makn a-mak na y arlgbenar. Dikatakan 6l d,,.,i,
artinyasaya memahami hal itu. Kemudian pemberian pengertian yaig
disebutkan dalam firman Allah:

{@'i6ti%;y
*Maka Kami telab memberikan pengertian hepada sulaiman tentang
buhum (yong lebih tepat)." (QS. Al-Anbiya' yZilz tS),

Adalah bisa dengan caraAttah menemparkan potensi pemahaman
pada diri Sulaiman agar dapatmengetahui hukum rersebut, atau dengan
cara meletakan pemahaman itu sendiri secara langsung atau bisa juga
dengan cara memberinya wahyu secara khusus. Dan dikat 

^k^n 
Lt $,

yaitt ketika kamu mengatakan sesuatu padanya sampai dia dapat
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memahaminya (dengan benar). sedangkan iri!:,) | artinya adarah
meminta orang lain untuk memberikr, p.rrrrh 

^^^1" 
padan'ya.

0o7
99, : Makna dari kata ,dt adalah jauhnya sesuatu dari seseorang
yang membuat dia sulit untuk mendapatkannya.

Allah ju, berfirman:

{@
"Ddn jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orrmg-ordng hafir.,,
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 11).

Dia berfirman:

{@ &gYt"'t;*l,g:_y
"(K!\i ielashan yo:g deryiktln itu) supaya kamu jangan berduka cita
terbadap dpa vdng luput dari kamu.t'(es. Al-H;iJ-'[s21, zl1.

{@ <-Lfi:G}'W;5;y
"DAn (alangkab mengerikan) sekiranya engkau melihat mereha (orang_
9'!"9 kqfir) ketika terperaniat ketakita" [oAo hari Kiamat).,,
(QS. Saba' [34]: 51),

Mereka tidak dapatjauh dari sesuatu yangmereka takuti. Dan
dikatakan el "! & $, maksudny a adalah d]a terlalu jauh dariku
sehlngga trdak dapat terkena rusukan tombak. # 6, i3rj,t Je,maksudnya adalah semoga Allah menjauhk an rizki'orang itu, sehingga
diahanyadapat melihatny^f^i?ranpa bisa diraih oleh muru rnya.Kata
it#.vt merupakan bentuk iurt a*i kata .r.r, yangmaknany a adarah
ketika seseorang melakukan sesuatu ranpa mengikuti orang yang
berhak untuk diikuti. Sedangkan ,L1:at artinyaadJah berbeda dalam
segi sifat. Yakni seolah-olah salah saiu sifatn yamengalahkan sifat yang
lain atau setiap sifatnya jauh dari sifat yang lain.

,KSl$-,;jiryrK;ugy
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Allah berfirman:

{@;iit q+;;i*-ti;cy
*Tidak akan kamu lihat sesuatu ydng tidak seimbangpada ciptaan Allah
Yang Maha Pengasih." (QS. Al-Mutk 167): 3),

Yakni tidak ada satu pun penciptaan yangtidak sesuai dengan
kebijaksanaan Allah.

9o1
? 9 : iAt artinya adalah kelompok yang berlalu dengan cepat.
LEi b.r,t"k jamakny a adalah {gi.

Allah ju, berfirman:

{@Aai$Yq
"setrap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir)."
(QS. Al-Mulk 671: s).

{@'&6y
" suatil rombongan (pengikut -p engikutmu) y ang rnas uk. berdesak- desak. "
(QS. Shad [38]: se).

{@ fu:;!'q:c\
"Masuk agarna Allab dengan berbondong-bondong. "
(QS. An-Nashr [110]: 2).

-i.
) L9 : Kata 3t3iJt memiliki arti yang sama seperti kata ii-ijt, yaitu
hati. Akan tetapi kata 313iJt dikatakan apabila hendak menunjukan
makna menyala dengan berkobar. Dikatakan pjl ai-G, artinya saya
memanggang daging itu. '";i'rX, artinya daging panggang.
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Allah jr;, berfirman:

{@iYc"iglKcy
"Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilibatnya."
(QS. An-Najm [s3]: 11).

{@ "W\5;Ai;€l6*" Sesungguhny a pendengd.ran, p englib atan dan hati. "
(QS. Al-Is ra' l17l: 36).

Bentuk jamak dari kata 3gi:r ini adalahi.grl.

Allah berfirman:

{@ dr";,tui<ti^6HGY
*Maka jadikanlab bati sebagian manusia cenderung kepada rnereka."
(QS. Ibrahimll4):37).

{ @} i6..i'15 :ii$rg r<'s*y
"Ddn Dia memberi kamu pendengaran, penglibatan dan hati."
(QS. An-Nahl [16]: 78).

{@rr;:#'$y
"Dd.n hati mereka kosong." (QS. Ibrahim [1a]: a3).

{ @rro'vi e'#4i@Jr3t5i ;ri 3(' y
"(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai
ke hati." (QS. Al-Humazahll04): 6-7).

Penyebutan kata hati dalam ayat tersebut adalah untuk menunjukan
besarnya pengaruh api Neraka padanya. Sedangkan penjelasan lebih
lanjutnya ada di dalam kitab-kitab ilmu al-Qur'an.
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9o1
)-f : Arti dari kata ',j)l adalah sangat mendidih. Kata ini dapat
diucapkan untuk api ketika ia berkobar, ketel atau amarah, seperti
pada firman-Nya:

{@3i;;'y
"Sedang Neraka itu menggelega,€." (QS. Al-Mulk 167l:7).

{@;;:ti3vY
"Ddn dapur telab memancarkan air." (QS. Hud [11]: aO).

Dan seorang penyair berkata dalam syairnya;

rru $;;st i3
Dan bukan pernbulub darah yang sedang mendidib

Dikatakan 'rfr - ,?t i5>t3;U, artinyadia memiliki suhu yang
sangat panas karena demam. t $flt,yaiusesuaru yang digunakan untuk
menghempaskan ketel ketika panas. Dan sumber mata air disebut
dengan ,\iltffi karena disamakan dengan proses mendidihnya air
yangtery'adi pada ketel. Dan dikatakan 6_i :ytK ii#, artinya saya
melakukan hal tersebut seketika itu, yakni ketika bergejolaknya
keadaan. Ada j uga y ang b erpendap at b ahwa maksudny a adalah ketika
keadaan tenang.

Allah ju, berfirman:

{@'3se*e$ir"y
"Dd.n mereka datang rnenyerdng kamu dengan sehetika itu juga."
(QS. Ali'Imran l3l: 125).

Sedangkan )ililt aninya adalah.tikus. Bentuk jamakny aadalah[1lfi.
Dan tikus air dinamakan q1-l-3ti;ti karena dianggap memiliki bentuk
yang sama dengan tikus. Dikatakan Y 3\<J, artinyatempat yang ada

tikusnya.
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0ot

)-f : Arti dari kata 'rjljl (kesuksesan, keberuntungan) adalah
memperoleh kebaikan serta mendapat keselamatan.

Allah ju, berfirman:

{@i<i1t;{v^Y'Y
" Itulab keberuntungd.n yd.ng besar." (QS. Al-Buruj [S5]: 1 1).

{@ cg,fc:ey
"Ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab p3l:7t).

{@ 
'*rt!$:\';^46}"Itulab keberuntungd.n yangnyd.td." (QS. Al-Jatsiyah [45]: 30),

Dan pada ayat yanglain:

{@ )-6\y
"Yang besar." (QS. At-Taubah l9l: 7 2).

{@'u;6i\'}6ti5q
" DAn itulah ordng- orang y ang mendapat k emenangan. "
(QS. At-Taubah [e]: 20).

Padang pasir disebut dengan ';1t;:Jt, adayang berpendapat bahwa

tujuannya adalah sebagai bentuk optimisme untuk mendapatkan
kesuksesan. Dan asal mula pengucapan yang demikian ini adalah

ketika ada seseorangyarTg mendapatkan keberuntungan di padang

pasir. Karena padang pasir sendiri terkadang menjadi sebab kehancuran

(iJXJD dan terkadang juga menjadi sebab kesuksesa" (3p1. Kemudian

ia dinamai dengan salah satu dari keduanya, agar dapatmenggambarkan

dan menjelaskan apayang ada di sana.
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Sebagian ahli bahasa berpendapat bahwa penamaan padang
pasir dengan 

"j[I.:Jl 
diambil dari ucapan orang arab p.]l:j y^ng

artinyl- laki-laki itu telah meninggal, apabila memang benar kata

fui bisa diartikan dengan meninggal. Karena hal tersebut kembali
pada penggambaran kata 'rj-ljl itu sendiri terhadap orang yang
meninggal bahwa dia telah selamat dari jerat dunia. Sebab meskipun
dari satu sisi kematian adaLah kebinasaan, akan tetapi dari sisi lain
ia adalah kesuksesan. Oleh karenanya ada sebuah kata mutiara:
'i)';6 oAt3 {1Lf u flidak ada seorang pun di dunia ini kecuali
kematiaan lebih baik baginya). Ini adalah bentuk kesuksesan apabila
dikaitkan dengan perihal dunia. Sedangkan apabila dihubungkan
dengan akhirat, maka kenikmatan yarrg akan didapatkan di sanalah
yang disebut dengan keberuntungan yangbesar:

{ @ 3s :e r%ii b"3s rar,;;ro3, b3y
"Barangsiapa dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga,
maka sunggub ia telah beruntung." (QS. Ali 'Imran [3]: 185).

Sedangkan kata\\tr7 yang ada pada firman-Nya:

{@r,:i;fiGpqlfl#rt}
"tanganlab kamu menyangka bahua mereka terlepas dari siksa."
(QS. Ali'Imran [3]: 188)

Merupakan bentuk kata dasar dari kata kerjajll,dan kata bendanya
adalaht Al. Sehingga maknanya adalah jangan sekalikali kamu mengira
bahwa mereka bisa selamat dan terlepas dari siksa tersebut.

Allah ju., berfirman:

" Sungguh, orang- orang y ang bertakua mendap at kemenangan. "
(QS. An-Naba' [78]: 31),

{@fr"e}5}Ly
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Yakni keberuntungan. Arti asli dari kata j\11yang ada pada ayat

di atas adalah tempat keberuntungan, akan tetapi kemudian ditafsirkan

maknanya menjadi jjiJl (keberuntungan), karena Allah berfirman
setelahnya:

{@r-'';3{:LY
"(Yaitu) kebun-kebun dan buab anggur." (QS. An-Naba' 178132)

Dan seterusnya. Dan Dia berfirman:

{@M&{\"45Y
"Ddn sungguh jika kamu memperoleb karunia (kemenangan)."
(QS. An-Nisa' [4]: 73) sampai:

{@ t:$,Eiy
" Keberuntungd.n yang besar (p ula)." (QS. An-Nisa' l4)z 7 3),

Yakni mereka berambisi terhadap harta-harta dunia dan
mengganggap ghanimah Qtarta rampasan perang) yang dapat mereka

peroleh sebagai keberuntungan yangbesar.

.^ lt
&9: AIIah -ju: berfirman:

{@7uL*i,i$y
"Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allab." (QS. Ghafir 401: 44),

Yakni saya mengembalikannya kepada Allah. Makna seperti ini
asalnya diambil dari ucapan orang arab'r.fi4 e,4Y, artinyamereka

tidak diperkenankan berbuat anarkis (rusuh) diantara mereka.

Seorang penyair berkata:

&Vr- i\^bi *;.$ #\;E
Makanan mereka ketika diperjalanan terlihat kotor dan terbuka.
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Dan dari sinilah dikatakan *3Wt if; (istilah fikih-p"9, yaitu
sebuah kerjasama dimana semua anggotanya memiliki hak yangsama
dalam harta (modal) dan penggunaannya.

9o7
,H: Dikatakan i\31 ,,a\i,yakni ketika air itu mengalir dengan cara
mengucur.

Allah jr; berfirman:

{@ e1ra"r6;{50;iy
"Kdrnqt.libat mata mereha mencucurkan air matd."
(QS. Al-Maidah [s]: 83).

i;\3lrfVl,yakni ketika dia memenuhi wadahnya sampai melimpah.
'&,;ii1, saya memenuhinya samp ai melimp ah. AUafr be rfirman :

{@;3r4;t)5"6y
"Limpahkanlab hepada karni sedikit air." (QS. A1-A'raf tzl: 5O).

Dan dari sinilah dikatakan }\';rV "pV, 
aninya dada orang itu

mengalirkan rahasia (yakni maksudnya membocorkan serta tidak bisa
menyembunyikannnya sama sekali). &V k, artinya laki-laki yang
dermawan. Dan dari sini dibuat kiasan dan diucapkan {,6Jt;t LVl,
artinya mereka larut dalam pembicaraan itu.

Allah berfirman:

{@*"-,LirtuqH\
"Niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu
tentdngberita bohongitu." (QS. An-Nur l2al: M).

{@bl6a$iy
*Dia lebib tabu apa ydng kamu percakapkan tentdng Al-Qur'an itu."
(QS. Al-Ahqaf [a6]: 8).
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{@Li}z,i;\.\
"Di uaktu kamu melakukannyo." (QS. Yunus [10]: 61).

jb* 4*, artiny a cerita y angtersebar. Gisl artiny a adalah air

y angbanyak. Dikatakan H b \3b l\YLl'iy_, aniny a dia memb eriny a

sedikit dari air yangbanyak.

Adapun kata yang pada firman-Nya:

{@*}e,Jlr'#y
"Maka apabila kamu bertolak dari Arafar." (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

Dan firman-Nya:

{ @ iriti 3(; L3 i,.its ;3 y
"Kemudian bmolaklab kamu dari tempat bertolaknyd. orang-ord,ng

banyah (Arafah)." (QS. Al-Baqarah l2l 199),

Maknanya adalah bertolak dari tempat tersebut dengan sering,

yakni disamakan dengan banyaknya kucuran air. Dikatakan

Al*r! 1p$1, artinya dia memukul dengan menggunakan cangkir itu.

i:opt rp$1, aninya unta itu melemparkan gentongny^.'^st:-i)>,
artinya baju pelindung yang menutupi pemakainya, yakni seperti

ucapan kplj, (bri" pelindung yarlgdiamplas) yangdiambil dari

,Li:; (say a men gamplas) .

t- o7-

09: Kata Oj dapatdigunakan untuk tempat, waktu, tubuh, hitungan

dan kedudukan. Sehingga ia memiliki makna yangbermacam-macam:

Pertama, menunjukan posisi atas, seperti pada firman-Nya:

{@j,r!(Fic;y
"Dan Kami angbat bukit Qhursina) di atasmu.'(QS.A1-Baqarahl2):93)
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{@;t3i'iW€-}'cy
*Bagi 

mereka lapisan-lapisan dari api di atAs merekA."
(QS. Az-Zumar l39l: L6).

{@G;eqi'V,g"y
"Dd.n dia .menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokob di
dtasnya." (QS. Fushshilat [a1]: 10).

Dan kebalikan dari kata oj' yangmemiliki arti seperti ini adalah
d.iJ (di bawah).

Allah jtl, berfirman:

{ @ tSS * oe 5 "&; r;V,:i'# {;-6 tE 3r"*\';,3 y
'Katakanlab (Mubammad), *Dialah ydng berkuasa mengirimkan azab
kepadamu, dari dtds dtdu dari bawab kakimu." (es.Al-An'am t6l: 65).

Kedua,menunjukan makna naik dan turun, seperti pada firman-Nya:

{@ "{"i11;,#}e {{+ity
"(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bauabmu."
(QS. Al-Ahzab [33]: 10).

Ketiga, dikatakan untuk menunjukan hitungan, seperti pada
firman-Nya:

{@G;61a;efiy
"Perumpamaan berupa,yamuk atail yang lebib hecil dari itu."
(QS. Al-Baqarah l2l: 26).
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{@ #i;;"4b:",fryy
"Dan jika anak itu semuanya perempud.n lebib dari dua.,
(QS. An-Nise' [4]: 11).

Keempat, digunakan untuk menunjukan besar dan kecil:



Ada yang berpendapat bahwa melalui kata: { 6i6\ "Atauyang

lebib kecil dari itu" (QS. Al-Baqarah l2l:26), Allah memberikan isyarat

terhadap laba-laba yangjuga digunakan sebagai contoh dalam ayat

Al-Qur'an. Ada jugayangmengatakan bahwa maksud dari kata tersebut

adalah sesuatu yarLg lebih kecil. Dan apabila ada yang mengatakan

bahwa aftinyaadalah oj3 (sesuatu yang dibawahnya), maka maksudnya

lugaadalah sesuatu yanglebih kecil. Sebagian ahli bahasa memberikan

gambaran bahwa ketika kata $ti ini digunakan untuk makna ij!,
maka ia akan keluar dari kelompok k"r, yangmemiliki lawan (tl'-'il/
antonim). Ini hanyalah kesalah fahaman dari mereka saja.

Kelhna,menunjukan keutamaan di dunia, sepefti pada firman-Nya:

{@#1,#o},6s;Y
"Ddn kami telab meningikan sebabagian mereka atas sebagian yang
lain beberapa dcrajat." (QS. Az-Zukhruf 143):32),

Atau keutaaman di akhirat seperti pada firman-Nya:

{@';:giii;6;r\}rtu5?y
*Padabal 

ord.ng-ord,ng yang bertakuta itu lebib mulia daripada mereka

di hari kiamat." (QS. Al-Baqarahl2l:212).

{@Waifi,ly
*Di 

atas ordng-orangydngkafi.r." (QS. Ali'Imran [3]: 55).

KeenAm, menunjukan makna memaksa dan mengalahkan, seperti

pada firman-Nya:

{@"116-'{i}Gli;t\
"Ddn Dialab Penguasa mutlak, d.td.s seft?.ud. bamba-Nya."
(QS. Al-An'im [6]: 61)
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Dan firman Allah ketika menceritakan tentang Fir.aun:

{@ 5,hp;5;4'\
"Sesunggubnya hita berkuasa penub di atas mereka."
(QS. Al-A'ref l7l: t27).

Dengan mengambil dari kata gri, dikatakanlah'ira -',#.1>t3,irj,
yakni ketika fulan mengalahkan lainnya. Dan jelas sekali bahwa ucapan
ini diambil dari kata gj' yangdiartikan dengan keutamaan. Selain itu
dari kata oj j"g^ dibentuklah ucapan #t 3)1, yaitu rempat senar
pada ujung panah. &31&, artinyaprrrrh y*rrg.rlrrrrg tempat senarnya
patah. Adapun makna dari kata ftuyt aa*n kembalinya kesadaran pada
seseorang setelah mengalami mabuk atau gila, dan bisa juga dianikan
dengan kembalinya kesehatan setelah mengalami sakit. Sedangkan y^ng
dimaksud dengan i56yt pada susu adalah kembali nyapancaran air susu
tersebut (yrk"i setelah mengalami kekeringan). Dan setiap air susu ymtg
kembali memancar setelah mengalami kekeringan disebut dengan'alg.
Dan j!;ilt adalah masa kosong diantaradua panca ran air susu.

Adapun kata yang ada pada firman Allah:

{@ vAc{tfY
tidak ada baginya saat berselazg (QS. Shad [38]: 15),

Maknany a adalah kenyaman an y ang dap at kami ras akan kemb ali.
Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalahtidak adabaginya
kesempatan untuk kembali ke dunia. Abu'Ubaidah berkata: Apabila
ada yang membacarya ,.rG ;r2, yakni dengan huruf Fa' yangdibaca
dhammah, maka ia diambil dari ucapan g\-lJr |rj y^ng artinyaadalah
masa kosong unta tersebut dari memancarkan air susu. Akan tetapi ada
jugayangmengatakan bahwa keduanya (yakni baik denganhtnfi Fa'
yang dibaca fathah maupun dibaca dhammah) memiliki makna dan akar
katayangsama, seperti kataiu; dan ir:i.Dan dikatakan,ililrj &4j;1,
artinyabiarkanlah unramu air susunya kembali memanca r. Gsj$ 65,
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artinyaberilah anak unta yangtelah disapih itu minum secara berkala.

,i;3t ti$,y, artinya air susu itu melebihi kapasitas tong susunya.

Seorang peny air berkata:

,U4\ W--,b9-W r,{,.3;

Sampai ketika air susu yangkembali memancar itu
terk umpul pada ambingnya.

9o.
J*9 , Jlrl (gajah) adalah hewan yalgtelah kita kenal.

Bentuk jamaknya adalah'4 d^" Ji.
Allah ju, berfirman:

{@JJi rGl;Jr:'J*6itiY
*Tidakkab engkau (Muhammad) perbatikan bagaimana Rabbmu telab

bertindak terbadap pasukan bergajah?' (QS. Al-Fil [105]: 1).

Dikatakan qilt & p, *t^u,r'$rJ6, artinyaadalah seorang laki-

laki yang lemah akalnya. altiltt-adalah sebuah permainan dimana

orang-orang menyembunyikan sesuatu dalam tanah dan membaginya,

kemudian mereka bertanya dimanakah benda itu? Sedangkan tt-llt
adalah urat atau daging yang ada pada sendi pangkal paha.

9ol
? E9 , i$l artinyaadalah biji gandum. Dan adajtgayangberpendapat

[lr*, 
'artinya 

adalah i] b^*^ng putih). Dikatakan i] i?], seperti

J+ i&i; lt "Uuran).
Allah jw berfirman:

{@t:,,'E'6'y
" Bauang putibny a, k acang adasny a." (QS. Al-Baqarah l2)z 6l) .
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^t9o.
9 , Katai$i merupakan bentuk jamak dari kata ,J, y^ng artinya
adalah mulut. sedangkan bentuk asli dari kata iJ sendiri adalah i;.
Kemudian setiap tempar pada Al-Qur'an, dimana Allah mengaitkan
suatu ucapan dengan mulut, maka itu merupakan isyarat terhadap
ucapan y^ng dusta serra mengingatkan bahwa ia tidak sesuai dengan
isi hati pengucapnya.

Seperti pada firman Allah:

{@"&frFL"&:'Y
*Yangdemikian itu banyalah perkataanmu di mulutmu saja..
(QS. Al-Ahzihlnl: a).

Dan firman-Nya:

{@';t+tlbA;{ey
"Kata-kata ydng keluar dari mulut mereka." (eS. Al-Kahfi tlgl: 5).

{@F;#x;e;uaf;;y
"Mere.h1 menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang batinya
menolak." (QS. At-Taubah t9l: 8).

{@46e;i,iWy
"Lalu mereka menutupkan tdngannya ke mulutnya (karena kebencian)."
(QS. Ibrahim [1a]: e).

{ @ ;#$ ;i ii 4'rL (tr:. r}eAii'ey
"Yaitu orang-orang @unafik) ydng mengatakan dengan mulut mereka,
"Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman.,'
(QS. Al-Maidah tsl: a1).

{@ilfioA(e;,15}$y
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"Mereka mengatakan dengan mulutnya dPa yang tiddk terkandung

dalam hatinya." (QS. Ali 'Imran l3): t67).

D an dari sini j ugalah dikat aka n #l t75, y 
^ng 

artiny a sama den gan

kalimat jlJli (mulut sungai). yi}Jt i\9\, artinya rempah-rempah medis.

Dan bentuk tunggalnya adalahitl.

i.<
\*9 , i#il dan 'ei)t aninya adalah kembali pada kondisi yang baik.

Allah jr berfirman:

{@ oiLagTi;ldvegy
"sampai golongan itu kembali pada perintah Allah. Kalau golongan itu
telab kembalr. " (QS. Al-Hujuratlaglz 9).

Dan berfirman:

{@,tttof}
"Kemudian jika mereka kembali (kEod" isterinya)."
(QS. A1-B aqarahl2l: 226).

Dari sinilah dikatakrn jBt ;6,bayangan itu kembali. Dan i;iJl
hanya dikatakan untuk orang yangkembali darinya.

Allah berfirman:

{@'IUDW-Y
"Yangbayangannya berbolak-balrk. " (QS. An-Nahl [16]: aS).

Rampasan perang yang diperoleh tanpa perlu mengeluarkan

kepayahan disebut dengan', $.
Allah berfirman:

{@''t;;iY{ii\'6v'Y
"Harta. rdlnpasd.n (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada

Rasul-Nya. " (QS. Al-Hasyr l59l: 7).
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T
Y

{@4;r'i:6Ey
"Termasuk, ap a y ang engkau pero leb dalam p eperangd.n y ang dikaruniakan
Allab untuhmu." (QS. Al-Ahzab [33]: 5O).

sebagian ulama berkomentar: Penamaan hartatersebut dengan
', $, y angse benarnya memilik i arti b ay an gan, memb erikan pengerrian
bahwa harta benda yangpaling mulia di dunia ini tetap saja berlaku
seperti bayangan yangakan hilang.

Seorang penyair berkata:

Wd>rpr ;t*i Jar a:i
Saya melibat babuta barta banyalah bayang-bayang di sore bari.

Sebagaima na adajuga peny air yangberkata:

,yVF tSilr tJl
Sesunggubnya dunia itu banyalab seperti bayangan yang akan

mengbilang.

sedangkan ka.o'a4l artinya adalah kelompok besar yangsaling
membantu satu sama lain.

Allah ju: berfirman:

{@L446y\
*Apabila kamu rnernerdngi pasukan (musuh)." (es. Al-Anfal tgl: a5).

{@'r'r-+1i4tiL1*iey
*Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan
golongan ydng banyak." (QS. Al-Baqarahl2l: 2a9).
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{@'ciai {s.oy
*Pada 

dua golongan ya.ng telab bertemu Bertempur)."
(QS. Ali 'Imran t3l: 13).

{@ {-':-w-sx,2y
*(Tupecab) 

.menjadi dua golongan dalam (mengbadapi) orang-orang
munafik." (QS. An-Nisa' tal: 88).

{@'Xt'L:-9:1e.y
*Maka tidak ada baginya sud.tu golongan pun yang menolongnya."
(QS. Al-Qashash [28]: 81).

{@ 4iilteigttuy
*Maka 

hetika kedua pasukan itu telab saling melihat (berhadapan)."
(QS. Al-Anfal [s]: a8).
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iLtit ,1uf

Bab Huruf Qaf

.i
?*: Yang disebut dengan 6*IJr (buruk, jelek) adalah benda-benda

Mg dapat membuat pandangin berpaling darinyaatau perbu atandan
kondisi yang dapat membuat nurani berpaling darinya. Dikatakan
Ao a .t< l. r-< -tU # - L\3 - & U (ia benar-benar menjadi buruk, maka ia adalah
sesuatu yangburuk).

Allah Ju: berfirman:

{@'u.--jZ;(Gy
" Termasuk orang- orang y ang dij auh kan (dari rabmat A llab). "
(QS. Al-Qashash l28l: a2)

Yakni termasuk orang-orang yang ditandai dengan sifat buruk.
Secara tidak langsung ini merupakan isyarat terhadap sifat-sifat yarLg
disematkan Allah kepada orang kafir, seperti Lu.1t (kotor), Luat
(najis) dan lainnya. Serta isyarat terhadap sifat yag disematkan Allah
kepada mereka pada hari kiamat, seperti berwajah hitam, bermata biru,
diseret dengan dibelenggu serra dirantai dan sifat-sifat lainnya. Dan
dikatakan iLl f 'oiit1a,3, artinyasemoga Allah menjauhk annya dari
kebaikan. Dan serengah bagian dari lengan bawah yangdekat dengan
sikut dinamakan $i.
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';S , ']Al (kuburan) artinya adalahtempat berdiamn ya mayit. Kata
tersebut merupakan bentuk mashdar dari kalimat NF, yang artinya
saya meletakannya dalam kuburan. Sedangkan kalimat Nj.il, artinya
adalah saya membuatkan tempat untuk menguburnya, yakni mirip
dengan kalimat '^'r';1,1yang artinya adalah saya membuatkan wadah

untuk memberinya minum.

Allah Jus berfirman:

{@,:itr fr6'iy
" Kemudian Dia mematikanny a lalu menguburk anny a. "
(QS. 'Abasa [80]: 21)

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari ayat tersebut adalah

memberi tahu bagaimana cara dia dimakamkan. l'jl I atau iiilt
arriny a adalah kaw as an kubu ran. B e ntuk j amakny a adalah itl;. Al I ah

berfirman:

{@ i!n?},iy
"Sampai kamu masuk ke dalam kubur." (QS. At-Takatsur lL02):2)

Ini merupakan ucapan kiasan dari kematian.

Adapun firman-Nya:

{@ tfficfi'3li;ii$tt\
*Maka tidakkab dia mengetabui apabila dpa yd,ng di dalam kubur
dikeluarkaz." (QS. Al-'Adiyat [100]: 9)

Ini merupakan isyarat terhadap keadaan pada hari kebangkitan.
Ada juga yangberpendapat bahwa itu merupakan isyarat terhadap saat-

saat dimana semua rahasia dibuka. Karena sebenarnya keadaan (hakiki)
dari manusia selama dia masih berada di dunia selalu tertutupi, yakni
seolah-olah sedang terkubur. Sehingga penggunaan kata ',jJ)t dalam
ayat di atas merupakan bentuk mqaz (kata kiasan). Ada juga yang
berpendap at b ahwa maksudny a adalah ap abila kebodohan telah hilang
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oleh kematian. Karena orang kafir dan orang bodoh selama masih ada
di dunia, seolah-olah sedang dikubur. Dan apabila meninggal, maka
sesungguh nya diatelah dibangkitkan serta dikeluaran dari kubu rnya,
dalam artian dari kebodohannya.

Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((4;131 ,3u liF fru Snltlt
"sejatinya manusia itu sedang tertidur, dan apabila meninggal, maka
dia telah tersadar."

Dan ini juga merupakan makna dari firman Allah:

{@ *ieiea,Ct6'y
"Ddn kamu sekali-kali tiada sdnggup menjadikan orang yang didalam
kubur dapat mendengar." (QS. Fnthir l35l:22)

Yaitu orang-orang yang dihukumi seperti mayit.

..7
,J-+ : Makna dari kata r#)t adalah sesuatu yang diperoleh dari

nyala api.

Allah Jus berfirman:

{@#"b&tJy
"AtdLt aku membaan hepadamu suluh dpi." (QS. An-N amll27l: 7)

Sedangkan ,j,t#)t artinya adalah mencari ;;.il Kemudian kata
jqi)t ini dijadik an majazuntuk makna mengambil ilmu dan hidayah.

Allah berfirman:

{@igjq.i7$}t'y
"Tunggulah kami supd,yd kami dapat mengambil sebagian dari
cahayamu." (QS. Al-Hadid l57l: 13)
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Dikatakan tJg 3ifrV'o!\{1, artinyasaya memberinya api atau ilmu.
Adapun kata ,t"ljl artinyaadalah kuda jantanyang sangat cepatdalam
membuahi, yakni disamakan dengan ceparnya api ketika merambat.

tt7

e : jr$t (mencubit) artinya adalah mengambil dengan
menggunakan ujung-ujung jari. Dan sesuatu yang diambil dengan
menggunakan itu disebut dengan $J51 dan'e2;11. Sesuatu yang
kecil juga terkadang diungkapkan dengan menggunakan kata .rL#ll.
Dan ada yangmembaca ayat96 dari surat Thaht dengan'e;f e;;i
maka aku ambil secuil. Sedangkan ,hpt artinya adalah kuda yang
hanya menyentuh tanah dengan ujung sepatunya ketika berlari. Jelas
ini merupakan majaz, seperti halnya penggunaan kata #$l untuk
menunjukan lari.

..tr
,H : Ja?t artinya adalah mengambil sesuatu dengan seluruh
telapak tangan, atalr yang kita kenal dengan menggenggam. Seperti
ucapan ',F:,ii'lt ,ij, artrnyadiamenggenggam pedang atau lainnya.

Allah Jus berfirman:

{@'-"1;:Fl"riiy
"Maka aku ambil segenggdrn " (QS. Thaha l2}l:96)

Kemudian yang dimaksud dengan ,4t & gr.i..i (menggenggamkan

tangan atas sesuatu) mengepalkan tangansetelah mengambil sesuatu itu.
Sedangkan yangdimaksud dengan r&t,f )41 rfr (menggenggamkan
tarlgarLdari sesuatu) adatah mengepalkan t*g* sebelum mengambilnya.
Yang mana hal tersebut ditujukan untuk menahan diri dari sesuaru itu.
Dan dari sini, menahan tangan dari memberi disebut dengan jlF.

Allah jw berfirman:

{@as6#5y
* Mereka rnenggenggamkan tanga.nny a. " (QS. At-Taubah l9l: 67)
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Yakni mereka enggan untuk memberi nafkah.

Kata uz*Jt jugadrladikan sebagai kiasan untuk makna mendapatkan
sesuatu, meskipun tidak menunjukan adanya makna telapak tangan.
Sepeni ucapan ,;>t3;;till &j, artinya saya memperoleh rumah itu
dari fulan.

Allah Ju: berfirman:

{ @ #;iii;ylt -;tt=;}i"ii5\
*Padabal bumi selurubnya dalam genggdrnan-Nya pada hari kiamat."
(QS. Az-Zumar l39l:67)

Yakni berada dalam kuasa-Nya, tidak ada seorang pun yang
memilikinya.

Kemudian firman-Nya:

{@ g:-r"tZiut}J;:iy
"Kemudian Kami menariknya (bayang-bayangitu) kepada Kami sedikit
demi sedikit." (QS. Al-Furqan l2\: a6)

Merupakan isyarat terhadap datangnya bayang-bayang yarrg
menggantikan matahari. selain iru, kata jh*J,t juga dijadikan kiasan
untuk menunjukan makna lari. Dikarenakan orang yang berlari terlihat
seperti sedang mengambil segenggam tanah.

Sedangkan untuk firman A1lah:

{@.N*;'o,#-y
" M e ny e mp it kan dan me I ap an gh an (re z e k i)." (QS. Al-B aqa r ah lZ): 2+ S)

Maknanya adalah terkadang Dia tidak memberi dan terkadang
memberi, atau Dia tidak memberi suatu kaum akan tetapi memberi
kaum y^ng lain, atau di satu waktu Dia menyatukan sedangkan di
waktu yanglain dia memecah belah, atau Dia mengambil kehidupan
dan juga memberi kehidupan.
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Terkadang kata jhuJtjuga dijadikan sebagai kiasan untuk kematian,
sehingga dikatakan '.hl L' ;2, artinya dia telah digenggam oleh Allah
(meninggal). Makna seperri ini senada dengan sabda Nabi ).4r&.ei7:

(e*11 evi Jr 6-;;,bi * +si]a,-;tdf 6))

"Tidak ada seorang manusia pun kecuali hatinya bri^d,^dalam
genggaman dua jari Allah Yang Maha Pengasih."l

Yakni Allah Berkuasa untuk melakukan apa saja terhadap bagian
yangpaling mulia dari diri manusia, maka bagaimana dengan yang
lebih rendah dari itu? Dan dikatakan *J rS;lr, artinyapengembala
yang biasa mengumpulkan untanya. Adapun kata j\4,:)l (tegang,
tertekan) makna aslinya adalah mengumpulkan ujung. Akan tetapi
biasanya ia digunakan untuk menunjukan keadaan dimana seseorang
meninggalkan kemewahan (sederhana).

J+ : Kata ff (sebelum) digunakan untuk menunjukan makna
ilfndahului, baik langsung maupun terpisah. Dan lawannyaadalah
ji: (setelah). Akan tetapi ada juga yarLgberpendapat bahwa asal kata

$ dan ii: digunakan untuk menunjukan makna mendahului secara
langsung, dan lawannya adalah fii ataui3. Meskipun terkadang
keduanya mengalami perluasan makna. Kemudiaan kata $; ini dapat
digunakan dalam beberapa bentuk ucapan:

Pertarna, untuk menunjukan suatu tempat ketika dibandingkan
dengan tempat yang lain. Misalnya orangyang keluar dari kota
Ashbahan menuju kota Makkah akan berkata bahwa Baghdad berada
sebelum Kuffah. Sedangkan orang yang keluar dari kota Makkah
menuju kota Ashbahan akan berkata bahwa Kuffah berada sebelum
Baghdad.

1 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (17/2654) dari hadits'Amr bin'Ash tt{iig.
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Kedua,untuk menunjukan wakru, seperti ucapan J., +-l3t * ilv3

2fiXt yang artinya masa (kekuasaan) khalifah Abdul Malik sebelum
masa ftekuasaan) khalifah Al-Manshur.

A1lah Jus berfirman:

.{ @ 3ac;'i|qtt;ri'ey
*Mengapa kamu dahulu membunub Nabi-Nabi Allab."
(QS. A1-B aqarah l2l: 9t)

Ketiga, untuk menunjukkan kedudukan, seperti ucapan

OVI}I eLBt '"* y^ngartinyakedudukan Abdul Matik berada sebelum
Itl-}{qjaj. Keempat,. untuk menunjukan urutan dalam melakukan,
seperti ucapan YLI # & ,41'!; r^"2 artinyamempelajari huruf-
huruf hijaiyah dilakukan sebelum mempelajari cara menulisnya.

Adapun pada firman Allah Jw:

{@ti4#e'"(Y
*Tidak 

ada (pmduduk) suatu negeri pun ydngberiman.'
(QS. Al-Anbiya' l2l): 6)

{@wi5;,AidG,ny
"Sebelum terbit matahari dan sebelum terbmarnnya."
(QS. Thaha [20]: 130)

{@-qcni;iJrly
"Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu."
(QS. An-Namll27l:39)

{@f u66s1Jy
"Yang sebelumrrya telah diturunkan al-Kitab kepadanya."
(QS. Al-HadtdllTl: t6)
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Semua kata Jii y ang ada p ada ay at-ay attersebut merup akan isyarat
terhadap makna mendahului dari segi waktu.

Kata $iit danjiJt ;'uga digunakan sebagai kiasan untuk menunjukan
dua buah lubang, yakni lubang kemaluan dan anus. Sedangkan jr;i:lr
artinyaadalah menuju ke arah depan, yakni sama seperti makna jEi)l.

Allah ju: berfirman:

{@#s}6Y
"Lalu sebagian mereka mengbadap." (QS. Ash-shaffat [32]: 50)

{@ +-*;'t}:fJy
"Sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu." (eS. yflsuf 112]:71)

{@'&t*;sy
"Kemudian istrinya datang." (QS. Adz-Dzariyat l5ll: 29)

Adapun yangdisebut sebagai $t6t adalah orang yangmenyambut
ember tatkala keluar dari sumur kemudian mengambilnya. Sedangkan
aitIjt adalah wanita yarTgmenerima bayi ketika melahirkan. Dikatakan
';j,i: qlS'6'iL e);, artinya saya menerima alasannya, taubatnya
ataupun lainnya.Dan kata ,Aftmemiiki makna yang sama seperti t.

Allah berfirman:

"Ddn penerima taubat." (QS. Ghafir taOl: 3)

{@;,}ti+s_,\

120

{@rcw'rh\iy
"Ddn tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya."
(QS. Al-B aqarah l2): 123)
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{@'oirfi"$;;'
"Dan Dialab yang menerirnd. td.ubdt." (QS. Asy-Syura la2l:25)

{@xi diil.L3L}
"Sesunggubnya Allah banya menerima (arnal)."
(QS. Al-Maidah lsl:27)

Jli\l aniny a adalah me n e rim a s e su at u y angme n gh arus kan adanya
suatu balasan (pahala) seperti hadiah ataupun lainnya.

Allah Jus berfirman:

{ @ t}'?Y -o:a "r;; [5i r.i\ i)i- i y
"Mereka itulah ordng-ordng ydng Karni terima dari mereka amal ydng
baik yang telab mereka kerjakan." (QS. Al-Ahqaf la6l: L6)

Kemudian pada firman-Nya:

{@ &iir{i'id{i-r3t}
Sesungguhnya Allab banya menerima (amal) dari orang-orang yang
bertakwa (QS. Al-Maidah l5l:27)

Allah mengingatkan bahwa tidak semua ibadah dapat diterima
dan layak mendapatkan pahala. Akan tetapi yanghanyadapat diterima
adalah ibadah yang sesuai dengan cara-cara rerrentu (y.rg telah
ditetapkan-n').

Allah Ju: berfirman:

{@etirrY
"KArend itu terimalab (nazar) itu daripadahu." (QS. Ali 'Imran [3]: 35)

Kata fiu3 dapat diartikan sebagai jaminan.

121XamusAlQur'an



Sehingga firman-Nya:

{@?ttirry
"KArenA itu terimalab (nazar) itu dari padaku." (es. Ali 'Imran [3]: 35)

Mengandung makna menjamin. Selain itu kata 'it;3 ioga dapat
dianikan sebagai ;'anji tertulis.

Kemudian untuk firman-Nya:

{@66iY
"Maka Rabbnya menerimanya (sebagai nazar)."
(QS. Ali'Imran l3):37)

Ada yang beqpendapat bahwa m aknanyaadalah Allah menerim ,otya.
Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Atlah juu
menjaminnya serta memberitahukan bahwa sejatinya dia (Maryam)
telah mendapatkan jaminanyangpaling besar. Dan dalam ayat tersebut
Allah Jus berfirman dengan menggunakan redaksi:

{@ )-^.4:d;t;y
*Maha Rabbnya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan ydng
baik." (QS. Ali 'Imran l3l:37)

Allah tidak mengatakan jlja (dengan penerimaan), tujuannya
adalah agar dapat mencakup dua hal sekaligus. yaitu jaminan
penerimaan yang berada pada puncak ketinggian dalam penerimaan,
dan penerimaan yang menunjukan adanyakeridhaan dan pengh argaan.
Dan ada yang berpendapat bahw a kar, Jpr diambil dari ucapan
jj;3 rIL.1)3, yakni ketika fulan dicintai oleh oran gyangmelihatnya.

Kemudian untuk kata yang ada pada firman-nya:

*Segala 
sesuatu ke badapan mereka." (QS. Al-An'am [6]: 111)

1?,2

t tg* ,t, z l).

{gfrnGSY
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{@ Sii.'C,iK'{i;Jy
" D d.n menj adikan kamu berbangsa-bangs a dan bersuku-suku. "
(QS. Al-Hujurat [a9]: 13)

Dan berfirman:

Ada yang berpendapat bahwa ia merupakan bentuk jamak dari
kata j;r5. Dan makn anyaadalah yang berhadapan dengan indra mereka.
Demikian pula Imam Mujahid mengatakan bahwa maknanya adalah

berkelompok-kelompok, sehingga kata lfr y^ngada disana merupakan
bentuk jamak dari kata jij. Begitu juga yangkata yang ada pada
firman-Nya:

{@ t'34t:.fina155y
"Atdu datangnya azab atas mereka dengan n)/d.td."
(QS. Al-Kahfi [18]: ss)

Sedangkan apabila ada yang membacanya deng^n i;, maka
maknanya adalah secara terang-ter angan.

Kata Jiilt merupakan bentuk j amak dari'{*i, y arLg artiny aadalah

suatu komunitas masyarakat yang saling berhadapanantarasatu dengan

lainnya.

Allah Jus berfirman:

{@ v++qsf iy
"Ddn Malaikat-Malaikat berhadapan muka dengan hami."
(QS. Al-Isra'lITl:92)

Yakni secara berkelompok-kelompok. Ada juga berpendapat
bahwa maknanya sebagai penjamin, diambil ucapan .3)t3.{j atau
e)#,yangartinyasaya menjadi penjamin untuk fulan. Dan ada juga

yang berpendapat bahwa maknanya adalah secara terang-terangan.

Xamue AfQur'an 123



Disebutkan dalam sebuah ungkapan yangterkenal di kalangan
orang Arab: #3 ;y V ujJ.i 5)t3, yang maksudny a adalah fulan
tidak pernah didatangi ataupun ditinggalkan oleh seorang perempuan
karena cintanya.

Arti dari kata ait-lll dan &u1t adalah ketika sebagian orang
menghadap kesebagian lainnya, baik secara fisik maupun pertolongan,
pemenuhan dan kasih sayang.

Allah berfirman:

{@ e}i;ri'}P.r.tr5y
" Dd,n ord.ng-orang yang rne mpercdy di b ari pembalasan. "
(QS. Al-M a'arij l70l: 26)

Kata ,b jug terkadang dijadikan kiasan untuk menunjukan
potensi serta kemampuan untuk menandingi atau membalas. Sehingga
dikatakan l:4d-&ri, artinya saya tidak mampu untuk menandinginya.

{@ QDnW'&y
*Mereka 

bersandar di atasny a berhadap -b adapan. "
(QS. Al-\faqi'ah t56l: 16)

{@ 1,1;'ti,Y" e€>Ly
"sedang mereka rnerdsd. bersaudara duduk berbadap-hadapan di atas
dipan-dipar." (QS. Al-Hijr lt5l: a7)

Ucapan lK oyi ,b Jj, memiliki ani yang sama dengan ucapan
lS i'rb Jl,yaknirry, ,rr.-iliki hal tersebut pada si fulan.

Allah berfirman:

{@:^tiiiit}:6y
"Dan telab datang Fir'aun dan orang-orangydng sebelumnya.',
(QS. Al-Haqqah l6el: e)
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Allah berfirman:

{@r;*-J;*.#ffY
"Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang
mereka tidak kuasa melautannya." (QS. An-Naml l27l:37)

Aninya mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi
serta melawan tentara tersebut.

Makna asli dari kata iio;lt adalahkeadaan yangdialami oleh orang
yangsedang berhadapan, sebagaim anakatai;i+t dan iil;Jl yang artinya
adalah keadaan yangdialami oleh orang yang sedang duduk. Kemudian
pada perkembangannya,kataiii4t dikenal sebagai nama rempar yang
menjadi arah serta tujuan ketika melakukan shalat (kiblat), seperti
pada firman-Nya:

{@Wi'ia!(1:;tY
*Maka 

sunggub Kami akan memalingkan kamu he kiblat ydng kamu
sukai." (QS. A1-Baqarahl\: 1,/.a)

Dan Ji.ilr arinyaadalah angin timur. Dinamakan demikian karena

ia menuju k e arahkiblat. Adapun k^t^ oiltii$, artinya adalahorang
yangmenjadi penghubung dalam berbagai urusan. 'ryV;'rU,, artinya
kambing yangbagian telinganya telah dipotong. .FSitJq aninyaadalah
tali sandal. Dikatakan t6ii:t5 -rs, artinya rry, -.-rrrbuatkan tali untuk
sandal tersebut. J.,Al aninya adalah U*ill, yaitu hewan yangdibagian
dadanya mengkerut, akan tetapi bagian tungkainya melebar.

Sedan gkan ii3 t anin y a adalahsebuah manik-manik yang diyakini
oleh penyihir bahwa ia dapat digunakan untuk menarik (membuat jatuh

cinta) seseorang dengan cara ghaib. Dan dari sinilah diambil kata ii3l,
y ang artiny a adalah ciuman at au ke cup an. B e ntuk j amakny a adalah j.,3 .

Dikatakan )q! - 'r!,b, aninya sayatelah menciumnya.
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-77
-tr : Makna dari ';At adalah penguran gan biaya. Ia merupakan
kebalikan dari kata JF:)t (berlebihan, boros). Keduanya -eroprkan
sikap yangtercela.

Allah jw berfirman:

{ @ 6G arys <i1bu)'ffi.{3 tjr:i {W rsyr6.$is \
"Ddn (termasuk bamba-bamba Rabb yangMaha pengasib) ordng-orang
yang apabila menginfahkan (horto), mereka tidak berlebiban, dan tidai
(pula) kikir, di antara keduanya secd.rd uajar.'(es. Al-Furqan l25l: 67)

Dikatakan 

"F 
k 'ou 

ji, artinyaseorang lakilaki yang pelit.

Dankata3i;s yangada pada firman Allah:

{@5-, ,*$irs\
oDan adalah manusia itu sangat kikir." (eS. Al-Isra' tlzl: 100)

Merupakan isyarat terhadap sifat kikir yangtelah menjadi tabiat
manusia.

Yakni satu makna dengan firman-Nya:

{@ rbia:*i;;4'\
"V(alaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.',
(QS. An-Nisa' [4]: 128)

Dan dikatakan ;&fut 6F is arau'&;sl atao'ifi, artinyasaya terah
mengurangi hal itu. Sedangkan kata '# aninyadrlrh orang yang fakir.

Allah berfirman:

{@,';:i}i5JF,y
"Ddn ora.ng yang miskin rnenurut kemampudnnya (pula),
(QS. Al-B aqarahl2l: 236)
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Kata';fi ini aslinya diambil kata j\:iJt dan';}J1, yaitu asap yang
mengepul dari panggarLgan, kry., atau semacamnya. Maka seolah-olah

orang yang fakir itu digambarkan sebagai orang yanghanya mengambil
asap (dalam artian sisa-sisa-P"") dari sesuatu.

Adapun kataij; pada firman-nya:

{@ixwy
"Tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusaban)."
(QS. 'Abasa [80]: 41)

Memiliki maksud yang sama dengan kata:o;i$ debu (QS. 'Abasa: 40).

Dan pemilihan redaksi seperti ini dikarenakan debu tersebut
menyerupai asap yangmenutupi w ajah ketika berbohong. Sedangkan
';'1At artinya adalahtradisi yangbiasa dilakukan oleh pemburu ketika
menghilangkan bau tubuhnya. Karena seorang pemburu harus berusaha

menyembunyikan keberadaa nnyadari hewa n yangdia buru agar tidak
kabur. Dikatakan 3$ k, artinyaseorang laki-laki yanglemah. Seolah-

olah ia adalah debu yang sangat ringan. Yakni sama seperti ucapan
iV $, artinya dia hanyalah butiran debu. ?* Gl, artinya ular kecil
yarlg sangat ringan. Dan'**)l artinya adalah ujung paku (duri) y^ng
ada pada baju besi.

4t7

Jf9 : Makna asli dari kata JriJt adalah menghilangkan nyawa dari
rubuh, yakni semakna dengan kata ..lj3l (mati). Hanya saja ketika
hendak menunjukan perbuatan orang y ang melakukan penghilangan
nyawaitu, maka yangdiucapkan adalah kata JJJI. Sedangkan apabila
hendak menunjukan hilangnya kehidupan, maka yar,g diucapkan
adalah kata,53l.

Allah Ju: berfirman:

{@iiSaungy
*Apakab 

tika dia uafat atau dibunuh." (QS. Ali 'Imran l3l: Ma)
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Firman-Nya:

{@"4i;^1 €<1;"rr;bisy
*Mah,a (yorg sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka
melainkan Allah ydng membunub mereka.'(es. Al-Anfal tgl: 1z)

Dan firman-Nya:

{@#iipy
"Binasalab manusia." (QS. 'Abasa [80]: 1Z)

Kemudian ada ulama yang berpendapat bahwakata j$ pada
firman-Nya:

{@'";gisy
" Terkutuklah orang-ordng y dng bany ak berdusta. "
(QS. Adz-Dzariyat t51l: 10)

Merupakan do'a keburukan terhadap orang-orang yang berdusta.
sedangkan dari Allah Ju: merupakan perwujudan dari do,a tersebut.

Allah jus berfirman:

{@"&4r;ii6y
"Ddn bunublab dirimu." (QS. Al-Baqarah l2l: 5a)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya hendaklah sebagian dari
kalian membunuh sebagian yanglain. Dan ada jogayangrrr..rgrtrkrn
bahwa ya',g dimaksud dari bunuh diri dalam ayar rersebut adalah
meredam hawa nafsu. Kemudian dari sinilah dibentuk majazmubakgbab
dan dikatakan et3!13ld.ii, artinya saya telah mencampr, ,rrk ir,.,
dengan air. Dan dikatakan EiS,iiii 

^tau'*k, yakni ketika saya
menaklukan atau menguasai fulan.
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Seorang peny air berkata:

iE1| O.FO--#'iK
Seolah-olab ked.ua mataku ini d,ikuasai oleb keaneltan

Ut9 lKeJi: , artinyasaya menguasai pengetahuan mengenai hal itu.

Allah berfirman:

{@V-U,(;Y
*Mereka tidak (pula) yakin bahua yang mereka bunuh itu adalah 'Isa."

(QS. An-Nisa' [4]: 157)

Yakni mereka tidak mengetahui dengan yakin bahwa 'Isa adalah

orang yatgdisalib.

ii:uafr artinya adalah saling berperang dan berusaha untuk
membunuh.

Allah berfirman:

{@&-l,K{tr345;y
"Dd.n perangilah rnereka itu, sebingga tiddk adafi.tnab lagi."
(QS. Al-Baqarah l2l: 193)

{@w},;;y
"Dd.n sesungguhnya jika mereka diperangi." (QS. Al-Hasyr 159): L2)

{@ #!,oiiiJe}
"Perangilah orang-orang kafi.r yang di sekitar kamu itu."
(QS. At-Taubah l9l: L23)

{@ S,!ln't,Wi,#-J;y
"Barangsiapa yd.ng berperang di jalan Allab, lalu gugur."
(QS. An-Nisa' [4]: 74)
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Ada ulamayangberpendapat bahwa makna dari kata j4t adalah
musuh dan saingan. Dan aslinya diambil dari kata iulr (or.rrg yang
berperang).

Kemudian untuk firman-Nya:

{@ {n&1sy
"Dilaknati Allah mereka." (QS. At-Taubah t9l: 30)

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah semoga Allah
melaknat mereka. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maknanya
semoga Allah membunuh mereka. Akan tetapi yangbenar adalah kata
tersebut merupakan bentuk as;tll darikataJat, aan mengandung arti
menjadi. sehingga makna dari penggalan ayat diaas adalah *...k,
berusaha memerangi Allah. Akan tetapi sesungguh nyabarangsiapa
yangmemerangi Allah, justru dialah yangterbunuh. Dan barangsiapa
yang berusaha mengalahkan Allah, justru dialah yangakan kalah.
sebagaimana hal ini telah Allah tegaskan dalam firman-Nya:

Ui
hamu

{@"*tse-6tr&i' {;}

takut

{@'oAii'l(Cl.6y
"Ddn sesungguhnya bala tentdra Kami itulab yangpasti menang.,
(QS. Ash-shaffat p7l: t73)

Firman-Nya:

"DAn janganlah kamu membunuh anak-anak, karena
kemiskinarr." (QS. Al-An'am t6l: 151)

Ada yang berpendapat bahwa ini merupakan larangan dari
mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup. Sebagian ulama
mengatakan bahwa itu merupakan larangan dari menyia-nyiakan
benih dengan cara 'azl (mencabut zakar dari vagina ketika akan
mengeluarkan sperma, sehingga ia mengeluarkannya di luar rahim)
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atau menempatkannya tidak pada temPat yang diperbolehkan.
Dan ada |uga yang berpendapat bahwa maksud dari penggalan ayat

diatas adalah larangan untuk menjadikan anak-anak sibuk dengan

hal-hal yang menghalanginya dari ilmu serta mencari sesuatu yarTg

dapatbermanfaat untuk kehidupan yangabadi (akhirat). Karena orang

yangbodoh dan orang yanglalai dari kehidupan akhirat, dihukumi
seperti orang yarTgmati. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah
mensifati mereka sebagai orang-orang yang mati dalam firman-Nya:

{@;$r-;:{a
*Berbala-berbala itu) benda rnati tiddk hidup." (QS. An-Nahl lL6):2

Dan hal tersebut juga terkandung dalam firman-Nya:

F
1)

{@'#ralrk;,{;}
"Dan janganlab kamu membunuh dirimu." (QS. An-Nisa' $]:29)

Tidakkah kamu melihat bahwa Allah berfirman:

{@ rllrt J1x",}'y
"DAn barangsiapa berbuat demikian." (QS. An-Nisa' [a]: 30)

Pada firman-Nya:

{ @ rdi i Siti r4t$ 6:"i &{f, {'T; fi; *"ASy
"langanlah kamu membunub binatang buruan, ketika kamu sedang

ibram. Barangsiapa di antara karnu rnembunuhrtya dengan sengaja,

maka dendanya ialab mengganti dengan binatang temak seimbang

dengan buruanyangdibunuhnya." (QS. Al-Maidah [5]: 95)

Altah ju: menggunakan kata J:ltt (membunuh), bukan 
6111t

(menyembelih) maupun iKlJt (mengorbankan). Hal ini dikarenakan

kata Jrllt dapat mencakup semua makna dari kata-kata tersebut.
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serta untuk memberitahukan bahwa melepaskan ruh dengan cara
apapun dari hewan buruan merupakan perbuat anyanldilarang (bagi
orang yangsedang melakukan ihram).

Dikatakan ti)l.i di:-if, artinya saya mengancam fulan untuk
dibunuh. ilg 3:4t'oict, artinyadia dibuat kalut oleh rasa rindu serta
kegilaan. Kata j*il yangdigunakan untuk makna seperti ini hanya
daparterbentuk apabila dikaitkan dengan kedua kata diatas (rindu dan
tergila-gila-o'9. Karena makna asli dari kata Jt#yl (bentuk mashdar
dari J;:sl) adalah berperang.

Allah ju: berfirman:

{@Wi4rifrGy
*Dari 

rnereka yang beriman itu berperazg. " (es. Al-Hujura t lagl: 9)

e*9 : Makna dari kata iLliyr (mendorong, menerobos) adalah
inenempuh jalan tengah dari sesuatu yang berat dan menakutkan.

Allah jw berfirman:

{@'-;{ii'ei$}
"Tetapi dia tidak, menempub jalan ydng mendaki dan sukar?"
(QS. Al-Balad [e0]: 11)

{@'#U'fi}
*Ini adalah sud.tu rombongan (pengikut-pengikutmu) ydng masuk
berdesak-dcsa,t." (QS. Shad [38]: 59)

Dikatakan ^;,s ,]"at 1i3, aninya kuda itu menempuh jalan yang
membuat p.nrrrrgg" ngnyamerasa takut. {-, * b tK 0-,A ii i,artinya fulan memasukan (menenggelamka.r; dirirry" dalam urusan
tersebut tanpa ada peren canaarl. sedangkan ii=t-lxl artinya adalah
orang-orang yang tenggelam dalam suatu urusan.
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Seorang penyair berkata:

+Uftg-rir;-"lr j-'€w
Yaitu orang-ord.ngyang tenggelam dalam sudtu perkara

yang dijauhinya

Ada yang meriwayatkan bahwa penggalan syair tersebut

menggunakan kata ,:;6; (ditakuti), bukan e4.
..7
)J.9 : Makna darikata.S6t ,dalrh memotong sesuatu dengan cara

memanjang.

Allah ju: berfirman:

{@ $nn;* 5h\\
Jika baju gamisrrya koyak, di muka." (QS. Ytsuf ll2l:26)

{@rti e'i''&4 "%{'\
"Dan jiha baju gamisnya koyak di belakang." (QS. Yusuf ll2lz 27)

Kata 13t juga terkadang diartikan sebagai 'rjfrlt, yakni sesuatu

yang dipotong dengan cara memanjang. Dengan mengambil dari

sinilah postur tubuh manusia disebut sebagai 5i, yakni sama seperti

ucap an''ol)\i3 (b a gi an t ub uh ny a) . D ikat ak a n'4$ -* pjl r a i C, artiny a

saya memotong daging itu secara memanjang, sehinggaia meniadi

daging yangtelah dipotong secara memaniang. Kata iilll artinyaadalah

beberapa jalan (metode).

Allah ju: berfirman:

{@ri+'6}y
"Menempub jalan yang berbeda'beda." (QS. Al-Jinn l72l: 1l)
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sedangkan bentuk tunggalny a adalah i14. Kata i5";lr juga berarti
sekelompok masyarakat. sehingga kata i5;.!l ini makna d^r^iny^sama
seperti i;yltt (potongan). Dikatak an _,"\l'Siy,artinya dia -.rrg"..r.
urusan itu, yakni sama seperti ucapan 'ol;i dan UV.

-r5 merupakan huruf yangkhusus digunakan padaf ir (kata kerja).
Paraulama nahwu mengatakan bahwa ia digunakan untuk menunjukan
makna telah terjadiketika ia masuk padafi.'il madhiftata kerja bentuk
lampau), maka hakikatnya ia masuk pada setiap p.rb.rri*n yang
berulang-ulang.

Sepeni pada firman-Nya:

{@-(#{i'i(}i}
"Sesunggubnya Allab telab melimpabkan karunia-Nya kepad.a kami.,,
(QS. Ynsuf lt2l 90)

{@ri''6iy

{@ #.cUc#sa.it}
"sesungubnya telah ada tanda bagi kamu pdda dua gorongan."
(QS. Ali 'Imran t3l: 13)

"sesungguhnyaAllah telah mendengdr." (es. Al-Mujadilah t5gl: 1)

{@ disxl€Gy

{@4r,is*xiG6y
"sesungguhnya Allah telab ridba terhadap ordng-ordng mukmin.,'
(QS. Al-Fath [+8]: 1a)

"Sesungubnya Allab telab rnenerima taubat Nabi."
(QS. At-Taubah lelz Lt7)
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D an ay at-ayat lainnya. Berdas arkan ap a y angtelah kami tuturkan,
maka kata .ri ini tidak dapatdigunakan pada sifat dzatilryab (sifat wujud)

Allah jw, sehingga dikatakan t1i$ qp :itt ,iK r5 (sungguh Allah itu
Maha Mengetahui lagi Bijaksana).

Adapun pengeftian dari firman Allah:

{@WL\K"6'&Y
"Dia mengetabui babwa akan ada di dntd,ra kamu ord.ng-ordng ydng

sakit." (QS. Al-Muzzammil 17 3l: 20)

Mengandung makna penyakit. Sebagaimana kalimat negatif dalam

ucapan LYI'rJiti,'Ai li, mengandung makna keluar. Karena hakikat
makna ayat tersebut adalah menurut apa yang telah diketahui oleh

Allah, sungguh mereka akan sakit. Sedangkan hakikat makna dari
ucapan tersebut adalah menurut apayangtelah diketahui oleh Allah,
Zaid tidak akan akan keluar. Sedangkan apabila kata ,5 masuk pada

f il mudhari'Q<atakerja yangmenunjukan waktu sekarang atau akan

datang), maka hal ini menunjukan bahwa pekerjaan tersebut terjadi
pada suatu keadaan, tidak pada keadaanyangtain.

Seperti firman-Nya:

{ @?i!. :& <,;fr:n aii rfi V. i y
"sesunggubnya Allab telab mengetahui orang-ord.ng yang berangsur-

dngsur pergi di antara kamu dengan berlindung (h,epada kawannya)."
(QS. An-Nnr l24l: 63)

Yakni terkadang menyelinap menurut pengetahuan Allah.

Kata -ri jqa Ji terkadang berlaku sebagai isim fi.'il (kata benda

y arlgbermakna kata kerj a) y ang art iny a adalah cukup/sesuai. Sehin gga

dikatakan lil il]ri dan lK &!3, aninya cukuplah hal tersebut bagiku.
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Diceritakan bahwa ada )uga yang mengucapkannya dengan .p+r.
Imam Al-Farra' menceritakan bahwaadajugakalimat tij-j ri (cukuflah
bagizaid). Dia berargumen bahwa kalimat tersebut disamakan d.rrga.,
ucapan orangarab g.'s (cukuplah bagiku) dan 3-ri (cukuplah bagimu).
Akan tetapi menurur pendapat yangbenar, kata tersebut tidak dapat
digunakan pada isim zbahir (nama jelas), dan hanya dapat disandarkan
pada isim dhamir ftata ganti).

.)-\9 : Kata';;r.ilr (kemampuan, kekuasaan) apabila dijadikan sebagai
sifat seorang manusia, maka maksudnya adalah satu kondisi yang
dialami orang tersebut yang memungkinkannya untuk melakuka n apa
saja. sedangkan apabila kata i;JJt ini dijadikan sebagai sifat Allah jus,
maka maksudnya adalah menafikan adanya sifat lemah pada Allah.
Dan sangatlah tidak mungkin ada selain Allah yang dikatakan memiliki
sifat i.ii.EljttJlr (kemampuan atau kekuasaan mutlak) secara hakiki.
Meskipun terkadang ada orang yangmengucapkan hal tersebut tetapi
dalam bentuk kiasan. Akan tetapi lebih baiknya kita mengatakan j;6
lK Je, yang artinya (dia) berkuasa atas hal itu. Dan apabil, ,d, ying
mengatakan'r26r,i, (dia berkuasa), maka makna ucapan ini mengard,r.r[
makna batasan yang tidak disebutkan. oleh karenanya, tidak ada
seorang pun selain Allah J\a yarlg memiliki sifat lr.ilt (kuasa) pada
satu sisi, kecuali dia akan memiliki kelemahan pada sisi yang lainnya.
Dan hanya Allah sra sa)ayangterbebas dari sifat lemah dari segala sisi.

}ill artiny a adalah D zar yan g melakukan ap a y arLgDia kehendaki
dengan bijaksana, tidak lebih dan juga tidak kurang. Atas makna ini,
maka hanyaAllahlah yangboleh menyandang kata!+ijt ini.

Allah berfirman:

"Sesunggubnya Allah berkuasa dtds segdla sesuAtu."
(QS. Al-Baqarah l2): 20)
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Kata ) g3))l memiliki makna y angbe rdekatan den gan iliJ l, seperti

pada firman-Nya:

{@;+-#'*y
"Di sisi Rabb Al-Qamar [54]: 5s)sisi Rabb Yang Berkuasa." (QS. Al-Qamar [5a]: 55)

Hany a saj a terkad ang ia digunakan seb agai sifat manusia. Sehin gga

ketika kata tersebut digunakan sebagai sifat Allah, maka maknanya

adalah l$t.Sedangkan apabila ia digunakan sebagai sifat manusia,

maka maknanya orang terbebani dengan kekuasaan dan berusaha

mendapatkan kekuasaan/kemampuan. Dikatakan 'r-r/; - lK Jt' d!',j,
artinyasaya mampu atau berkuasa atas hal itu.

Allah jus berfirman:

{@frc\ir&r&6,r+iy
"Mereka tidah, menguasai sesuatilpun dari apa yang mereha usabakan."

(QS. Al-Baqarah l2): 26a)

Adapun makna dari kata jiSJl dan ;+A\ adalah mengungkap

kuantit as sesuatu. D ikatakan'i)'.$ atau N)';3, artiny a s aya menaksirnya

(memperkirakan besaran kuantitasn ya). Kata t13, dengan h:uruf Dal yang

bertarydid juga diartikan memberi kemampuan. Sehingga ;d'lriirr;+
(pentakdiran Allah terhadap sesuatu) bisa memiliki dua makna:

P ertama, memberinya kemampuan.

Kedua,menciptakan sesuatu itu dalam ukuran dan bentuk tertentu

dengan cara yang bijalsana. Hal ini didasarkan bahwa penciptaan Allah jur
terhadap sesuatu terbagi pada dua kategori:

Pertama, menciptakan secara rLyata. Yang maksudnya adalah

mewujudkan sesuatu secara sempurna dalam satu kali penciptaan, tanpa

harus mengalami penambahan maupun pengurangan di kemudian hari,

sampai Dia berkehendak untuk menghancurkan atau menggantinya

dengan y^rLglain. Seperti penciptaan langit beserta isinya.
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Kedua, sesuatu yang Allah ciptakan intinya saja secara nyata.
Sedangkan bagian-bagian lainny a hanyaAllah ciptakan dalam bentuk
potensi untuk berkembang serra memberinya suaru ketentuan (takdir)
yarTg tidak mungkin tidak terjadi. Seperti memberikan ketentuan
terhadap sebuah biji bahwa ia akan tumbuh menjadi pohon kurma,
bukan pohon apel ataupun zaitun, dan seperti memberikan ketentuan
bahwa sperma manusia akan tumbuh menjadi seorang manusia, bukan
hewan. Berangkat dari sinilah, maka ucapan i,r;+x (takdir Allah)
bermakna dua:

Pertama,ketentuan Allah terhadap sesuatu bahwa ia akan seperti
itu atau tidak seperti itu, baik secara pasti (nyata) maupun masih berupa
kemungkinan (potensi). Dan ini adalah makna yangdimaksud oleh
firman Allah:

{@ 5i,t},$;;tttlr.iy
" s es ungu b ny a A l l ah t e l ah men gadak an ketent uan b agi t iap + iap s es uAt u.,'
(QS. Ath-Thalaq t5sl: 3)

Kedua, memberi suatu kemampuan terhadap sesuatu itu sendiri.

Firman Allah:

{@";+llf'r46.i;,y
"Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka (Kamilah) sebaik-baik yang
m e nent u kan. " (QS. A1-Murs alat ll Z): Zl)

Memberikan informasi bahwa setiap ketentuan yalgtelah Dia
putuskan merup akan ketentua n y angbaik, sebag aimanaDia berfirman :

{@6i,t;,$lxt+xy
"sesungguhnya Allab telab mengadakan ketentudn bagi tiap+iap sesudtu."
(QS. Ath-Thalaq [5s]: 3)
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Ada juga yang membaca kata \5j-r5 disana dengan \!j5.3, yakni dengan

huruf Dal yang bertasydid. Sehingga ia bermakna pemberian ketentuan

atau bermakna pemberian kemampuan.

Sedangkan firman-Nya:

{@e;:iru6:iiii\
"Karni telah menentukan kematian di antara kAn7u."

(QS. Al-\faqi'ah [56]: 60),

Menginformasikan bahwa kematian merupakan salah satu bentuk
kebijaksanaan, karena Allah-lah yang menentuk anflya. Sebagaimana

ayat tersebut juga memberikan informasi bahwa kematian tidak
seperti apa yang diduga oleh orang-orang Majusi, yaitu bahwa yang
menciptakan Allah, sedangkan yangmemberi kematian adalah iblis.

Pada firman-Nya:

{@ )-aiuc^{;\-EI}
"sesungubnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) Pdda malam

qadar." (QS. Al-Qadr l97l: t)

Sampai akhir, yang dimaksud adalah malam dimana Allah
memberika ketentuan terhadap urusan-urusan tertentu.

Sedangkan firman-Nya:

{@,:;n;;lrrAK('Ly
"Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu nxenurut LtkttrAn."
(QS. Al-Qamar lsal: a9)

Dan firman-Nya:

{ @ "t*i J';r''Vi3'Jii 3"*i-K\ry
"Dan Allab rnenetd.pkan ukuran malam dan siang. Allab mengetabui

bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-

waktu itu." (QS. Al-Muzzammil l73l:20)
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Merupakan isyarat terhadap hukum alam yangberjalan, yaitu
berupa bergantinya malam dengan siang dan bergantinyasiang dengan
malam. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun yangdapat-.rrg.trhri
waktu yangtepar dari keduanya serra memenuhi hak untuk beribadah
pada waktu yang telah diketahui dari keduanya.

Adapun firman-Nya:

{G};il{ ^t;*u"b
*Dari 

setetes mani, Din ntenciptakannya lalu menentukannya."
(QS. 'Abasa [80]: 19)

Merupakan isyarat terhadap potensi yangAllah ciptakan pada
sperma, kemudian tampak dari satu kondisi ke kondisi yang lain,
sampai ia berwujud jelas dalam bentuk manusia.

Dan pada firman-Nya:

{@ )iu3i16i;it7''gy
"DAn adalab ketetapan Allah itu suatu hetetapan yangpasti berlaku."
(QS. Al-Ahzab [33]: 38)

Katal'i disana merupakan isyarat terhadap keputusan y^ngtelah
ditentukan sefta tulisan pada Lauhul Mahfud z (ataukita kenal dr.gm
istilah Qadha'r').

Sebagaimana diisyaratkan juga oleh sabda Nabi tar*;;b:

Ko2)t, ,F|rtSorir iy HjLsn
"Rabb kalian telah selesai mengatur masalah penciptaan, penenruan
ajal serta rezeki."2

'z Hadits Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam.Al-Musnad dergan nomor el77o)dari hadits
Abu Darda '"<4ya dengan lafadz hadits sebagai berikut:

$2s;l y.z,5 ,r:4 *i :y ,; b # ;y * S jtLl g ie nt 3l
'Sesungguhnya Allah kti relah memberi keluasan.kepada setiap hamba atas lima perkata;
ajalnya,perbuarannya, dan nasib baik dan buruknya d* jrrg. ,.r.t';rryr.;
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Sedangkan kara ))'".;Xl disana merupakan isyarat terhadap takdir

yangterjadi dalam beberapa fase dari satu kondisi ke kondisi yang lain

(atau yang kita kenal dengan istilah Qadarr*).

Sebagaimana ia juga diisyaratkan dalam firman-Nya:

{@) i"c}r;,f*
"setiap uaktu Dia dalam kesibukan " (QS. Ar-Rahmenl55l:29)

Dan juga senada dengan firman-Nya:

{@ # )b,JY'f1i'c'Y
"DAn Kami tidak menurunkdnnya melainkan dengan ukuran yang

tertentu." (QS. Al-Hijr ll5l:21)
Abul Hasan berkata: tS ,s'1\S l'4;;\ (dia telah mendapat

ketentuan Qadha seperti itu dan Qtdr. slperti itu).26r:24'€\ti3i3,
artinyafulan menentang qadha dan qadar.

Adapun kata"i pada firman Allah:

{@; i#i(P':i':iaA,Y'Y
"Orangyang rndrnPu TrTenurut kemampudnnyd dan orangyang miskin

rnenurut kemamp udnny d (p ula)." (QS. Al-Baqarah l2): 23 6)

Maksudny a adalahukuran yang sesuai dengan kondisinya menunrt

perkiraan.

Dan firman Allah:

{@ t'i"lrutt\
"Yang menentukan hadar (masing-ma'sing) dan memberi petunjuk."

(QS. Al-A'la;sz1: r)

Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya Dzilal Al-Jannah.
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Maknanya adalah memberi setiap hal, sesuatu yang mengandung
kemaslahatan untuknya dan memberinya petunjuk ,g, dia ,.l"mri
baik deng an cara paksaan maupun p.*b.lrjrr.rr.

Sebagaimana Allah juga berfirman:

{@.rfi*,*SPty
'!Rabb) yang telah memberikan bepada tiap+iap sesuatu bentuk
kejadiannya, kemudian memberinya pitunjuk."^(es. Theha t2ol: 50)

sedangkan yang disebut dengan }#t (perhitungan, penaksiran)
dari manusia ada dua macam:

Pertama, berfikir mengenai suaru masalah sesuai dengan akal
sehat kemudian merealisasikannya berdasarkan hal itu. Ini adalah
perhitung an y ang terpuj i.

Kedua, berfikir atas suatu masalah dengan mengikuti keinginan
dan syahwat. Dan jelas kategori yang kedua ir1-.*prkan perhit,ngan
yatgtidak terpuji.

Sebagaimana Allah berfirman:

{@i:ii -;{r*@t{;KfrLy
*Dia telah memibirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya).
Maka celakalah diat Bagaimdna dia menetapp)*;
(QS. Al-Muddatstsir lTal: L8-t9)

KataitS.al dan ,j'"br terkadang juga digunakan sebagai kiasan
untuk menunjukan kondisi dan kelap angandalam masalah harta. Dan
katajl-iJljuga terkadang dianikan sebagai waktu atau temp atyarLgtelah
ditentukan untuk sesuatu.

Allah ju: berfirman:

{@ tk;itt-y
"Sampai uahtu yang ditentukan " (eS. Al_Mursalat yZll: ZZ)
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Dia berfirman:

{@\r:'1,'Zr556y
"Maka mengalirlah air di lembabJembab menurut uhurannya."
(QS. Ar-Ra'dll3l:17)

Yakni sesuai dengan ukuran rempat yangtelah diperkirak an agar
dapat memuarnya. Dan ada juga ulama yang membacary, d.rrgr,
6li4,yakni sesuai dengan perkiraannya. Sedangkan pada firman-Nya:

'{@r/r;;&ti'6y
"DAn beranghatlah mereka pada pagi bari dengan niat mengbalangi
(o ran g- o rang m is k in) p adab al m ere k a nxa?np u (m e n o I o n gny a). "
(QS. Al-Q alaml6sl: 25)

Maknanya adalah menuju waktu yangtelah mereka tentukan.

Begitupun dengan firman-Nya:

{@ 3;'i/e'.6\}!ty
"Maka bertemulab air-air itu untuk. suatu urusdn yang sungguh telab
ditetapkan " (QS. Al-Qamar l5al: D)

Dikatakan ;&5Jt ){)L efs, artinya adalah saya mempersempitnya
terhadap sesuati itu. Yakni seolah-olah saya telah membuatkan
ketentuan terrentu untuknya terhadap sesuatu itu. Dan ini merupakan
kebalikan dari ucapa" 

"V 
h(tanpa perhitungan atau brtarrrr).

Allah ju: berfirman:

"Ddn orangyang disempitkan rezekinya." (eS. Ath-Thala ql65l:7)

Yakni dibuat sempit.

{@,ii37 $"3iJiy
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Dia berfirman:

{@"riifr;-;-o;;iw3
*Melapangkan rezeki bagi siapa yang dikebendaki-Nya dan Dia (pula)

ydng ntenyempitkan (rezeki itu)." (QS. Ar-Rrtm [30]: 37)

Dia berfirman:

{@ Atrii6:'Y'y
"Lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan nTempersempitnya

(menyulitkannya)." (QS. Al-Anbiye' l2l): 87)

yakni kami tidak akan pernah mempersulitnya. Ada juga yang
membacanya dengan &ie$._Kemudian dengan mengambil makna

seperti ini, dibentuklah kata j*i<Jt, yarlg artiny a orang y ang memiliki
leher pendek. Dikatakanj ''li J,1, artinya kuda yangmeletakan kaki
belakangnya ditempat kaki depan.

Firman-Nya:

{@.ri6'fiti:iY;y
"Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya."
(QS. Al-An'am [6]: 91)

Yakni mereka tidak mengetahui hakikat-Nya. Dalam artian
memberitahukan bahwa bagaimana mungkin mereka dapat mengetahui

hakikat Allah, padahal Dia adalah Dzatyangsifat-Nya dijelaskan dalam

firman-Nya:

{ @ );j$i i5.,i3';i \* }t'ii' y
*Padahal bumi selurubnya dalam genggdrndn-Nya pada bari kiamat."
(QS. Az-Zumar l39l: 67)
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Sedangkan makna dari kata yang ada padafirman-Nya:

{@\;ig:*:*i{ S;,$ y
"(Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlab anyamannya."
(QS. Saba' [34]: 11)

Adalah tentukanlah.

Dan Allah berfirman:

{@ ''i+=f *6F}
"Maka sesunggubnya Kami berkuasa atas rnerekd."
(QS. Az-Zukhruf la3l: a2)

Kemudian yangdimaksud dengan ,Ai*\ 4jlt3ti;, adalah ukuran
yarLgtelah ditentukan untuk sesuatu, faif Uerupa waktu, masa atau
lainnya.

Allah ju: berfirman:

{@;; J|il$i6+3(ri+}
"Dalam sebari yang hadarnya limapulub ribu tdhun."
(QS. Al-M a' arrl l70l: a).

Adapun pada firman Allah:

{@hrP ez}{1"'obrtJi ,e ,<-jiffi41r>,ty
"(Kami terangkan ydng demikian itu) supaya ahli Kitab mengetahui
bahraa mereka tiada mendapat sedihitpun akan karunia Allah (jika
mereka tidak beriman kepada Mubammadl." (es. Al-Hadid l57l:29)

Yang menjadi pembahasan disana hanyakhusus pada bab takwil.

)ill adalah kata yangdijadikan sebagai nama untuk alat tempat
memasak daging, yangkita kenal dengan nama panci atau ketel.
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Allah ju: berfirman:

t t4* c z .i ))-,

{\9*b):s;.F
"Dd.n periuk ydng tetdp (berada di atas tungku)." (QS. Saba' [3a]: 13)

Dikatakan 'r;J:l,L;ri6, artinya saya memasak daging dalam panci.
Sedangkan }#t artinya adalah sesuatu yang dimasak dalam panci.
Dan jl.rill artinyaadalah hewan yangdisembellih kemudian dagingnya
dimasak dalam panci.

Seorang penyair berkata:

p-t5,i:t'a1#,t*iit J. ?Y --4

Seperti memukul beuan yang akan disembelib dan dimasah
dalam panci, dengan cara ditusuk dari arah depan

tt7

Ut.L9',*+"1tt artinyaadalah penyucian yangdisandarkan pada
Allah, seperti yangdisebutkan dalam firman Allah:

{@wr#y
"DAn membersihkan kamu sebersih-bersibnya." (QS. Al-Ahzeb [33]: 33)

Maka yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bentuk
pensucian dengan cara menghilangkan najis yang dapat kita indra.

Allah jw berfirman:

{@"e;+n; !*#j};Y
*Padabal kami sendntinsa bertasbih dengan memuji Enghau dan
mensucikan Engkau?" (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Yakni kami mensucikan segalanya sebagai bentuk ketaatan kepada-

Mu. Ada jLlgayangmengatakan bahwa makna dari kalimat mensucikan
Engkau disana adalah mensifati Engkau dengan sifat Kudus (maha Suci).
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Sedangkan pada firman-Nya:

{@ q3diu,{";$ I
"Katakanlah: Ruhulqudus (Jibril) menurunkan al-eur' an itu. "
(QS. An-Nahllt6l: t02)

Yang dimaksud ..ziiit is': disana adalah Malaikat Jibril, karena
dia membawa kesucian dari sisi Allah, yaittt membawa sesuaru yang
dapat mensucikan jiwa berupa AI-Qur'an, hikmah dan keberkahan
dari Allah.

,i'rdJ,l.nill (Baitul muqaddas atau Baitul Maqdis) artinya adalah
rumah yang disucikan dari najis berupa kesyirikan. Begitu pula dengan
y ang disebut L:|';lt rpj ! I (tanah y angdisucikan).

Allah jr* berfirman:

{ @ "# xi Ki;i ;;333i 6^ii,}Li rA y
"lvabai k aumku, masuhlab ke tanab suci (Palestina) yang telab ditentukan
Allah bagimu." (QS. Al-Maidah l5l:2t)

Adapun yangdisebut sebagai .,*iit l*L (gudang kesucian) adalah
Surga. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah syariat. Kedua
pendapat ini semuanya benar. Karena syariat sejatinya adalah gudang
tempat dimana kita dapat memperoleh kequdusan arau kesucian.

l# : i5-ilt artinyaadalah kaki. Dan bentuk jamaknya adalah ir*if.
Allah ju: berfirman:

{@ r'i;fi*,+i\
"DAn menxpertegub dengannya telapak kakdmu)." (eS. Al-Anfal [g]: 11)
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Kemudian dari sinilah kita mengambil kata i'"'iAl (kemajuan)
dan kebalikannya, yaitu $gt (kemunduran). Kata i'"At sendiri
memiliki empat macam makna, seperti yangtelah kami sebutkan
ketika menjelaskankatajS. Oikatakan .!g- dan f;+. Kata tersebut
adakalanya diucapkan untuk menunjukan masa, sehingga artinya
adalah baru dan lama. Adakalanya diucapkan untuk menunjukan
kemuliaan, seperti pada perkataan g* & ?"'"3:j'o\3, artinya fulan
memiliki kedudukanyanglebih mulia dari pada fulan.

Dan adakalanyajuga diucapkan untuk menunjukan sesuatu yang
mana ketika ia tidak ada, maka yarlglainnya pun tidak ada. Sepeni
perkataan )''Al & i"'e'^rY;\, artinya bilangan tunggal lebih dahulu
dari pada bilangan ganda. Dalam artianbahwa ketika bilangan tunggal
tidak ada, maka bilangan ganda pun tidak akan ada.

Adapun makna dari kata i.r4Jt adalah keberadaan di masa lalu.
Sebagaim ana kata',t;)t y ang maknany a adalah keberadaan di masa

mendatang. Disebutkan dalam salah satu doa yangberisi sifat Allah,
o\tl)l fo$ U (wahai Dzat yang Maha Terdahulu dalam memberi
kebaikan). Maka sifat ini tidak ada satu pun dalam al-Qur'an maupun
atsar yang shahih, meskipun sifat ,.*+;ll bagi Allah sering digunakan
oleh para mutakallimin. Dari segi bahasa, kata ,.:+"ll ini seringnya
digunakan untuk menunjukan masa, seperti pada firman-Nya:

{@ r.Serery
"Tandan ydng tud." (QS. Yasin 136l: 39)

{@ eaebiiy
"Kedudukanydngtinggi di sisi Rabb mereka." (QS.Yunus t10l: 2)

Yakni keutamaan yang lebih dahulu. Dan kata ii: ini merupakan
bentuk isim mashdar.
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{@ }ri$iiiliifi}
*Ia berjalan di muka kaumnya di bari kiamat." (QS. Hnd [11]: 98)

{@iSu"ii}
"Klrend kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka
(s en d ir i). " (Al-B aqa r ah lZl: 9 S)

Kemudian untuk firman-Nya:

{ @ iri;;'i;t,t:i.:6,1;i\ y
"Janganlab kamu mendabului Allab dan Rasulnya."
(QS. Al-Hujurat [a9]: 1)

Dikatakan lK e;k , artinyasaya mengajukan atau mengeluarkan
hal tersebut.

Allah ju: berfirman:

{@VcKc&+6ri+iitfi;y
*Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan
sedekab sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul?"
(QS. Al-Mujadilah [s8]: 13)

Dia berfirman:

{@#1Aa316,4y
"Sesunggubnya dmdt burublab apa
mereka." (QS. Al-Maidah t5l: S0)

Dan dikatakan ti$.i-lSi atau
mendahului fulan.

Dia berfirman:

yang mereka sedinkan untuk diri

'..J.',Jl\, yakni ketika kamu dapat
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Ada yang mengatakan bahwa maknanya janganlah kalian
mendahului Allah serta Rasul-Nya, baik dalam ucapan maupun
keputusan. Akan tetapi lakukanlah apa yangtelah Dia gariskan untuk
kalian, sebagaimana makhluk-makhuk yangmulia yaitu para Malaikat
melakukannya.

Karena Dia telah berfirman:

{@-i.fivt#.\y
"Mereka itu tidak rnendahului-Nya dengan perkataan."
(QS. Al-Anbiya' l2L): 27).

Kemudian firman Allah:

{ @ <-,i'.i;-1 r',;t; 5rA*5 y
*Mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesdatpun dan tidak
dapat (pula) memajukannyd.." (QS. Al-A'raf fl:3a)

Maknanya mereka tidak dapat menghendaki pemunduran maupun
pemajuan.

Firman-Nya:

{@'&*t;fxc%;y
"Dan Kami menuliskan d.payangtelah mereka kerjakan dan bekas-bekas

yang mereka tinggalkan " (QS. Yasin 136l: 12)

Yakni apa yang mereka kerjakan.

Dikatakan l:i4,, $L,L):"i, yakni ketika saya memerintahka nny a
terhadap sesuatu sebelum tiba waktu untuk mengerjakar,nya serta
sebelum terdesak, baik oleh keadaan maupun masyarakat. ,,;'33,
artinya saya mengumumkan hal tersebut sebelum tiba saat untuk
mengerjakannya. Di antara penggunaannyaadalah pada firman Allah:
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{@:3sib.}ie3i5\
"Ddn Dia memasukhan rasa takut ke dalam bati mereka."
(QS. Al-Ahzeb p3l: 26)

{@g\K{tr;:rx'y
*Padabal 

sesungguhnya Aku dabulu telab memberihan dncarnd,n
kepadamu." (QS. Qaf t50l: 28)

Adapun kata it5,i (depan), ia merupakan kebalikan dari ,-ii;
(belakang). Dan bentuk tashghirnya adalah't $3. Dan dikatakan
'^+\1r5>ti i*, yakni ketika fulan lewat di depan mukanya. S4t'u2U
(bagian depan pelana). ,qB'ltL;E (pemimpin para dokter). Jt+tltii
(salah satu dari sepuluh duri yang besar pada bagian depai sayap).

"gat 
U& (kelompok tentara yin1b.r"d" di g"aris d.parr). i;At

(seorang pemberaniyangselalu berada di depan). semua kata tersebut
mengandung makna depan atau maju.

7 '.7d-L9 ' iiilr artinya adalah lemparan yangjauh. Dan karena
mengandung makna jr.rh, maka dikatakan ,1'$ jj; atau r-3)$, artinya
rumah y angj auh.,$!.6'e lli, artiny a n e ge ri y ang j=auh.

Sedangkan pada firman Allah:

{@ Aiaoily
"Kemudian hanyutlab dia ke sungai Ni\." (eS. Thahel2}l:39)

Maknanya adalah lemparkanlah dia ke dalam sungai.

Allah jw berfirman:

{@,gt&"fr,bit3}
"Sebenamya Kami melontarkan ydng bak kepada yang batil..
(QS. Al-Anbiya' t21l: 18)
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{@'-:#t&"/1,3*Y
"Mewalryukan kebenaran Dia Maha Mengetahui segala yang gbaib."
(QS. Saba' [34]:48)

{@?#@yE gu'b;'^riy
"Ddn mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir r;nerekd."

(QS. As-Sh affat Tttl: t-t)
Kata..1.1iJljuga dijadikan sebagai kiasan untuk menunjukan makna

mencaci dan menghina, seperti halnyakata $]l (emparan).

ai
j , YrG -'E-- gKJ-}-.$, artinyaiatetap diam pada temp atrLya.Aslinya
diamb il dari kata'rill, aniny a adalah din gin. Kata din gin b erhubun gan

erat dengan diam itru b.krr. Sedangkan prrr* berhubtrn ganeratd.rrgrn
gerak. Ada ulamayangmembaca ayatke-33 surat Al-Ahzeb dengan:

{@K-;.c'b}ty
"Dd.n hendaklab kamu tetap di rutmd.bmu."

Dan ada yang berpendapat bahwa aslinya adalah 'o|ti, yang
kemudian dibuang salah satu dari kedua huruf Ra'nya, sama seperti ayat:

{@ifr flE;riLrsWrrc\iy
"sekiranya Kami kebendaki, niscaya Kami bancurkan sampai lumat;
maka kamu akan beran tercengang." (QS. Al-S7aqi'ah [56]: 65)

Yang aslinya adalah Fii,
Allah Jus berfirman:

{@6t3.3;{iHfry
"Menjadikan bumi bagi kamu ternpat rnenetdp." (QS. Ghafir la)l:6a)

t52 Huruf Qaf



{@ 5v6'irJ4,11y
"Atdu siapakah ydng telah menjadikan bumi sebagai te?npdt berdiam."
(QS. An-Namll27l:6r)

Yakni tempat menetap.

Dia berfirman ketika menjelaskan tentang Surga:

{@;+i ;V.>tiy
"Yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-
sumber air bersih ydngmengalir." (QS. Al-Mu'minun [23]: 50)

Dan Dia berfirman ketika menjelaskan rentang Neraka:

{@ 3t1i,4y
"Maka drnat buruklab Jabannam itu sebagai ternpdt menetap.',
(QS Shad [3s]: 50)

Sedangkan kata'rl; yang ada padafirman-Nya:

{ @ tv cqt1,r:'.ii e},r jTy
"Yang telab dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak
dapat tetap (tegak) sedikitpun." (QS.Ibrahim l\:26)

Yakni tidak dapat tetap. Seorang penyair berkata:

tre ?

+rjr ,r )b lF:GiS
(dan dia) tidak memiliki ketetd.pdn (ketenangan)

ketika mendengar durnan singa

Yakni maksudnya tidak memiliki keamanan serta ketenangan.

Dikatakan #t r, * Ft ie, artinya hari al-qarr (ketenangan)
terletak setelah harirayakurban. Dan disebut dengan seperti itu karena
pada hari itu orang-orang menetap di Mina.
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Dan dikatakan 3>3 :S*y, yakni ketika fulan berusaha untuk
mendap atkan ketet 

^p 
an. D an terk adang kata'/,.*l j uga diucapkan

dengan makna fi.(tetap), yakni sama seperti kata,a\ai! (meminta
jawaban) dan.3lii (menjawab).

Allah jw berfirman ketika menjelaskan mengenai Surga:

{@Ui:.,*ltjT\
"Paling baik tempat tinggalnya dan paling indah ternpdt istirabatnya."
(QS. Al-Furqan l25lz 2a)

Dan ketika menjelaskan NerakaDia berfirman:

{@ft-L:Y"Y
" seburuk-buruk temp at rnenetd?. " (QS. Al-Furqan l25l: 66)

Sedangkan untuk firman-Nya:

{@€;':?'"';*Y
"Maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan."
(QS. Al-An'im [6]: 93)

Ibnu Mas'ud berkomentar bahwa yarLgdimaksud W adalah

di bumi, sedangkan yangdimaksud t'fi adalah di dalam kubur.
Ibnu Abbas berkomentar bahwayang dimaksud :1tX adalah di
bumi, sedangkan yangdimaksud '{rfi adalah di dalam tulang sulbi.
Sedangkan Al-Hasan berpendapat bahwa W adalah di akhirat,
sedangkan t'Wadatah di dunia. Dari pendapat-pendapat tersebut kita
dapat menarik benang merah bahwa setiap keadaan yangdialami oleh
manusia pasti akan berubah, tidak pernah adayangbenar-benar tetap.

jS) artinya adalah penetapan atau pengakuan terhadap sesuatu.

,l5t* Huruf Qaf



Allah Jus berfirman:

{@ ,FdL16(;i*oYtU
"Dd.n Kami tetapkan dalam rahim, apd ydng Kami kehendaki sampai
uaktu." (QS. A1-Hajj122): s)

Penetapan atau pengakuan ini adakalanya dilakukan dengan hati,
adakalanya dengan lisan dan adakalanya dilakukan oleh keduanya.
Sedangkan ,>.FujrV)l (pengakuan terhadap Keesaan Allah) dan yang
semisalnya tidak hanya cukup dengan lisan, selama tidak disertai oleh
pengakuan dari hati. Dan kebalikan dari kata j$)l adalah jt4)l
(in gkar) . Adap un ka.o 3;rl{t, ia hany a dap at dikat akan t e rh adap b entuk
pengingk aran y ang hany a dilakukan oleh lisan, sedangk an hatiny a
mengakui. Dan penjelasan mengenai hal ini telah kami paparkan
sebelumnya.

Allah Ju: berfirman:

{@{',#5r;i;i'i\
"Kemudian kamu berikrar (akan memenubirrryo) sedang kamu
rnernpers dksikanny a. " (QS. A1-B aqarah t2l: 8a)

3;;Y" 16, l?H; . r"#9 "& r4'3j:j, 3;, ? i(';3 y

{ @ 7;;' rJ6"6A&} {Fl :,3i
"Kemudian datang kEadamu seorang rasul yang membenarkan apa
ydng ada padamu, nisca,ya kamu akan sungguh-sunggub beriman
kep adany a dan men o I on gny d. A I I ab berfirman : Ap akah kamu mengakui
dan rnenerima perjanjian-Ku terbadap ydng demibian itu?' Mereka
menjawab: 'Kami mengakui'." (QS. Ali 'Imran t3]: 81)
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Dikatakan 'Y -\1{4 ao\, artinya malam yangkami lalui ini terasa

dingin. 'y?;, artinyahari yang dingin. i'$'^sl, aninyamalam yang
dingin.'r3;; * - (tJ''9, arrinyadia mengalami kedinginan. Ada orang

yang berkata *t a5';i, artinya udara yangpanas berada dibawah
udara yangdingin. u$i-;i4t 3)t, artinyasaya menuangkan air yang
dingin ke dalam kendi itu. Sedangkan nama air dingin yang dituangkan
tersebut adalahtlfll 

^taut'r6l 
Dikatakan l3W\- 3i3'Fl, aninyasama

dengan kataijl yakni menjadi dingin.

Dikatakan 'Y -'^1;L i\, artinyahatinyamenjadi senang.

Allah Jus berfirman:

{@w5*
"Agar sendnghatinya." (QS. Thaha l20l: a0)

Dan orangyangdapat membuat senang disebut sebagai ciel!.
Allah berfirman:

{@
"(Ia) adalab penyejuk rnd.td bati bagiku dan bagimu."
(QS. Al-Qashash l28l: 9)

Dan berfirman:

"a:j*ljy

{@ -;6';9(Si\4;ib65y
"Anugerabkanlah hepada kami istri-istri kami dan keturunan kami
sebagai penyendngbati (kami)." (QS. A1-Furqan l25l:7a)

Ada yang berpendapat bahwa kalimat ciblg berasal darikata$Jt,
yang artinya adalah dingin. Sehingga ada yangmengatakan bahwa
makna asli dari ucapan 'ib e# adalah matanya menjadi dingin serta

segar. Akan tetapi adajugayangmenjelaskan bahwa alasan dari ucapan

tersebut adalah karena kebahagiaan akan mengucurkan air mata yang
dingin, sedangkan kesedihan akan mengucurkan air matayangpanas.
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Oleh karenanya, ketika ada orang yang mendoakan buruk pada
orang lain, kita akan mendengar ucapan: '# &t6i:f (semoga Allah
menjadikan matanyapanas). Di sudut lain, ada jugayangberpendapat
bahwa kalimat cicl! berasal darikata )t541, yang artinyaadalah tetap
atau tenang. Sehingga makna sebenarnya dari kalimat cibl'9 adalah
semoga Allah memberikan sesuaru yang dapat membuat matanya
tenang, sehingga dia tidak berharap kepada selain-Nya.

?\'$i,artinyaadalahmengakuikebenaranserramemantapkannya
di dalam hati. KJe,llt ',,fi3, artinya perkara tersebut terjadi seperri
demikian. Sedangkan ani dari kata';ri\11 sudah sangar kita kenal, yaitu
botol. Dan bentuk jamaknya adalah I-rV.

Allah jus berfirman:

{@tqh-lv\
"(Yaitu) kaca-kaca (yong terbuat) dari perak " (QS. Al-Insan 176l: 1,6)

Dan berfirman:

{@}rGn"i*Ay
"IstanA licin yangterbuat dari kaca." (QS. An-Naml l27l: aa)

Yakni dari kaca.

/.7

"j 
, 4,;ilt (dekat) dan *Iit fiauh) merupakan dua kata yang

berlawanan. Dikatakan J. ji - 4 ei#, artinya saya dekat darinya.
EU.j SV.$ - U.r\- i,33.$, aniny^ r y^-.rrd.k* kan y^'.Kata i,iil (deilt)
ini dapat digunakan pada rempat, waktu, hubungan, kedudukan,
pemeliharaan ataupun kemampuan (kekuasaan). Diantara contoh
penggunaan kata .ii'rit drlrrr, segi tempat adalah firman Allah:

{ @'{otitSu,rt$;y
"Dan janganlab kamu dekati pobon ini." (QS. Al-Baqarahl2l: 35)
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{@ 47iJ(,1}.fr1ty
"Dan janganlab kamu dekati barta anak, yatim."
(QS. Al-An'am 16l:152)

{@Z;iV,$15y
"Dan janganlah kamu mendekati zint." (QS. Al-Isre' ll7): 32)

"Lalu dibidangkd,nnytt. kepada mereka." (QS. Adz-Dzariyatl5L]l 27)

Di antara contoh penggunaankata 3.Sl pada waktu adalah
firman-Nya:

{@*qn6-3\

{ @ 7ia W's. iVJl')?51 V,J5-56 y
"Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tabun ini."
(QS. At-Taubah [9]: 23)

Dan kata dekat pada firman-Nya:

{@"$;ir;}
"Dan janganlab kamu mendckati mereka." (QS. Al-Baqarahlzlz 222)

Yang merupakan bentuk kiasan dari makna jimak. Termasuk salah

satu contoh penggunaan kata i jil dalam segi tempat, yakni seperti
firman Allah:

{@ i7Ji1?a\V{1fiy
"Maka janganlab mereka mendekati Masjidil Hdrdrn."
(QS. At-taubah [9]:28)

Dan firman-Nya:

{@ aivri\
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*Telab dekat kepada manusia bari mengbisab segala arnalan merekd."
(QS. Al-Anbiya' l21lt 1)

Dan firman-Nya:

{@ 5;;'eu;a$s)1ol;y
"Ddn aku tidak mengetahui apakab yang diancarnkan kepadamu itu
sudab dekat atau rnasib jaub?" (QS. Al-Anbiya' l2ll: 709)

Dan contoh penggun aankata,ijit untuk menunjukan hubungan
adalah firman Allah:

{@ 6::fi6i'agrr;6$Y
"Dan apabila seuaktu pembagian itu badir kerabat."
(QS. An-Nisa' [4]: 8)

Allah juga berfirman:

{@6;'}$$o)xfi
*Ibu 

bapak dan kerabatnyd." (QS. An-Nisa' [4]: 7)

Dan Dia berfirman:

"DAn kerabat Rasul." (QS.Al-Anfal [S]: a1)

"Tetangga yang dekar." (QS. An-Nisa' ft): 36)

{@ a;fro{'\

{@ efrict)q6y

{ @'it;3tl S(:::\
" Mes kipun (y org dip anggilny a itu) kaum kerabatny a.'
(QS. Fathir [3s]: 1s)
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{@ iitiq_y
"(Kepada) anak yatim yang ada hu-bungan kerabat."
(QS. Al-Balad [90]: 15)

Kemudian diantar apenggunaan kata -i,iit pada kedudukan adalah
firman-Nya:

{@'ri:;l't<4ti{i}
Malaikat-Malaik at y ang terdek at (kep ada A llar/ (QS. An-Nisa' lal: t7 2)

Allah jw berfirman ketika menerangkan tentang Nabi 'Isa:

{ @ *!-gt'n; ir$ii G'ti e6\
"SeorAng terkemuka di dunia dan di akbirat dan termasuk orang-orang
yang didekatkan (kEod" Allah)." (QS. Ali 'Imran t3l: a5)

{@ <-,;:.rrrivSLY*y
" (Yaitu) rndta air yang dintinum o leb mere ka y ang dekat (kepada A llab).'
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 2s)

{@ +ixai;?o.f{6y
"Jika dia (orang ydng mati) itu terma-suk, yang didekatkan (kEodo
Allab)." (QS. Al-\flaqi'ah [s6]: 88)

{@ '4:}5i;#Y";i3(,Y
"Dia (Fir'aun) menjazodb, "Yd., bahkan kamu pasti terrnasuk orang-
orang y ang de kat (k epadaku).' (QS. Al-A' raf l7): LLa)

{@,1tr$y
"DAn Kami telab mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat
(kepada Kami)." (QS. Maryam llgl: 52)
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{@ *tfi,yc$55A\
"Dd.n Kami lebib dekat kepadanya daripada urat lebernya."
(QS. Qef [s0]: 16)

Kedudukan terkadang diucapkan dengan menggunakan kata k;3rt,
seperti pada firman-Nya:

{ @ ;ii ?,i V}\'J. ;}\ +(&i ;;\'^-. 94y
*Sebagai jalan untuk mendekatkdnnya kepada Allah dan sebagai jalan
untuk memperoleb doa Rasul. Ketabuilah, sesunggubnya nafkah itu
adalab suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allab)."
(QS. At-Taubah l9l:99)

{@ ii3fi*:Piy
"Yang mendekatkan kamu kepada Kami sedik itpun." (QS. Saba' p al: 37)

Kemudian diantara contoh penggunaan kata 3.il dalam hal
pemeliharaan adalah firman Allah:

{@ &#Si<;A;4iG'LY\
"sesungguhnya rahmat Allab d,tndl dekat kepada ordng-ora.ng ydng

berbuat baik." (QS. A1-A'raf.l7): 56)

Dan firman-Nya:

{@ d;ii'7;'"4;2,;;F}
"Bahuasanya Aku adalab dekat. Aku mengabulkan permobonan ordng
yang berdod. " (QS. Al-Baqarah [2]: 186)

Sedangkan contoh untuk penggunaan kata e.it dalam hal
kemampuan adalah firman Allah:
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Adapun untuk firman-Nya:

{@"&44t9'y
"DAn Kami lebib dekat kepadanya dari pada kdffi.u."
(QS. Al-\faqi'ah [s6]: 8s)

Boleh jadi ia merupakan pengguaan kata 3.;31 dalam hal
kemampuan.

Adapun jq;iJl artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk
mendekatkan diri pada Allah. Kemudian pada perkembangannya ia
dikenal sebagai sebuah nama untuk menunjukan ritual ibadah yang berupa
penyembelihan hewan kurban. Dan bentuk jamaknya adalan ,ryr;.

Allah jus berfirman:

{@('c.3(;it-r;
" Ket ika k e duany a rnenxp ersernbab kan kurban." (QS. Al-Maidah l5): 27)

{@ evAqsey
"Sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban."
(QS. AIi'Imran [3]: 183)

{ @"'l!;w3y
" Untuk mendek atkan diri (kepada-Nya)." (QS. Al-Ahqaf lae: 28)

O ran g Arab men gat akan * 4 3. HoJ etyJ t i1V;, aniny apemberian
rajadtberikan pada orang yangmendekatkan diri padanyadengan cara
melayani. Kata i$Jl dapat digunakan dalam bentuk tunggal maupun
jamak. Dan karena konteks dalam ayat diatas adalah jamak, maka
Allah menggunakan redaksi fu-T (bentuk jamak dari{)). Sedangkan

+t{Al artinya adalah berusaha kuat dalam melakukan sesuatu untuk
mencapai suatu kedudukan.
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Kemudian yangdimaksud dengan dekatnya Allah jr* dari seorang

hamba adalah ketika Dia memberikan anugrah dan keberkahan
padanya,bukan dekat dari segi tempat. Oleh karena ada sebuah rrwayat
yang menceritakan bahwa Nabi Musa iy-tt 51i, pernah berkata:
"Ya Allah, apakah Engkau dekat, sehingga aku dapat bermunajat
kepada-Mu? Ataukah Engkau jauh, sehingga aku harus memanggil-Mu?"

Kemudian Allah pun berfirman: "Andaikata Aku menentukan bahwa
Aku ini jauh darimu, niscaya kamu tidak akan pernah sampai pada-Ku.

Dan andaikata Aku menentukan bahwa Aku dekat dengan-Mu, niscaya

Engkau tidak akan mampu (menahan efek kedekatan tersebutP')."

Allah ju: berfirman:

{@ *l*cfitt:i4'\
"Ddn Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lebernya."
(QS. Qaf [s0]: 16)

Sedangkar. yang dimaksud dengan dekatnya seorang hamba
dari Allah adalah ketika hamba tersebut memiliki banyak sifat yang

sebenarnya merupakan sifat Allah Ju:, meskipun pada hakikatnya dia
tidak sedikit pun sampai pada batas dimana Allah layak menyandang

sifat tersebut. Seperti sifat L3+t (kebijaksanaan), iialr (ilmu), #1t
(kasih sayang) dan;!Jl (l<ryr). Dan sifat-sifat ini akan dilekatkan pada

diri seseorang tatkala dia telah menghilangkan kotoran kebodohan,
kecerobohan, amarah dan kebutuhan jasmaninya sesuai kadar
kemampuan manusia. Maka yang seperti ini merupakan bentuk
kedekatan yang bersifat rohani, dan bukan jasmani. Dan inilah jenis

dekat yang telah diberitahukan Nabi :;6,*tKik dalam sebuah hadits qudsi:

((\6,b) *J1,3 ;'.ri W'41 ?',6 u))
"Barangsiapa mendekat diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan
mendekat kepadanya sehasta."3

I Muttafaq'alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (7405) dan Muslim dengan nomor
Q675) dari hadits Abu Htrairahlll4!84.
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Dan dalam hadits qudsi lain Allah berfirman:

,A)\:^4 Otl$'iy: iv *;J\y ,\i1 ,u-^'";L't)L-.r*vn
((d;ri&,yV\

"Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri pada-Ku dengan
melaksanakan kewajiban yang Aku berikan padanya, dan setelah itu
sungguh dia mendekatkan pada-Ku dengan melakukan amalan-amalan
sunnah hingga Aku mencintainya."a

Redaksi dalam firman Allah:

{@ Alis(1}.7'1ty
"Dan janganlab kamu dekati barta anak yatim. " (QS. Al-An'am 16): I52)

Lebih mengena dari pada hanya sebatas larangan untuk
mengkonsumsinya. Karena pelarangan dari mendekati harta anak
yatim memiliki cakupan yang lebih luas dari pada pelarangan dari
mengambilnya. Dan berdasarkan konsep seperti inilah Allah juga
berfirman:

{@"s;iE ,Fs;.Ft;}
"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci."
(QS. Al-B aqarahl2l: 222)

Yang mana kata dekat disini merupakan kiasan dari berjimak.

4 Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6502) dari hadits Abu Hurairah te!,r.

{@':Ar}i'(5{5y
"Dan janganlab kalian berdua mendekati pohon ini."
(QS. Al-Baqarah l2): 3s)

Dan Allah berfirman:
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Dan Allah juga berfirman:

{@"6;iv;l'y
"Dan janganlab kamu mendekati zind." (QS. Al-Isre' l17f:32)

+V\ artinya adalah mendekati (hampir).

Seorang penyair berkata:

ta;up; oE/lt+\tt'b,
Karena perut yang kosong akan mudab kamu penuhi

_ Dikatakan (rVj tn, artinya gelas minum yang hampir penuh.

Jpt 3u;, artinya-.rletrrbuhi wanita . dA\,5#, arr,inya caraberialan

kudayang mendekati kecepatan berlari. Sedangkan +l;l,l artinyaadalah

orang yaigdekat fterabat). 3rl &;, artinya kuda yangpaling dekat,

dalam artian akan segera sampai. Kata,)15$ljuga bisa bermakna sarung

pedang. Dan adajuga yang berpendapat bahwa yarTgdimaksud ,il$\
adalah kulit yang berada diatas sanrng pedang, bukan sarung pedang

itu sendiri. Dan bentuk jamaknya adalah 3.1.

Dikatakan U.ji -,-1:'Jl lij, aninya sayamenyanrngkan pedang

tersebut. Dan juga dikatakan 3.:G k, artinya laki-laki yangdekat

dengan tempat air. u.;)l'tqJ., 
^tiirya 

malam pendekata".'&\Vti\,
artinya mereka mendekatkan (mengumpulkan) unta-untanya.
Adapun +41 artinya adalah wanita hamil yang telah dekat masa

persalinanarrnya.

7 9 , ?'rtl (borok, nanah) artinyaadalah bekas lukayangditimbulkan

k{ r.r""Y,u yang menimpan yada,luar tubuh. sedangkal agt artinya

adalah bekas luka yang ditimbulkan oleh sesuatu yang menimpanya

dari dalam tubuh, seperti bisul dan semacamnya. Dikatakan i*;,
yakni memiliki arti yang sama dengan perkataan i*1, yaitu saya

melukainy^.t?, artinya muncul bekas luka (borok) padanya.
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'& t;, artinya hatinya terluka. '^ht le;i, artinya semoga Allah
membuatnya terluka. Dan terkadang kata ijl diucapkan untuk
menunjukan luka itu sendiri. sedangkan {lr diucapkan untuk
menunjukan rasa sakit.

Allah ju: berfirman:

{@"5ai6*ul-- .>-y
"Sesudab mereka mendapat luka (dalarn pEerdngdn Ubud).,'
(QS. Ali'Imran l3l: 172)

{ @,44 LS;A| fi ii"e 5%_oI }
"Jika k'amu (pada perang ubud) mendapat luka, maka sesunggubnya
kaum (kofir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang ti*fi."
(QS. AIi 'Imran [3]: 1aO)

Dan ada jugayangmembacanya dengan huruf eaf yang berharakat
dhammah.

,:,E;iJl, artinya adalah orang yangtidak pernah terkena penyakit
cacar. Dikatakan Lru ,-;,j, yakni ketika muncul bekas atau efek pada
kuda tersebut karena tumbuhnya gigi taring. sedangkan untuk 

"^n*betina diucapkan dengan kata';ru. Dan dikat 
^k^" i;i,yaitu k.tik,

terlihat ada bekas nyala api padinya. iyj'"535, 
^n;:iy^t.b.r, yang

di tengahnya terdapat cahaya api, yakni disamakan dengan .r.rpr'
L\4151 ,;,Al Dikatakan Ht a3;l\, artinya saya mulai menaiki unta

it1 9>ti & tK ,*;i3\, artinyasaya mulai mengharapkan hal itu pada
fulan. l:;" *;31, artinya saya berusaha mengeluarkan air yangjernih
dari sumur itu. Pen-ggunaan kaa{i3\pada kalimat di atas sama seperti
pada ucap ^ iG $31, aniny. trrrih yaflgbersih. g-at adalah ,.rnpr,
yangdigunakan untuk menampung air bersih yrng dik.luarkan dari
sumur tersebut. Dan dari sinilah dikatakan g6yl 'ail-g, yang artinya
adalah tabiat yangmelekat pada diri seseorang. 

-

166 Huruf Qaf



t-7
), ' 3?t aniny a adalah kera. Dan bentuk jamakny a adalah ii*;.

Allah jr* berfirman:

{@'w;-i;;t}*
Jadilah kamu kera yang ltina." (QS. Al-B aqarahl2): 65)

Dia berfirman:

'{@1-''i'&:f;j,'Y
"Di antara mereka (ada) yang dijadikan kerd,." (QS. A-Ma'idah [5]: 60)

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah menjadikan
bentuk fisik mereka seperti kera. Dan ada juga yang berpendapat
bahwa maksudnya menjadikan akhlak mereka sama seperti akhlak
kera, meskipun bentuk fisik mereka tidak seperti kera. Sedangkan

lgAt aninya adalah kutu hewan. Dan bentuk jamaknya adatah $tr-,;.
Adapun \Pl J:J)I artinya adalah bulu wol yangterbelit satu sama

lain. Dan dari sinilah dikatakansj 3t;a, artinya adalah awan yang
bergulung-gulung. Dikatakan ';11, artinya dia menempel pada tanah,
seperti menempelnya kutu hewan. '*j, artinya dia diam bagaikan
kutu. ';b|l S\13, artinyasaya menghilangkan kutu dari unta tersebut.
Yakni sama sepefti kalimat ^ak (saya menghilangkan debu darinya)
dan'o!;S (r"y, menghilangkan penyakit darinya). Kemudian kata ini
dibuat kiasan untuk menunjukan sikap lemah lembut yangtujuannya
adalah menipu. Sehingga dikatakan 6J"A.1)t3, artinya fulan menipu
fulan dengan sikap lemah lembutnya. Puting susu terkadang disebut

dengan 3$, sebagaimana ia jugadisebut dengan 'a:iL,k^rrna dianggap

memiliki bentuk yangsama seperti kutu.

t 1t67

,*j, ju;?r artirrya adalah sesuatu yang digunakan untuk
tEmpat menulis, atavyarLgkita kenal dengan nama kertas.
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Allah Ju: berfirman:

"DdnkatauKamiturunkanr*ror:rY:-:::f;ff 
ff,i;y

(QS. Al-An'am 16l:7)

{ @ *l G frff.,ttq iK'gi ur, i .+iL,s il ;Ss ii,'; Sy
"Katakanlah: siapakah yang menurunkan kitab (faurat) yang dibaua
oleb Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan
kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. "
(QS. Al-An'em [6]: 91)

7za

,,rfi , ,ir$l,merupakan salah satu kata maknanya adalah 
Lll:Jt(memotong, melintasi). Dan melintasi serta melewatr suaru tempat

disebut dengan j',3, sebagaimanaia jtgadisebut dengan \ir:i.

Allah jw berfirman:

{@ )(A\a\i"r#te*fbr
"DAn bila matabari terbenam menjauhi mereka ke sebelab kiri.'
(QS. Al-Kahfi [18]: 17)

Yakni matahari itu melintasi serta meninggalkan mereka dengan
condong ke salah satu dari dua arah. Kemudian dari sini, harta yarLg
diberikan kepada orang lain deng an syarat dikembalikan disebut
dengan j,; fttinjaman).

Allah Ju: berfirman:

{@r2tt}^t,}}65i\i;ty
"Siapakab ydng rnau mernberi pinjaman kepada Allab, pinjaman ydng
baik (menafkahkan bartanya di jalan Allab)." (QS. Al-Baqarahl2l: 2a5)
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Saling bergantian dalam mendendangkan syair disebut dengan
'a^4tl:'. Dan syair itu sendiri disebut J4Al, yakni sama seperti
penggunaan kiasan pada kata djJr dan 4,i-t(t.r.rnan).

7 ') , ? Al artinyaadalah memukulkan sesuatu pada sesuatu.lJ v
Mii sinilah dikatakan +A\joL}|, artinyasaya memukulnya dengan

menggunakan cambuk.

Allah ju: berfirman:

{@l'rcit:,i6:FeK\
"Kdurn Samud, dan'Ad telab mendustakan hari Kiamat."
(QS. Al-Haqqah l6el: a)

{@i;}irt6@'46iy
*Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu?" (QS. Al-Qad'ahll0ll:7-2)

i?: Makna asli dari kara or;stdan .lgai;lt adalah melepaskan

kulit dari pohon atau melepaskan kulit dari bekas luka. Dan kulit
yangdilepaskan itu disebut dengan J;. Kata.l$)' juga terkadang
dijadikan kiasan untuk menunjukan usaha atau kelakukan, yang baik
maupun buruk.

Allah ju: berfirman:

{@'"3'ii1}k-,6;#y
*Kelak akan diberi pembalasan (pada bari kiamat), disebabkan apa yang

mereka telab kerjakdn." (QS. Al-An'lm 16l: L20)

{@ o},;rivvieiy
"Dan supdyd mereka mengerjakan d.pd, yang mereka (syaitan) keqjakan."
(QS. Al-An'am [6]: 113)
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{@ ai:;;t3rivy
"HArtd kekayaan ydng kamu usahahan." (QS. At-Taubahlgl:2a)

Meskipun kata.l;i)t ini lebih sering digunakan untuk menunjukan
usaha yargburuk. oleh karenanya, ada sebuah ungkapan dikalangan
orang Arab .j#)r S+.W>t (pengakuan dapat ,rrerghrprs (do1a)
perbuatan yang buruk). Dan dikatakan ti+ E>ti ,xji, artinya saya
menghina atau menuduh fulan dengan seperti itu.

Kalimat pada firman Allah ju: :

{@-o3,fii:Viq:,y
"DAn supaya ntereka mengerjakan apd yang mereka (syaitan) kerjahan."
(QS. Al-An'em [6]: 113)

juga-dianikan seperti itu. ,f? 313, artinya fulan membuatku
muak. J# k, artinya r.orrrrf Lt i-trt i blasteran. Dan dikatakan
tri5x Srv,yakni ketika fulan melakukan sesuatu yangdianggap hina.

'O'j: 
Kata iri)r memiliki pengertian yangsama seperti kata ib;-r)r,

yaitt terkumpulnya dua hal atau lebih dalam saru makna.

Allah ju: berfirman:

{@ A-di'4\1iu-tr5y
"AtAu Malaikat datang bersama-sama din untuk mengiringkannya?."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: s3)

Dikatakan #\'Ht rL3;, artinya sayamengumpulkan kedua unta
itu. Dan taliyangdigunakan untuk mengikat disebut,3j. s.drrrgkan
kat, 6S diucapkan untuk menunjukan makna banyak atau berlipat.

Allah berfirman:

{@ )6:{4'i.;'";r7r\
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"Dd.n (syaitan) yang lain ydng terikat dalam belenggu."
(QS. Shed [38]: 38)

,s'i;t :y qil 3; iij,3, artinya fulan sama dengan fulan dalam
kelahirannya, sehingga ia menjadi temannya dan memiliki kesamaan

dalam kekuatan danyanglainnya serta dalam berbagai keadaannya .

Allah berfirman:

i$$Tit ){;,:u\

{@ ?*;atfi;\
"Sesungguhnya aku dabulu (di dunia) nlerrTpunyai seorangtenxdn."
(QS. Ash-Shaffat p7l: sr)

{ @i; c,(i,!t!;Jv y
"Ddn ydng menyertai dia berkata: Inilab (catatan amalnya) yang tersedia

pada sisiku." (QS. Qaf [50]: 23)

kata fi; disini merupakan isyarat kepada saksinya.

{@
'^!#iva.r,L; iu

"Yang menyertai dia berkata (pula): Ya Rabb kami, aku tidak
menyesatkanryd." (QS. Qaf 150):27)

{@l;n;#Y
"Maka syaitan itulah ydng menjadi tentdn ydng selalu menyertainyA."
(QS. Az-Zukhruf la\:36)

Dan bentuk jamak dari kata ff-j adalah',uj.

Allah berfirman:

{@K}AG!5Y
" Dan Kami tetapk an bagi mereka temdn-teman. " (QS.Fushshilat la\: 25)
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,ljlJ I anin y a adalah suatu kaum y anghidup bersamaan dalam satu
masa. Bentuk jamaknya adalah [,r].

Allah ju: berfirman:

{@ "6So'5'iSiKGf si6y
"Ddn sesunggubnya Kami telah membinasakan urndt-urndt sebelum
kamu." (QS. Yunus [10]: 13)

{@*}s<-<ir3
"DAn berapa banyaknya kaum yang telah Kami binasakan."
(QS. Al-Isra' llZl: L7).

{@ e}i"-d}rK6t{5Y
"Ddn berapa banyak telab Kami binasakan urndt-urnat sebelum rnerekA."
(QS. Maryam [19]: 98)

Dia berfirman:

{@64':6'v;};y
"DAn banyak (agi) generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut."
(QS. Al-Furqan [25]: 38)

{@ {4:Giigsrrtxr}y
"Kemudian setelah mereka, Kami ciptakan urnatydnglain (kaum Ad.).'
(QS. Al-Mu' minrJn l23l: 31)

{@ cit;€!}y
"Untdt-umat yang lain." (QS. Al-Mu'min[n lnl: a2)

Kata }'rill artinya adalah jiwa, karena keberadaannya menyatu
dengan raga. Sedangkan unta yang dikatakan $pl adalah untayang
menaruh kaki belakangnyadi tempat kaki depan, seolah-olah ia sedang
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menyatukan keduanya. Adapun 3j\ artinya adalah tempat anak panah.

Akan tetapi ia dapat dinamakan demikian hanya ketika telah bersama

dengan busurnya. Dikatak 
^n 3',j fuE, yakni ketika salah satu dari

kedua tungkai belakang unta tersebut dekat dengan tungkai yang lain.

3l9l artinya adalah menggabungkan antara haji dan umrah.
Dan terkadang ia juga digunakan untuk menunjukan makna
penggabungan antara dua hal (selain haji dan umrah). yflt:t\iJl.li,
artiny a tanduk domba at au sapi. }-rit artiny a adalah t anduk. D ikatakan

!j,l,_i;5, artiny a do mb a j antan y ang b e rt anduk . ru ji';V", artiny a do m b a

betina yang bertanduk. Akal perempuan juga terkadang disebut dengan

'oj, k^rrna dianggap memiliki bentuk sama seperti tanduk yang
bengkok. o-j:J!.s1"rgrf ,\#^rV ry &.111J,; e;tt3, 

^rtinya 
diamenyakiti

anggota tubuh seorang laki-laki ketika ia telah tersayat,sama saja seperti

menyakiti perempuan. pl3s, artinya adalah puncak gunung yang
menjadi bagian paling menonjol darrnya. ri?l3$, artinya Gombak
rambut perempuan itu. t\ll3$, artinyasisi cermin. t)l.iil 3;, aninya
tepi dari tanah luas yang kosong itu. ,r5t 3s, artinya bagian dari
matahari yangpaling awal muncul ketika terbit. otr:"Jl ',1j, aninya
tempat munculnya tanduk pada syaitan. Semua katailjpada kalimat-
kalimat diatas digunakan karena menilai adanya kesamaan dengan

tanduk. Adapun cislt t|'t adalah sosok orang yangsudah kita kenal.

Dan sabda Nabi -k4LKfp kepada 'Ali';;,gs:

"Sesungguhnya kamu memiliki rumah di Surga dan kamu memiliki
dua tanduknya."s

Maksudnya memiliki dua sisi dari umat ini, dalam artian kamu
seperti Dzul Qarnain dalam umat ini.

5 Hadits hasan lighairihi: Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Al-Musnad dengan nomor (1373)

Ibnu Hibban di dalam Shabih-nya dengan nomor ( 5570) ath-Thabrani di dalam Mu'jam Al-Ausath
dengan nomor (674) dari hadits 'Ali bin Abi Thalib tq&ia- ;. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh
al-Albani di dalam kitabnya Sbahih At-Targbib lVh Tarbib dengan nomor (1902).

(w; t's ,-\l: {+t cw "t 
-,t!)l
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t*.

lf ' ,lo atakanitpt,iry, artinyawanita itu melihat darah(mengalami
haid). .iljil, artinya dia telah menjadi wanita yangmengalami haid
(dewasa). <;urt oi;, artinyasayatelah menganggap budak perempuan
merdeka ketika dia dewas a. ',9r adalah kata yang digunakan untuk
menunjukan masuknya masa haid dari masa suci. Dan dikarenakan
kata tersebut mencakup dua hal, yaitu suci dan haid, maka ia dapat
diucapkan untuk menunjukan makna masing-masing dari keduanya.
sebab setiap kata yang memiliki dua makna secara bersamaan dapat
diucapkan pada salah satu maknanya ketika terpisah, seperti kata i4ult
yang bisa bermakna meja makan atau hidangan makanan. Mak a',gl
bukanlah kaayanghanyabermakna suci saja araupun haid saja, akan
tetapi bermakna keduanya. Dengan dalih bahwa orang suci yang belum
pernah melihat bekas darah haid (pada dirinya) tidak dapat dikatakan
sebagai 

".$ efr. Begitu pun dengan orang haid atau nifas yang darahnya
tenrs mengalir, dia tidak dapat dikatakan sebagai ,,$ dlli.

Pada firman Allah jw :

{@7;3^{s'iryii"G}y
"Hendaklab mereha menahan diri (rnenunggu) tiga kali qltru'."
(QS. Al-Baqarah l2l: 228)

Maknanya adalah tiga kali masuk masa haid dari masa suci.

Dan sabda Nabi -s;r^;u^tV:

,, rin ggalkanlah shalat p ada hari-r,,, 
t[*fj![i#]S 

f: "'
Yakni saat-saat kamu mengalami haid. penggunaan redaksi kata

i!i.Vy^.h:dj,: diatas sama ,.p..ti pada ucap*,i,"0>ti ,;:: iU. ii pt
(akukanlah hal tersebut pada hari-hari datan gnyaiulan). Kedatanlan
fulan hanya dalam waktu satu jam, meskipun redaksi yang digunakan

' Yyf{iq'alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (325) Muslim dengan nomor
(62/333) Ahmad di dalam Al-Musnad dengan nomor Qslzzy dari iadiis .Aisyah qr6v. - --
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adalah i(f @ari-hari). Adapun pjndapat para ahli bahasa yang mengatakan

bahwa kata ;jJt berasal dari\;, yang artinya mengumpulkan. Maka
yar,g mereka maksud adalah berkumpulnya masa suci dan masa haid
seperti yang telah kami jelaskan, karena pada saat itu darah telah
terkumpul di dalam rahim.

Pengertian dari kata i;l,Sl (bacaan) adalah mengumpulkan huruf
dan kata antara satu dengan lainnya dalam pengucapan. Maka tidak
semua jenis pengumpulan dapat dikatakan i;p. Sehingga tidak boleh
kita mengucapkan i;Al!$ dengan maksud untuk menunjukan makna
saya mengumpulkan kaum itu. Dan pengertian yang demikian ini
dikuatkan dengan tidak bolehnya kita menyebut huruf tunggal ketika
diucapkan sebagai 

o;;g.Secara 
bahasa, kata i-giJt adalah bentuk mashdar

(sehingga maknanya adalah pengumpulan), sama seperti kata 3v,1L
(kekufuran) dan 3\t#) fteunggulan).

Allah ju: berfirman:

{ @tr.i$uxY;sy@ x€6,G u* :,,y\

"Sesunggubnya Kami yang akan rne-ngurnpulkannya (di dadamu) dan
membacakdnnyd. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka
ikutilah bacaanny a it u. " (QS. Al-Qiyam ah l7 5l: 17 -18)

Ibnu Abbas berkata bahwa maksudnya adalah ketika Kami telah
mengumpulkan serta menetapkannya dalam dadamu, maka amalkanlah.

Kemudian pada perkemb*n gan ny a, kata.3-p t khusus digunakan untuk
menunjuk kitab yangditurunkan kepada Nabi Muhammad yrl;,Ki7,

sehingga ia berubah menjadi sebuah nama W) Sebagaimanairrltyang
khusus digunakan sebagai nama untuk kitab yangditurunkan kepada

nabi Musa, dan $ayl yang khusus digunakan sebagai rlamauntuk kitab
yangditurunkan kepada nabi Isa. Sebagian ulama mengatakan bahwa
penamaan,i!;iJl pada kitab tersebut, mencakup kitab-kitab yang lain,
dikarenakan ia mencakup inti sari dari semua kitab-kitab yang lain,
dan bahkan mencakup inti sari dari semua ilmu. Sebagaimana telah
diisyaratkan dalam firman-Nya:
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{@raJ>';;SY
"Ddn menjelaskan segala sesilatu." (QS. Y[suf ll2]: lll)

Dan firman-Nya:

{@rd'$G.y
"Untuk menjelaskan segala sesuatu." (QS.An-Nahl [16]: 89)

{@u4*6;e$Y
"(Ialah) aLQur'an dalam babasa Arab yang tidak add kebengkokan
(di dalamnya)." (QS. Az-Zumar l39l:2S)

{@t''n';;}6t"}-'y
"DAn alQur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur dgar
kamu rnembacakannya perlahan-labAn." (QS. Al-Isra' [12]: 105)

{@ 6(if(:'t"4\
"Dalam al-Qur'an ini." (QS. Ar-R[m t3O]: 58)

{@}1ii'l;}'y
"Ddn (dirikanlab pula sbalat) Subub." (QS. Al-Isra' llZl:78)

Yakni membacanya di waktu fa1ar.

{@ i;ir"f:Y
"Bdcddn ydng sdngat mulia." (QS. A1-\7aqi'ahl56l:77)

rKriyi afil, artinyasaya membacakan hal tersebut kepada fulan.
Allah berfirman:

{@#f'a;zy
"Kami aban membacakan (al-Qur'an) kepadamu (Mubammad) sebingga
engkau tidak akan lupa." (QS. Al-A'laytll: e)
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,:;6s,aninyasayatelahmemahami.fi ir,aninyasayamempelajarlnya.

6j , '41t (desa) adalah kata yang digunakan untuk menunjukan

daerah tempat berkumpulnya suatu masyarakat sefta masyarakat yang
tinggal disana. Dan terkadang ia juga digunakan untuk menunjukan

salah satu dari keduanya.

Allah ju: berfirman:

{@'^1-ff,Fiy
"Dan tanyalab (penduduk) negeri." (QS. Ytsuf ll2): S2)

Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa makna dari kata i:-ptdisana
adalah penduduk desa. Sedangkan sebagian dari mereka mengatakan

bahwa yangdimaksud adalah kaum itu sendiri. Makna seperti ini juga

berlaku untuk firman-Nya:

{ @1;}J4: at4'+i>:;x G' \
"DAn Allab telab membuat suatu perurnpd.llraan (dengan) sebuab negeri

yang dabulunya arnan lagi tenterarn." (QS. An-Nahl 11,61: Il2)

Dan Allah berfirman:

{ @36; ;:";}'ilJ A 5i 6,& Y
" Dan betapa banyaknya negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari pada

(penduduk) negerimu (Mubammad)." (QS. Muhammadla7l: 13)

Adapun kata'a:-ril,t pada firman Allah:

{@ d;f5)ti,.Si;uru('y
"Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri."

(QS. Hud lrtl:177)
Ia merupakan nama dari sebuah kota. Begitu pun dengan firman-Nya:

177

l

Kamus Al-Qur'an



{ @ Uli # e dyu;{ crJ gt5,.G7Ju5 y
"Kami tidak rnengutus sebelum kamu, melainkan ordng laki-laki ydng
Kami berikan ualryu kepadanya di antara penduduk. negeri."
(QS. Yusu{lr2l: r09)

{ @ (6 ;fii ;A 
"r,c:r\:s:,y"Ya Rabb kami, keluarkanlab k ami dari negeri ini (Makkab) yang zbalim

penduduknyA." (QS. An-Nisa' [4]: 75)

Dikisahkan bahwa ada beberapa oranghakim datangmenemui
Ali bin Al-Husain t&6i. Kemudian salah satu dari mereka berkata:
Ceritakan padaku mengenai firman Allah Ju::

{ @ 
"4 

;} 8e;; 4( ;A *""i+61;y
"Ddn Kami jadikan antdrd mereka dan antara negeri-negeri yang Kami
limpabkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekd.tAn."
(QS. Saba' [34]: 18)"

Dia menambahkan: "Paraulama mengatakan bahwa yang dimaksud
dalam ayat tersebut adalah kota Makkah". Maka Ali berkata: "Apakah
kamu rahu?" Kemudian dia bertanya: "Apa itu?". Ali pun berkata:
" Sebenarn y a y angdimaksud ayat tersebut adalah para penduduknya".
Dia kembali bertanya: 'Mana dasar hal tersebut dalam kitab Allah?".
Ali menjawab: "Tidakkah kamu mendengar firman Allah:

{@ 49;,q'trci;*';\
"DAn berapalah baryaknya (penduduk) negeri yang rnendurhakai
perintab Rabb mereka dan Rasul-rasul-Nya." (QS. Ath-Thalaq t65l: S)

Sampai akhir ayat".

Dia berfirman:

{@W\5{Kifrs':fii3*,y
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, *^..9 tL/
yang allm

Allah

"Ddn (penduduk) negeri telab Kami binasakan ketika mereka berbuat

zbalim (QS. Al-Kahfi [18]: se)

{ @ 1#ii eb!#-ri\,ii !f }
"Ddn (ingatlab), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini
(Baitul Maqdit)." (QS.Al-Baqarah [2]: 53)

Dikatakan ,iplU;dl ,ij, aninyasayamengumpulkan air di dalam

bak. 6;j - ,:+iill &',r1, artinya say^ menjamu ramu itu. # g;&t,s?,
artinya dia mengumpulkan sesuatu dalam mulutnya. Dan ,-nt iUj
artinya adalah tempat terkumpulnya air.

. .7
,j^4r da" ,#St artinyaadalah seorang pemuka umat nasrani

sefta taat beribadah.

berfirman:

{@ ile:;<4*+;1r&.a:'\
"Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-

ord.ng Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rabib-rahib."
(QS. Al-Maidah [s]: 82)

Adapun makna asli dari kata,-j*.ijt adalah mengamati sesuatu dan

mencarinya di malam hari. D ikat akan ;iJ u ;$Wl e#, 3rtiny a say a

mengamati suara mereka di malam hari. Sedangkan jti: ;it dan ;),tr!-;)l
artinya adalah orang yangmenunjukan jalan di malam.

? , i:it artinyaadalah penguasaan dan penaklukan. Dikatakan
'ifi dan i3p3\, artinya saya menaklukannya. Dan dari sinilah kata
'r,#:l berasal.

Allah jw berfirman:
z ;An ,r.. - ..

{@.d;:: ei}y
"Lari dari singa." (QS. Al-Muddatstsir lTal: 5L)
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Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah singa. Ada yang
berpendapat bahwa maknanya adalahorang yangmelempar. Dan ada
juga y ang men gat akan b ahwa m aksudny a adalah pe mburu.

.z t7
b.r9: r'"+jl maknanya adalah bagian yangadil, yakni sama seperri

-t;llt dan'a;..1r9t.

Allah ju: berfirman:

{ @ \2 i!",:*+3ri:t}fiW\;tii Gf,y
"Agar Dia memberi pembalasan kepada ordng-ora.ngyangberiman dan
ydng TrTengerjakan amal shalib dengan adil." (QS. Yunus [10]: a)

{@}i!51-"iW'Y
"Ddn tegakkanlah timbangan itu dengan adil." (QS. Ar-Rahman [55]: 9)

r"4l juga diartikan mengambil bagian orang lain. Dan ini
merupakan tindaka"3; (penindasan, ketidakadilan). Sedangkan
tri)t artinyaadalah memberikan bagian orang lain. Dan ia merupakan
tindakan JU;L(keadilan). Oleh karenanya dikatakan S-.1:t 

u-.s,yakni
ketika orang itu berlaku tidak adil. Dan r,-ii, ketika dia berlaku adil.

Allah ju; berfirman:

{@WXa-\}kl'E;rt15;y
"Ddn adapun yang rnenyimpang dari kebendrdn, ntaka mereka menjadi
ba-han bakar bagi neraka Jahanam." (QS. Al-Jinn lTZl: t5)

{ @ 5*+5r U'';'li';r9;5Y
"Ddn bendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai
orang-orangyang berlaku adil." (QS. Al-Hujurat la9\ 9)

Dan dikatakan \iilir:u'i,<, artinya kami membagikanrlya secara
adil di antara kita.

ts, Huruf Qaf



Sedangkan r:ill artinyaadalah bengkokan pada kedua kaki, yakni
kebalikan dari kata;lr'41 .e"l)l artinyaadalah neraca. Biasanya kata

;\g-'41 digunakan untuk ri.rrgrrrgkapkan keadilan, sebagaimana

neraca y ang lugaterkadang digunakan untuk men gungkapkan keadilan.

Allah berfirman:

{@w
"Ddn timbanglah dengan neracd. yang benar." (QS. Al-Isra' ll7): 35)

F*.9 : i"*ijt aftinyaadalah pengeluaran bagian atau porsi. Dikatakan
U*- - lS .U, artiya saya membagikan hal itu. gl}l 'a$ a:au

{#)l'als, artinya membagikan harta warisan atauhana rampasan

perang kepada orang-orang yang berhak.

Allah Ju: berfirman:

{@:rx,A#t"6,K-y
"Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan ydng tertentu dari
mereka." (QS. Al-Hijr l7l: aa)

{@6'i:z;6;i#;Y
"Dd.n beritakanlab kepada mereka babwa sesunggubnya air itu terbagi
antdra mereka (dengan unta betina itu)." (QS. Al-Qamar [5a]: 28)

'o|':*#,.y, artinyasaya meminta kepadanya untuk membagikan hal
tersebut. Dan terkadang kata 'J,k:.tjuga digunakan dengan bermakna

lf (*.*bagikan).

Allah berfirman:

{@"bfi:'ii*'".Y
"DAn (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak.panab, (mengundi

nasib dengan anakpanab itu) adalab kefasikan." (QS. Al-Maidah [5]: 3)
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Dan dikatakan ;il',,*:U ,,fi-, artinya dia adalah laki-taki yang
hatinya terbagi (hyr..r4 

"rL[ 
r..J.iirran, yakni semakna dengan kalimat

*Wt U* dan iilt 3jd(konsentrasinya terpecah /terbagi).

. Adapun kata gii aninya adalah bersumpah. Ia berasal dari kata
'a;t;$1, yaitu sumpah yang diangkat kepada para wali dari orang
yangdibunuh (mengenai kebenaran pembunuhannya-n"). Kemudian
mengalami perkembangan bahasa dan menjadi nama untuk setiap
sumpah.

Allah berfirman:

{@fufj li;frLiS5y
"Mereka bersumpah dengan narnd. Allab dengan segala hesungguban."
(QS. Al-An'am [6]: 109)

{@;::ii'riifir;.y
" Itukab orang-ordng yang kamu telab bersumpab." (eS. Al-A,raf [ 7l: a9)

{ @rsl i ai#v;o i*!,ig.iy
"Aku bersumpab dengan bari Kiamat, dan aku bersumpab demi jiwa
yang selalu menyesali (dirinya sendiri)." (eS. Al-eiyam ah175l: l-2)

{@"$vs$'.a€,);}
*Maka aku bersumpab dengan Rabb Yang memiliki timur dan barat."
(QS. Al-M a' arij 17 0lz a0)

{@a;qrAtr+}
"Ketika mereka bersumpah pasti akan memetik ftasil)nya pada pagi bari. "
(QS. Al-Qalaml6sl:77)
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{@ $u.4 }i\
"Lalu mereka keduarrya bersumpab dengan na.nu Allab."
(QS. Al-Maidah [s]: 106)

Dan dikatakan iil-i,ti danVT\13.

Allah berfirman:

{@6r"+li1JKAWqY
"Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya,'sesunguhnya aku ini
benar-benar termasuh pard pendsibatrnu.'" (QS. Al-A'raf l7l:21)

{@r(,w(i6cy
"Mereka berkata: Bersumpablab kamu dengan ndrnd Allab.'
(QS. An-Namll27):49)

Dikatakan +.rl 'if 'o)J alau 5!.St'rli, artinya fulan adalah
orang yang bersinar wajahnya. Kata a;t*:tjuga dapat dianikan baik.
Dan aslinya berasal dari kata't:41. Yakni seolah-olah fulan
menempatkan bagian yang baik (tepat) pada setiap tempar, sampai tidak
adayangberbeda. Ada juga yangberpendapat bahwa sebenarnya kata
yangtepat adalah i,1.l; &ukan'r.ri- penj), karena fulan membagikan
kebaikannya ke setiap sudut, sehingga tidak hanya ada pada satu
tempat, tanpa ada di tempat yang lain.

Adapun maksud dari kata yang ada padafirman-Nya:

{@ i*r;iTtS"6;"LSY
" Sebagaimana (Kami telah ntemberi peringatan), Kami te lab menurunkan
(o*b) kepada orang y d,ng rnelr-t ilab -milab (Kitab A llah). "
(QS. Al-Hijr [1s]: e0)
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Adalah orang-oran g yangmembagi penduduk kota Makkah (dalam

beberapa kelompok-P'"), untuk menghalangi orang yar.g beriman
kepada Rasul dari jalan Allah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa

maksudnya adalah orang-orang yang bersekutu untuk melakukan tipu
daya kepada beliau :s;rr*xg.

-* : Arti dari kata it',illadalah kerasnya hati. Dan ia berasal dari
icapan ,r$ j2;, artinya batu yang keras. Sedangkan tuueiir artinya
adalah mengobati kerasnya hati.

Allah ju: berfirman:

{@&,13#?Y
"Kemudian hatimu menjadi keras." (QS. Al-Baqarahl2l:7a)

{@7\$'i&}a';;tfr;;Y
"Maka kecelakaan ydng besarlah bagi merekd. yd.ng telab membatu
batinya untuk mengingat Allah." (QS. Az-Zumarl3gl:22)

{@
" Ddn y dng k asar hatinya." (QS. Al-Haj j l22l: 53)

"DanKami jad,ihanbatimerekak*"r:y*f-f^ff;r:,
Ada yang membaca ayat ini dengan lala'al.rs. Dan maknany^

adalah hati mereka tidak bersih. Diambil dari ucapan $,r3 7)>, y^itu
salah satu jenis uang perak (dirham) yangtelah disepuh dan memiliki
tekstur yangkeras.

"&ii*wsy
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;;-x,

Seorang penyair berkata:

$aAt,i+:f OeWtC-b
Perempuan-pereTrrpuan ydng keras bati itu berteriak

di tangan para ahli penukaran udng

Allah jw berfirman:

{@"r#-$vattiy
"Ddn berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yd.ng perernpuan:

Ikutilah dia.'(QS. Al-Qashash [28]: 11).

Kemudian dari sinilah, efek yang masih tersisa dari sindrom
nefrotik, sehingga dapat diamati perkembangannya disebut dengan

,];4. Dikatakan |?Y i"L23, yakni ketika saya memotong kukunya.
Kata ;):.i)l j uga diartikan b erita-be r ita y ang diamati.

{ @ if5 ofr 'uJi 

"};LYrixiy"Gemetdr karenanya kulit orang-ora.ng yang takut kepada Rabbnya."
(QS. Az-Zumar l39l:23)

Yakni kulit mereka terangkat disebabkan karena rasa ngeri.

. .7
t 9.e9 : JSst artinya adalah mengamati jejak. Dikatakan i."L'ai

$t, aniny 
^ 

say a men gama ri jejakny a. D an rh.eiil artiny a adalah j ej ak.

Allah Jus berfirman:

{@ o;q(\;c&\:i;6y
"Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak. merekd sernulA."

(QS. Al-Kahfi [1s]: 6a)
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Allah Jus berfirman:

{@3il;;r'frb
*Adalab 

kisab yang benar." (QS. Ali 'Imran l3l: 62)

{@iit#cy
*Pada 

kisab-kisab mereka itu terdapat pengajaran. " (QS. Yusuf [ 12]: 1 1 1)

{@;;'sUy;,fi''Y
"Ddn menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya).'
(QS. Al-Qashash l28l: 2s)

{@*;x'Ae"#y
"Kami menceritakan kepadamu kisab yangpaling baib.'
(QS. Yusuf l12l:3)

{@+,ri*iffiy
"Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang
telab mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka)."
(QS. A1-A'raf lTlt 7)

{@,t;;w*fry
"Menjelaskan kepada Bani krail." (QS. An-Naml l27l:76)

{@,2;i1#v,y
"Maka ceritakanlab (kepada mereka) kisah-kisah itu."
(QS. Al-A'raf l7): 176)

,hWt (Qishash) artinya adalah mengikuti tumpahnya darah
dengan balasan yang setimpal terhadap pelakunya.
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Allah berfirman:

{@:;r ,e.\7{r4'3:;y
"DAn dalam qishasb itu ada (jarninan kelangsungan) bidup bagimu."
(QS. Al-B aqarah l2l 17 9)

{@?t6-6h.$y
"Dan luka luka (pu") ada qishashnyd." (QS. Al-Maidah [5]: a5)

Dikatakan \5)3.ilf u:i, artinya fulan mengqishash fulan.
)$k VP '4;b, artinyi dia benar-benar memukulnya sehingga
membuatnya dekat dengan kematian. Sedangkan &At artinya adalah
memplaster atau menembok.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

<Ojat eet3&i6txb,-F;l
" Rasulullah :i4r*,6tp melaran g menemb ok kuburan. "

..7
)re9 : i.Zilt artinyaadalah tetap lurus di jalan.

Dikatakan i1.X Sid4 artinyasaya menuju ke arahnya.Darisinilah
diambil kata 3t,-;ill (sederhana). Dan yarLg dianggap sebagai perilaku
sederhana sendiri ada dua macam:

PertAma, perilaku sederhana yangpasti terpuji. Yaitu sikap yang
berada diantaradua sisi, J$1 (melampaui batas, berlebihan) darr fLii
(sembrono). Sepeni sikap kedermawanan, karena ia berada diantara
sikap boros dan pelit. Dan juga seperti keberanian, karena ia berada

diantara sikap sembrono dan pengecut. Sikap sederhana seperti inilah
yangdimaksud dari firman Allah:

{@r#a-+i|,y
"DAn sederbanalab kamu dalam berjalan." (QS. Luqman [31]: 19)
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Dan juga yangdiisyaratkan dalam firman-Nya:

{@f"irsy6li3\
" DAn ord.ng-orang y ang ap abila membelanj akan (barta).'
(QS. Al-Furqan l25l: 67)

Kedua, kata 3L;;3)l (sederhana) yang digunakan sebagai kiasan

untuk perilaku yangberada di tengah-tengah antara sikap terpuji dan

tercela. Seperti prilaku yangberada di tengah-tengah antarasikap adil
dan tidak adil atau antara dekat dan jauh. Dan inilah makna yang
dikehendaki oleh firman Allah:

{G} Wriri.*;tri)b;.4y
"Lalu di antara rnereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri d"an

di antara mereka ada yangpertengaban " (QS. Fathir l35l:32)

Adapun firman Allah:

{@ t"nE%Y
"DAn perjalananyangtidak seberapa jaub." (QS. At-Taubahlgl: a2)

Maknanya adalah perjalanan yar,g sedang serta tidak terlalu
jauh. Bisa juga ia ditafsirkan dengan kata dekat, akan tetapi makna
hakikinya adalah seperti apa yang telah kami sebutkan. Dikatakan
'i-tl-r;3l, aftinyabusur panah itu tepat mengenai sasaran serta menusuk

tempatnya, yakni seolah-olah dia telah menemukan tujuannya. Seorang

penyair berkata:

# i-a3 { bi-i-L a;$ +Gs*
Maka dia mengenai hatimu, meskipun tidak tepat rnengenai sasarannya

Dikatakan ylt i"';".t, artinyatombak itu telah patah. -";i3, artinya
ia dapat mematahkan. pll -t-is, artinya dia telah menghancurkan
tombak tersebut. l-'".,jEu, artinya unta yangberisi penuh daging.

7
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Sedangkan syair yang dikatakan sebagai !'};St adalah syair yang telah

mencapai tujuh bait.

P : Kata ?il (pendek) merupakan kebalikan dari kata ,ljltt
(panjang). Dan keduanya,.r-rrrk dalam kategori 

^;-;tSAt 
;r:jyr

(kata-kata yang relatif), dalam artianhanya dapat difahami apabila

dibandingkan dengan yang lainnya. Dikatakan lK S);i, artinya saya

membuatnya menjadi pendek. Sedangkan'LeXAl adalah kata yang
digunakan untuk menunjukan kesembronoan (pengerjaan yang kurang

sempurna).

Dikatakan lK ,i:;3, artinya saya mengumpulkan sebagian dari
hal itu dengan yanglainnya. Dari sini, istana disebut dengan ]5. Dan

bentuk jamaknya adalah 'r#
Allah ju: berfirman:

"Dd.n istd,na yd,ng tinggr." (QS. Al-Hajj l22lz a5)

" DAn dij adikan-Ny a (pula) untukmu istana- istana. "
(QS. Al-Furqan [25]: 10)

{@)=*frY

{@r5#"&F"\

{@-;r)$:4-r:;riy\
"Sunggub, (neraka) itu menyemburkan bunga api (sebesar dan setinggi)

istana." (QS. Al-Mursalat 7ll1: lz)

Ada yang mengatakan bahwa arti darikata )Lill dalam ayat ini
adalah akar-akar pohon. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah';ri,
yakni sama seperti kata';fi dan ff. Dan ia disebut ?fllkarena
dianggap sama dengan istana, seperti pada firman-Nya:
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{@Pub':k
"Seakan-akan iring-iringdn untd yang kuning. "
(QS. Al-Mursalat l77l: 33)

Dikatakan 'i:,6, artinya saya menempatkannya di istana.

Dan di antarapenggunaannya adalah firman Allah:

{@--S O?.5'21i3;y
" Bidadari-bid,adari y ang dipelib ara di dalam kernab-kemab. "
(QS. Ar-Rahman l55l: 72)

;d*llt fi, artinya dia membuat shalat tersebut menjadi ringkas
dengan cara meninggalkan sebagian rukunnya sebagai bentuk keringan.

Allah Ju: berfirman:

{@;tAiaV5i6&X*';{'Y
*Maka tidaklab rnengd.pd, kamu menqashar sbalat(mu).'
(QS. An-Nisa' [4]: 101)

Vj & aAt,i;6, artinyasaya menahan air susu yang sedang
mengair deras itu dari kudaku. +*Al ,f '#l F, artinya anak panah
itu tidak mencapai sasarannya. i7Viir,1, artinya seorang perempuan
yang tidak meliarkan (melepaskan) pandangamtya terhadap hal-hal
yangtidak diizinkan.

Allah jw berfirman:

{@;$LiFUy
"Di dalam Surga itu ada bidadari-bidadari ydng sopan menundukkan
pandangannyd.." (QS. Ar-Rahman [55]: 56)

Dikatakan ipfr, artinya dia memangkas rambutnya.
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Allah berfirman:

{@ 'u,#'"&tl3'd#y
"Dengan mencukur rambut kEala dan mengguntingnya."
(QS. Al-Fathl+81: zt)

Dan dikatakan $ yrt, artinya dia melalaikan hal tersebut.
',b j23, artinyadia tidak memperolehnya. 'riL;;1, artinyadia tertahan
untuk melakukan hal tersebut, padahal sebenarnya mampu. Vit
lK &, artinya dia merasa cukup dengan sesuaru yangsedikit. &fr3i
i\iJt, aninya kambing itu telah berumur, sampai ujung-ujung giginya
menjadi pendek. ttp aVi;i, arrinyawanita itu melahirkan anak-anak
y ang pe ndek. Adapun 3\;irJl aftiny a kalun g y ang pendek. S edan gkan
i*At adalah rlama dari bendayangsudah kita kenal, yaitu wadah
kurma yangterbuat dari kayu.

1.7(Jre9: Allah Jus berfirman:

{@ di;Q6'-W:]'ifrY
"Lalu Dia meniupkan atas kamu angin taupd.n." (QS. Al-Isra' llTl:69)

yakni angin y ang men ghancurkan tumbuhan serta b an gu rLan y ang
dilaluinya . ,i sU'"i5, aninya suara petir yang dapat menghancurkan.
Dan dari sinilah alat musik torb (alat musik dari daerah arab yang
berbentuk seperti gitar-r'") disebut dengan ,i.X. Kemudian kata
tersebut mengalami perluasan makna dan dapat diucapkan untuk setiap

alat permainan.

e: A[ah ju: berfirman:

{ @'^i)L .i4;; aC,JJ "{Jy

" D An ber ap a b any ak ny a (p en duduk) ne ger i y ang zb al im y ang t e I ab Kam i
binasakan " (QS. Al-Anbiye' l21l: lt)
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Yakni kami hancurkan serta binasakan. Kata'r.i ini merupakan

istilah untuk mengungkapkan kehancuran. Dan kehancuran sendiri

terkadang disebut dengan ,&t'^+U.
Allah jw berfirman dalam ayatlain:

{@"3W4:tK5y
"Dan tidak pernab (pula) Kami membinasakan kota'kota."
(QS. Al-Qashash [28]: se)

i-aAt artinya adalah lakilaki yang dapat menghancurkan orang

yafigmelawannya.

Lgeg' #-ijr artinyaadalah kejauhan h^r*).Sedangkan geAt alrlinya

If,rtrt jr"h. Dikatakan * ep aau &o,,si, artinyasaya menjauhkan

arau mengasingkan. .r;!'yt 3K:lt, artinya tempat yangjauh terpencil.

,s;:;:ttrtgt, artinya sisi yang jauh. Dan di arttara penggunaannya

adalah pada firman Allah:

{@sir';;i6abuY
"Ddn datanglah seord.ng laki-laki dari ujung kota bergegas'gegas."

(QS. Al-Qashash 128): 20)

Sedangkan pada firman-Nya:

{@c3iry;;,i'Jt-\
"Menuju masjid al-Aqsba." (QS. Al-Isra' ll7): l)

Yang dimaksud adalah Baitulmaqdis. Dan ia disebut dengan 
"r"'l'karena melihat posisinya yang cukup jauh dari tempat orang-orang

yang menjadi lawan bicara dalam ayat diatas, yaitu Nabi dan para

shahabatnya.

Allah berfirman:

I
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{ @ uj5 i,;e$'r itri {"3!'i{t I }
"(Yaitu di bari) ketika kamu berada di pinggir lembab ydng dekat dan

mereka berada di pinggir lembah yang jauh." (QS. Al-Anfal lSl: a2)

Dikatakan 'Hl i,#, artinya saya memotong telinga unta itu.
LY,.53oe31, artinyaunta yang telah dipotong telinganya. Orang Arab

menceritakan bahw a ada }uga yang mengatak an ugs\'je; (unta jantan

yangtelah dipotong telinganya). Adapun unta yang disebut dengan
'tbZ\l adalah unta yang masih jauh (ama) untuk dapat digunakan.

, P , ;86 -'^3i.t), artinya saya menghancurkannya, sehinggaia
ilenjadi hancur. .B;\ #\, artinyatembok tersebut telah roboh.

Allah Jr* berfirman:

{@,"ttca"fr;-J'+;y
"Hampir robob, maka Kbidhr menegakkan dindingitu."
(QS. A1-Kahfillsl:77)

'.6,r!1#L Fi, artinyapada tempat tidurnya terdapat Jbbi,yaitu
batu yang kecil.

/
,/6

9.;29: Allah Jus berfirman:

{@s;(;,@eafiy
"Kalau di sana Kami tumbubkan biji-bijian, dan anggur dan sayur-

sdyuran." (QS. Abasa l80l:27-28)

Yakni kurma yargtelah matang. *A\ artinyaadalah tanah yang

menumbuhkan kurma tersebut. Kata ri),4il1 memiliki makna yang

sama dengan +*bill.Hanya saja kata * l digunakan menunjukan

batang pohon, sedangkan #Al digunakan untuk menunjukan sayur

mayur. Dan J.LAI juga diartikan memotong,:-i?$l dan ,j.;iJl.
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Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

Kl#i\4.23"tC
"SesungguhnyaNabi :i6r*tK9 ketika melihat baju yang memiliki tanda
salib, maka beliau mengguntingnya."T

Dan dikatakan ,f,.46 J? atau ,ii*, aftinya pedang tajam yang
dapat memotong. Maka kata {).4s dalam ucapan yang kedua ini
bermakna j9U 1r"Uyek, yakni yarLgmemotong). Sedangkan kata

b\3 pada ucapanyangpertama bermakna ij* (objek, yakni yang
dipotong). Begitu pun pada ucapan ,rr6oos1, y^ng artinya unra yang
dipilih dari kelompoknya untuk dipotong. Flewan yang belum terdidik
disebut dengan ,:"rtil. Dan dari sinilah dikatakan €r*,;-Xi!, yakni
ketika dia meriw^y^tkan hadits tetapi belum pernah mencoba dan
mempraktikannya sendiri.

Oa9 : Ltizilt artinyamemutuskan atau memecahkan perkara, baik
dengan ucapan maupun perbuatan. Dan masing-masing dari keduanya
terbagi pada dua kategori, yaitt berasal dari Rabb dan dari manusia.
Sehingga semuanya menjadi empat kategori.

Pmama,pemutusan perkara dengan ucapan yang berasal dari Rabb.

Seperti firman-Nya:

{@ tui'ttbfrJi6i3c;;;'y
"DAn Rabbmu telab memerintabkan supd1a kamu jangan menyembab
selain Dia.' (QS. Al-Isra' lLTl: 23)

Yakni Rabbmu memerintahkan hal tersebut.

Dan Allah berfirman:

7 Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (5952) dari hadits 'Aisyah ,tzili6.

6?, r,y oK A14 ^t"xip tflt'Ai>
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{@ ,slta|-uyq.$\"Wiy
"Ddn telab Kami tetapkan terbadap Bani Israil dalam Kitab itu."
(QS. Al-Isra' ll7):4)

Ini merupakan pemecahan dengan cara memberikan informasi
dan menjelaskan hukum, yakni seolah-olah Allah berfirman: Kami
memberikan informasi serta wahyu yangpasti kepada mereka. Dan ini
merupakan maksud dari firman-Nya:

{ @ W Xp i;13J i'ii a:: rtW6 y
"Ddn telah Kami ualryukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahua
mereka akan ditumpas babis." (QS. Al-Hijr [15]: 66)

Kedua,pemutusan perkara dengan perbu atanyangberasal dari Rabb.

Sepeni firman-Nya:

{ @'zieoj5,i -*s1 c'b}4c-1:5 ;Y\ 6-x;y
"Ddn Allah mengbukum dengan keadilan. Dan sernbaban-sembaban

yang mereka sembab selain Allab tiada dapat mengbukum dengan

sesuatu apapun." (QS. Ghafir [a0]: 20)

Pada firman-Nya:

{@ *icyfi-61t'i:;:;;y
"Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam du.A n7d,sa."

(QS. Fushshilat la\:0)
Ini merupakan isyarat terhadap penciptaan Allah yang bersifat

baru dan telah selesai dilakukan, sama seperti firman-Nya:

*Allah Pencipta langit dan bumi," (QS. Al-Baqarahl2l: tt7)
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Sedangkan pada firman-Nya:

{ @ i4'-4,31J FdLq 6 {;,11'1:g {iiy
"Kalau tidaklah karena sesudtu ketetd.pd.n yang telab ada dari Rabbmu

dabulunya (untuk rnenanggubkan azab) sampai kepada waktu yang

ditentukan, pastilab mereka telab dibinasakan (QS. Asy-Syura la2l: M)

Maknanya adalah niscaya telah diputuskan.

Ketiga, pemutusan perkara dengan ucapan yang berasal dari
manusia. Seperti pada ucap anlil;'e\l uii, aninya hakim memberi

keputusan seperti itu. Karena keputusan yang dijatuhkan oleh seorang

hakim pasti melalui ucapannya.

Keemp at, pemutusan perkara dengan perbuatan y atgberasal dari

manusia.

Sepeni firman-Nya:

*Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah bajimu."
(QS. Al-Baqarah l2l: 200)

{@ {ii*rp;il*;' ,t4;3y
mengbilangkan kotoran yang ada pada

mereka rnenyernpumakan ndzdr-ndzdr

"Kemudian, hendaklab mereka

badan mereka dan bendaklab

mereka." (QS. Al-Hajj l22l:29)

Allah jw berfirman:

{ @'i, <,5 i>E 6, ;C.'.ii 6 "4;J I 4' ie y
*Dia (Musa) berkata: Itulab (per7anjian) antdrd aku dan kamu. Mana saja

dari kedua anaktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak,

ada tuntutan tambaban atds diriku (lo4l." (QS. Al-Qashash [28]: 28)

{@H{;J}{i,rlgy
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Dia berfirman:

{@we%;;wy
*Maka tatkala Zaid telab mengakbiri keperluan terbadap istrinya

(menceraik annya)." (QS. Al-Ahzab p3l: 37)

Dia berfirman:

{@ e'3#'i;'1r.5*i*Y
"Lalu lakukanlab terbadap diriku, dan janganlah kamu memberi

tanggub kepadaku." (QS.Yunus [10]: 71)

Yakni selesaikanlah urusan kalian itu.

Dan Firman-Nya:

{@ AG;\Y"j,ily
"Maka putuskanlab apa yang bendak karnu putuskan."

(QS. Thahal20):72)

{@uiiiS,*d,:;Ly
"sesunguhnya kamu hanya akan dapat rneTnutuskan pada kebidupan

di dunia ini saja." (QS. Thaha l20l:72)

Seorang penyair berkata:

16I.;;&ji\i'ir*i#
Saya memecabkan beberapa perkara kemudian setelabnya saya pergi

Kata "memecahkan" dalam syair diatas dapat melaui ucaPan

maupun perbuatan.

Kata L\LAIjuga terkadang digunakan untuk mengungkapkan

kematian. Sehingga dikatakan '^" &.l)ti, artinya fulan telah meninggal

dunia. Yakni seolah-olah dia telah menuntaskan semua unrsannya yang

berhubungan dengan dunia.
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Adapun pada firman-Nya:

{@j>ltJ##*;r*ry
maka di antara mereka adayang gugur, Dan di antara mereka ada (pula)
yang nxenunggu-nunggu (QS. Al-Ahzeb p3):23)

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah memenuhi janji
(nadzar), karena mereka telah mengharuskan diri mereka untuk tidak
lari dari peperangan ataupun terbunuh. Ada |uga yang berpendapat
bahwa maknanya mereka telah gugur.

Allah Ju: berfirman:

{@ ,74;*:8r,1*tur*y
"sesudab itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal
yang ada pddd sisi-Nya (yong Dia sendirilab mengetahuinya)."
(QS. Al-An'am 16l:2)

Ada yang berpendapat bahwa makna dari kata j;i y^"gperrama
adalah batas waktu kehidupan di dunia, sedangkan k^,t^ j;iyang kedua
adalah batas waktu sampai hari kebangkitan.

Allah berfirman:

{@'+uii?(W.y
*Wabai, kiranya (kematian) itulab ydng menyudahi segala sesuAtu."
(QS. Al-Haqqah l6el: 27)

{@k:r*6-W.v;eiY
"DAn mereka berseru: Hai Malik biarlab Rabbrnu membunuh kami saja."
(QS. Az-Zukhruf la3l: 77)

Ini merupakan kiasan dari kematian.

Dan Allah berfirman:
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{ @ q;,iiUu* v*i &;{;c s;i Ai't$'w y
"Maka tatkala Kami telab menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada
yang ?nenunjukkan kEada mereka kematiannya itu kecuali ,o)ap."
(QS. Saba' [34]: 14)

Dikatakan &:"1,1 6, artiny a dia telah menyelesaikan urusa rL y ang
berkaitan dengan hutang dengan cara mengembalikannya. i.L';il1
artinya adalah menuntut agar hutangnya segera dibayarkan. Yang
mana dari sinilah orang arab mengatakan lK u,;;i-1i6, artinya hal ini
akan mengakibatkan seperti itu.

Sedangkan firman Allah:

{6rWAt,_4y
"Pastilab diakbiri u?nur mereka."(QS. Yfinus [10]: 11)

Maknanya pastilah disudahi masa serta batas waktu kehidupan
mereka di dunia.

,trilt (Qadha) dari Allah Jw bersifat lebih khusus dari pada ji-6Jt

(Qadar). Karena Qadha merupakan pemurusan diantara takdir. Qadar
adalah takdir, Sedangkan Qadha adalah pemutusan serra pengaplikasian
dari takdir itu. Sebagian ulama menggambarkan bahwa Qadar berposisi
bagaikan sesuatu yangtelah siap untuk ditimbang, sedangkan Qadha
berposisi bagaikan timbangannya.Danseperti ini jugalah makna dari
percakapan antara Abu 'Ubaidah dengan l-Imar w6!;5. Yakni ketika
Abu'Ubaidah berkata kepada Lfmar, tatkala beliau hendak melarikan
diri dari wabah penyakit yang ada di negeri Syam: "Apakah anda
melarikan diri dari Qadha?" Dan Umar pun menjawab: "Saya lari
dari Qadha Allah menuju Qadar A1lah". Perkataan l-Jmar tersebut
menunjukan bahwa Qadar selama belum menjadi Qadha, masih bisa

diharapkan agar Allah menghindarkannya. Namun apabila telah
menjadi Qadha, maka tidak ada jalan lagi untuk menghindarinya.
Pemahamanyangdemikian ini dikuatkan oleh firman Allah:
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{@\Gti'.rs\
"Ddn hal itu adalab sil.d.tu perkara yang sudab diputuskan."
(QS. Maryamllgl:27).

Dan firman-Nya:

"Hal itu bagi Rabbmu adalah sudtu kemesti.an yang sudab ditetapkan."
(QS. MaryamlTgl:71)

{@7vi'&tY
" Ddn diputuskanlab p erkarany d. " (QS. Al-Baqarah l2l: 270)

Yakni telah diputuskan sehingga menjadi tidak mungkin untuk
menghindarinya.

Adapun kalimat dalam firman Allah:

{@rfi#;'i;r1
*Apabila Allab bendak menetapkan suatu perkara."
(QS. Ali'Imran p): a7)

Dan setiap ucapan yang bermakna memutuskan, aslinya bersumber

dari perkatanlK $ (ia sepeni itu) atau t4,A (ia tidak sepeni itu).
Dan dikat akan'i;4i'o), artinyadia memiliki keputusan atau kasus. Dan

dari sini j uga dikat akan k 2V t,i3 ft ep"tusan y angben ar) da"'<>g'r*al
(keputusan yangdusta). Sebagaimana hal tersebut juga menjadi maksud

dari perkat aan li ',tsistt 1w k ;;st (percobaan itu merupakan sesuatu

yangberbahaya dan mengambil keputusan adalah sesuatu yang sulit),
yakni mengambil keputusan terhadap sesuatu, apakah ia seperti itu
atau tidak seperti itu merupakan perk^rayangsulit untuk dilakukan.

{@W,sa;&try
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Nabi :;arg fy- bersabda:

(?v;ti'",y'
"Ali adalah orang yang paling pintar dalam mengambil keputusan
diantara kalian."8

Ja9 ' Allah Ju: berfirman:

{
"Dd,n mereka berkata, nYa

vdij'J36t6JrcJ$6'y
Rabb karni, segerakanlab azab yang

untuk menunjukan tulisan serta tempat tulisan tersebut berada.

Kemudian terkadang tulisan juga disebut dengan Elll. Seperti halnya

ucapan yang terkadang disebut dengan iuf (buku), meskipun ia
sama sekali tidak tertulis. Makna asli dari [212 E:i1 adalah sesuatu

yang dipotong dengan cara melebar, sebagaimana kata lit yang
mana aslinya adalah sesuatu yaflg dipotong dengan cara memanjang.

Kata Erit b.t-akna bagian yarLgdipisahkan, yakni seolah-olah ia

telah dikeluarkan (dari pusatnya). Dan dengan makna seperti inilah
Ibnu 'Abb as'^-"'8.;, menafsirk^t ayat di atas. Dikatakan ';L-Jl Y3, artinya
hargatersebut ielah melambung tinggi. u$?-rY, aiinyasaya tidak
melihatnya sama sekali. Maka J"i adalah kata yang digunakan untuk
mengungkapkan periode waktu yangterputus. Adapun ucapan 6.E3,
artiny a adalah y ang mencukupiku.

s Hadits dhaif: diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrab dengan nomor (6281) dari
hadits Ibnu 'Amr. Dan dalam sanad haditsnya terdapat Kautsar bin Hakim. Adz-Dzahabi berkata
tentangnya: "la saqirh (atuh reputasinya)." Hadits ini didhai{kan oleh Syaikh al-Albani di dalam
kitabnya Dba'if Al-Jami'dergan nomor (775).

diperuntukhan bagi kami sebelum bari perbitungan. " (QS. Shed [38]: 16)

rllit aninya adalah halaman, yakni sebuah katayangdigunakan
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'p: jgiJl artinyaadalah sisi. Dan bentuk jamaknyaadalah 'r\y3i.

Allah ju: berfirman:

{ @,6{'5 r- iai )(61 i.t-trt; J",3;u;\ o;\
"Jika bamu sdnggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi."
(QS. Ar-Rahman [55]: 33)

Dia berfirman:

{@tt$G*eq'i;y
"Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru." (QS. Al-Ahzab t33l: 1a)

Dikatakan 'o3lL3, artinya saya menjatuhkannya di pinggir. 'W,
artinya dia jatuh di pinggir. Dari sini dikatakan '.Eat jL*, artinya
telah turun hujan. oleh karena itu air hujan disebut dengan o,Ls.

Dan dikat akaniil )\fi, artinyakaum itu datang secara berkelompok-
kelompok, bagaikan air hujan. Kemudian dari sini dikatakan,lrYtjt$,
art iny a gerombolan unta.

Dikatakan ,;+\ H;[1;)1, yakni ketika suatu kaum melakukan
p erjalan kemudian perbekala nny a menipis, maka mereka menarik serta

membawa unta mereka untuk dijual. $\Fl artinya adalahter (bahan

aspal) yang disiramkan.

Allah berfirman:

{@e$e&vY
"Pakaian mereh,a dari cairan aspal." (QS. Ibrahim t1a]: 50)

Dan ada lugayang membacanya dengan 6t'L5, yakni artinya
tembaga yangtelah meleleh dan sangat panas.

Allah berfirman:

{@(r;r 4;8'";';\
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*Berilab aku tembaga (yong mendidih) agar aku tuangkan ke atas besi

pdnds itu." (QS. Al-Kahfi [18]: 95)

Yakni tembaga yangtelah dicairkan.

Allah berfirman:

{ @ $v:iiaq.eu "W "sJ 
6 biy

"Di antara Abli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan
kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu."
(QS. Ali'Imran l3):75)

Dan berfirman:

{ @ 6tsi-!}t'ii-3 "it;iy

"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka
harta yang banyak." (QS. An-Nisa' ftl:20)

Kata fu:6.iJ1merupakan bentuk jamak dari kata tfi\ yaitu
jembatan melengkung yang ada diatas sungai. Sedangkan harta yang
disebut dengan i:e$l adalah harta banyak yang hanya menjadi
perlintasan kehidupan. Secara jumlah, ia tidak terbatas. Akan tetapi
sifatnya relatif, sama seperti kata kaya (berkecukupan). Karena
terkadang ada orang yang merasa cukup dengan harta yang sedikit,
akan tetapi terkadang ada juga orang yangtidak merasa cukup dengan

harta y 
^ng 

jumlahnya melimpah.

Berdasark ML 
^pa 

y arrg telah kami paparkan, maka para ulama berbeda

pendapat dalam menentukan jumlah hartayangmasuk dalam kategori
i'U:;ll. Ada yang berpendapat bahwa jumlahnya adalah 40 uqiyyah.
Al-Hasan berkata: 'Jumlahnya adalah 1200 dtnan" Ada yang belpendapat
b ahwa b at as anny a adalah tumpukan emas y angdap at memenuhi kulit
lembu. Dan pendapat-pendapat lainnya, sebagaimana perselisihan
mereka dalam menentukan batasan kaya.

Kamus AlQur'an 203



Kemudian firman Allah:

"Dan barta yang banya,€." (QS. AIi 'Imran [3]: 1a)

Maknany a adalah hart a melimp ah y angj umlahnya san gat b anyak.

Yakni hampir mirip dengan ucapan U:'":.p53 (uang dirham yang
jumlahnya sangat banyak) dan';ji;t13 (uang dinar yangjumlahnya
sangat banyak).

a raT
fE : lEAt artinya adalah memisahkan sesuatu yangdapat dilihat
h:ngrr, *i 

" 
lahir seperti tubuh, atau sesuatu yang hanyadapat dilihat

oleh mata batin seperti hal-hal yanghanya ada dalam akal pikiran.
Termasuk diantara kategori '*11 adalah memutus anggota badan,

seperti pada firman-Nya:

{@*GWF-fi"'fi\Y
"Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang (tangan

kanan dan kaki kiri atau sebaliknya)." (QS. Al-A'raf l7): Da)

Firman-Nya:

{@c5-fi1-;ls6ii:tit13,-rasy
"Laki-laki yang ?nencuri dan perernpudn yang rnencuri, potonglab

tangd,n keduanya." (QS. Al-Maidah [5]: 38)

Firman-Nya:

{@;;g'{"c*iYWb
"DAn diberi minuman dengan air yang mendidib sehingga rnernotong

ususnya?" (QS. Muhammad laTl: 1,5)

Dan di antararlya juga adalah 

"Fli.E3 
(-.r"buat pakaian).
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Seperti pada firman-Nya:

{ @;r,t'4U ? {-t' i #'-i'i:e f
"Maka ord.ng kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari
api Nerakz." (QS. Al-Hajj l22l: 19)

Adapun kalimat i--b\|J,j dapatdigunakan untuk dua jenis makna:

Pert ama,,melalui r. a r rn..tJrrrpuh suatu jalan. Ke dua, meramp ok oran g

yangmelewati atau melalui jalan tersebut, seperti pada firman-Nya:

{ @ it+lt'oP; \qi 6}:v'&;Y
"Apakah pdntas kamu mendatangi laki-laki, rnenydn7ltn."

(QS. Al-Ankabut 129): 29)

Dan makna seperti ini merupakan isyarat terhadap firman-Nya:

{@ i'W,;l'Atrry
"(Yaitu) orang-ord.ng yang mengbalang-balangi (manusia) dari jalan

Allah." (QS. Al-A'raf l7): a5)

Dan juga firman-Nya:

{@,hii*'i#y
"Lalu mengbalangi mereka dari jalan (Allab)." (QS. An-Naml 127):2a)

Perampokan yarrg dilakukan di jalan disebut dengan d"pl U,
karena hal tersebut dapat menyebabkan terputusnya manusia darijalan,

sehingga ia dianggap sebagai ,i"-P\p (*.t"utus jalan).

,;qJU 
^at'rLs, 

artinya melintasi air dengan cara berenang.

,'-11 '{s, irtinyi adalah bermigrasi (hijrah). Sedangkan 7-1t'{
(memutus tali kekerabatan) dapat dengan cara bermigrasi atau dengan

menolak untuk melakukan kebaikan kepada mereka.
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Allah jw berfirman:

{@F6Y;Ei;y
"DAn memutushan bubungan k ekeluargaan. "
(QS. Muhammad laTl:22)

Dia berfirman:

{@Jt, 6'a'$iui'lLiiy
" DAn mernutus kan dpd y dng diperintab kan A llab (kepada mereka) untuk,
mengbubungk annya. " (QS. Al-Baqarah l2l: 27)

{@;eit"&7Y
"Kemudian hendaklab ia melaluinya, kemudian hendaklah iapikirkan."
(QS. A1-Ha1jl22l: ls)

Dikatakan'g.,F'+ A4, artiny ahendaklah dia memutus talinya
sampai ia putui Dan dikiakan stif,)\'+i'&, artinya hendaklah
dia memutus (mengakhiri) masa hidupnya dengan cara mencekik.
Dan ini merupakan makna dari perkataarL Ibnu Abbas: U4,i
(kemudian hendaklah dia mencekik).

i'!l i!5, artinyamemecahkan perkara tersebut.

Seperti pada firman-Nya:

{@,tr+etzYy
"Aku tidak pernab memutuskan sesuatu persoalan."
(QS. An-Namll27l:32)

Allah ju: berfirman:

{@c;r&.Y
-(Allab menolongkamu dalam perang Badar dan rnemberi bala bantuan
itu) untuk membinasakan sego longd.n orang- ordng y dng kafir. "
(QS. Ali'Imran l3l: 127)
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Maknanya menghancurkan segolongan dari mereka. Adapun
kalimat 6uiytrti '{s artinya adalahmemusnahkan jenis manusia.

Allah jus berfirman:

{@ f,u;.trr;L;;;'g;y
"Maka ordng-ordng yang zhalim itu dimusnabkan sampai ke akar-
akamya." (QS. Al-An'am [6]: a5)

{@ :ryr,*W;$b11:5Y
babua mereka akan ditumpas habis di anktu Subuh.'
(QS. Al-Hijr [1s]: 66)

{@;+,t'&6fry
"Kecuali bila hati mereka itu telab bancur." (QS. At-Taubah t9l: 110)

Yakni kecuali apabila mereka mati. Akan tetapi ada juga yattg
berpendapat bahwa maknanya kecuali apabila mereka bertaubat
dengan taubat yarLgdapat memurus penyesalan dari hati mereka atas

tindakan kelalaian yangtelah mereka perbuat.

,fit U'g!:, aninya sebagian dari malam.

Allah berfirman:

{@#i'id:r"afi, r*Y
*sebab itu pergilab dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut
kamu di akbir malam." (QS. Hud [11]: 81)

ll?Al artinya adalah kelompok domba. Bentuk jamaknya adalah

6u!.I Dan ia semakna dengan 'aS'4t ,lu;Llt dan kata-kata lain yang
menunjukan makna kelompok. Kata '€raljuga biasa dianikan pecut.

*'el +V1, arinyasumur -.rekirrr.rrg"lr-i keterputusan air
(kekeringan). E9.Jt A\fi , arrinyaujung lembah.
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Jft: Dikatak an\3)ii -i5J\,!;Y3, artinyasaya memanen atau

memetik buah. Dan ov$l artinya adalah buah yangtelah dipetik dari

pohonnya. Bentuk jamaknyaadalah Jy
Allah ju: berfirman:

, ^rx\^ )). z z) .ll

{@ {q!tn#y
" B uab - bu ah anny a de k at. " (Q S. AI-H aqqah 169l: 23)

Dan dikat akanr31zsiS -\;Li- a:liJl ,3;y3, artinyasaya melambatkan

jalannyahewan tunggangan tersebut, sehingga ia meniadi hewan yarLg

jalannya pelan. Penggunaan kata ab dalam ucapan ini merupakan

bentuk kiasan, sebagaimana makna tersebut juga diungkapkan dengan

menggunakan kata 
"Ltst 

seperti yangtelah kami jelaskan sebelumnya.

Dan dikatakan i;.(it iE3\, artinyatelah dekat masa panen dari pohon

anggur tersebut. Sedangkan fiu+lt artinyaadalah buah yanggugur dari

pohon tersebut, yakni semakna dengan kata {tl!.tt.

-2.o7

:-b9: Allah ju: berfirman:

{ @ /rE*<,Kg-L r} u <,;; o-$GY

"Ddn ora,ng-orangyang kamu seru (sembab) selain Allab tiada mempunyai

dpd,-apd ualaupun setipis kulit ari." (QS. Fathir [35]: 13)

Yakni bekas yarlgterlihat pada sisi luar biji. Dan kata tersebut

merupakan perumpamaan untuk menunjukan sesuatu yang sangat

kecil.

: Allah ju: berfirman:

{@ #-#;*'*;LaiYY
"Kemudian untuk, dia Kami tumbuhkan sebatangpohon dari jenis labu."
(QS. Ash-Shaffat l3l: u6)

'P
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{@;ENbabvcb
"Di tempat yang disenangi di sisi Rabb Yang Mabakuasa."
(QS. Al-Qamar [sa]: s5)

Yakni di tempat yangtenang.

Adapun firman-Nya:

J,"EiJt, artinya adalah kapas. Sedangkan OVLI F, aninya tempat
tinggal hewan. Dan keduanya sudah sangat kita kenal.

tt7
J.a9 : Kata ilijt (duduk) merupakan kebalikan dari kata i\#Jl
(berdiri). Dan ili-iJl digunakan untuk menunjukan makna satu kali
duduk. Sedangkan til;Jl digunakan untuk menunjukan keadaan yang

sedang dialami oleh orangyang duduk. Kata i),;st jrtga terkadang
merupakan bentuk jamak darikata i96 (orangyangduduk).

Allah ju: berfirman:

{@('#;6i';r1b:{6y
"Ingatlab Allah di uaktu berdiri dan di anktu duduk.'
(QS. An-Nisa' [4]: 103)

q@r:#iKp.^i$fx.t$\y
"(Yaitu) orang-ordngyd.ng rnenginat Allab sambil berdiri atau duduk."
(QS. Ali'Imran [3]: 191)

i;i:Jl artinyaadalahtempat duduk, dan bentuk jamaknya adalah b\1;.

Allah Ju: berfirman:

*Pada 
beberapa tentpat untuk berperang." (QS. AIi 'Imran l3)z l2L)

{@igtu ''r,-y
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Merupakan kiasan untuk menunjukan medan yangselalu menjadi
temPat PePerangan.

Orang yang malas dalam melakukan sesuatu terkadang diungkapkan
dengan menggunakan kata b\jl, seperti pada firman-Nya:

{@ rA\ Ji'&'ryfi ;'o':r"t( c;J-'tr p

*Tidaklab 
sdlnd antard mukminyangduduk (yangtidak ikut berperang)

yang tidak. rnernpunydi 'uzur" (QS. An-Nisa' [4]: 95)

Dan dari sinilah dikatakan W)'r'# k, artinyaseorang laki-laki
yang pemalas.

Dan juga seperti pada firman-Nya:

{ @ W Gt o.*.fft J"69:<ilixWy
"Ddn Allab melebihkan ordng-ordng yang berjibad dtas orang yang
duduk dengan pabala ydng besar." (QS. An-Nisa' lal:95)

Sedangkan makna menghalangi dari sesuatu terkadang diungkapkan
den gan men ggunakan kalim at'rJ ilia; sepe rti p ada firman-Nya:

{@'d#if iiLr?i.#{
*Sqo 

benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau
yang lurus." (QS. Al-A'raf l7l: 16)

Adapun kata pada firman Allah:

"Sesungubnya kami banya duduk, nxendnti disini saja."
(QS. Al-Meidah lslz 2a)

Maknanya adalah orang-orang yang penuh harap.

Allah berfirman:

{@s,t*66Y\
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{@U$Atr'r$6:Y
"Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelab kiri."
(QS. Qef ls)l: t7)

Yakni Malaikat yang selalu mengawasi serra mencarat perbuatannya,
yang baik maupun yang buruk. Kata'")4 ini dapat diucapkan untuk
menunjukan makna tunggal maupun jamak. Sedangkan hewan buas

yang dikatakan sebagai '$;St adalah kebalikan dari hewan buas yang
menanduk. Dikatakan 3'tJ41'^\t a'"1;, artinya aku meminta kepada
Allah yangselalu menyertaimu agar Dia menjagamu.

Kata i-r9t3l diucapkan untuk menunjukan perempuan yangtelah
berhenti dari haid araupun menikah (menopause). Dan b@t adalah
bentuk jamak dari i.r9\31.

Allah Ju: berfirman:

{@Wi|tLs,;f\ry
"Ddn perernpudn-?erenxpudn tud ydng telah terhenti (dari baid dan
mengandu"g/." (QS. An-Nur l2al: 60)

'v1#l artinya adalah orang yanghanya duduk di atas dipan serta
tidak mampu untuk berdiri karena lumpuh. Kemudian kata i;i:Jl
juga dikatakan untuk menunjukan katak, karena dianggap sama
seperti orang yalgdisebut dengan i;ilt. Dan bentuk jamaknyaadalah
,Lt'';;;. Dikatakan .r9K! 'rLtr| &33, artinya payudara yang menonjol
dan terangkat serta memperlihatkan bentuknya. Sedangkan kata 3;3lt
digunakan sebagai kiasan untuk menunjukan orang yanghina dan jauh
dari perbu aanyangmulia. ,ql bvr, artinyaadalah pondasi bangunan.

Allah jw berfirman:

{ @ .?{!i'e:'+6i b7.Y €;tL-:'y
"DAn (ingatlab), ketika lbrabim meninggikan (membina) dasar-dasar
Baitullah." (QS. Al-Baqarah l2lt 127)
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Sedangkan yangdimaksud A'A\ t9r1! adalah kayu pada sekedup

(tempat duduk di atas punggung unta) yangberfungsi seperti pondasi

untuk bangunan.

-P , ,*t *, artinya adalah ujung bawah dari sesuatu.

Allah Ju: berfirman:

{@;J,y36'{}3y
"seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang."
(QS. Al-Qamar $al: 20)

Yakni yangmenghilang di bagian bawah bumi. Sebagian ulama
mengatakanlrl.Al s/^\, yang artinya pohon itu tercabut sampai ke

akar-akarnya (yangpaling bawah). Ada juga yangmengatakan bahwa

kata,>7;tr3! adalah menghilang ditelan (oleh bagian bawah) bumi. Akan
tetapi yangAllah jw maksudkan dalam ayat diatas adalah orang-orang

tersebut ditumbangkan, bagaikan pohon kurma y ang ditumbangkan
kemudian menghilang ditelan bumi, sehingga tidak tersisa sedikit pun
bentuk maupun j ej ak mere ka. W'e#, arriny amangkuk y algcekung
ke bawah. yjrl ,:-(:i3 j3, artinya fulan mengeluarkan ucapan dari ujung
tenggorokan yang paling bawah. Yakni serupa dengan kalimat yJS g-oU,
yarLgartinyadia mengeluarkan ucapan dari $"4 (rahang bawah).

,:\fi, 'tlllt artinyakunci atau gembok. Dan bentuk jamaknyaadalah

IrI3f. oii.atakan +qJl ai.e31, 
^iiny^saya 

menutup atau mengunci
pintu. Terkadang kata tersebut juga dijadikan sebagai kiasan untuk
menunjukan setiap hal yang menghalangi seseorang dalam melakukan
sesuatu. Sehingga dikatakan lS :f W 3;$, artinya fulan terhalangi
untuk melakukan hal tersebut.

Allah jus berfirman:

{@-(J6"&e{y
"Atauhab hati mereka terkuncii" (QS. Muhammadl4Tl:2a)
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Orang yarLgkikir dapat disebut dengan #i;Jl jtri, (orangy^rg
kedua tang nnyaterkunci), sebagaimanadiajuga dapat disebut dengan

#iJl Jfr ("r^ng yang kedua tangar,r,ya terbelenggu). Ji;;J,\ artinya
idalah kembali dari perjalanan. Dan ai;tiJl artinya adalah orang yang
kembali dari perjalanan. $a:lt artinya adalah bagian yangkering dari
suatu benda. Dan dinamakan demikian karena kekeringan tersebut
menyebar dari satu bagian ke bagian yang lain, dan juga karena ia

seperti terkunci dikarenakan menjadi padat. Dan dikatakan,L\.!l jfi,
aftinya tumbuhan itu menjadi kering. $.llt j;3, artinya unta jantan

itu menjadi kering. Yakni ketika cuaca sangat kering, sehingga unta
itu pun menjadi kurus dan kering.

l 
_oi

\.&9 : Kata LliJl sudah sangat kita kenal tlangartinyaadalahpunggung.
Dikatakan'i.j.Jj., artinya saya melukai punggungnya. i;\,i';s atau
f4;,y, artiny a s aya me n gikut i j e j ak ny a. L\;4)l artiny a adalah m en gikuti
punggungnya, seperri halnya .1ti;yt yarlg artinya adalah mengikuti
.-1,9t (pantat). Terkadang kata tersebut juga dijadikan kiasan untuk
menunjukan makna memfitnah serta mencari-cari aib orang lain.

Adapun firman Allah:

{ @'iir'r6\Av,xiJ;Y
"DAn janganlab kamu mengikuti d.pd. yang kamu tidak mempunyai
pengetabudn tentdngnyA." (QS. Al-Is ra' ll7l: 36)

Maknanya janganlah kamu membuat keputusan berdasarkan fitnah
atau prasangka belaka. Menurut satu pendapat, kata i\.l;.}t merupakan
perubahan bentuk dari kata itli)|, yakni sama seperti kata 31ti dan
i;i. Dikat akan'ol)fr, artinya saya menempatkannya di belakangnya.

Allah berfirman:

{@Jj"1i'r;xinl$'y
"Dd.n Kami telah menyusulinya
rasul-rasul." (QS. Al-Baqarah l2l:
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Adapun bUlt adalah istilah untuk menunjukan bagian paling
akhir dari sebuah bait syair yangharus dijaga dalam pengucapannya.
Dan ia akan selalu diulang-ulang dalam setiap bait. i;l-13t artinyaadalah
makanan yangtelah diperiksa kemudian dihidangkan kepada orang
yang mulia.

'al

,J, ' Kata ii4t (sedikit) dan';;K:t (bairyak) biasanya digunakan pada
Eitungan/bilangan. Sedangkan kata iE:Jl (besar) dan '.L-Z)t (kecil)
biasanya digunakan pada ukuran. Akan tetapi terkadang kata ffit
digunakan untuk menunjukan makna Prl, begitu pun sebaliknya.
Sebagaimana kata 'i4t y^ngterkadang digunakan untuk menunjukan
makna'.i31, begitu pun sebaliknya.

Pada firman Allah:

{@ n+<L7.<x&6*'!*y
"Kemudian mereka tidak menjadi tetanggd,rnu (di Madinah) melainkan
sebentar." (QS. Al-Ahzeb [33]: 60)

Maksudnya adalah dalam waktu yangsebentar.

Begitu pun dengan firman-Nya:

{@rysLt;3J$y
"DAn jika (kamu terbindar dari kematian) kamu tidak juga akan
Tnengecdp kesmangan kecuali sebentar saja.' (QS. Al-Ahzebp3l: 16)
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{ t t i z7t.l

{@xp*;$iiy
"Bangunlah (untuk salat) pada malam bari, kecuali sebagian kecil."
(QS. Al-M uzzammil 17 3l: 2)

Firman-Nya:
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Dan juga firman-Nya:

{@5,$Wy
" Kami biark an merek a bersenang-sendng sebentar. "
(QS. Luqmanl3ll:24)

Adapun pada firman-Nya:

{@ry$ttueb
*Mereka 

tidak, akan berperang, melainkan sebentar saja.'
(QS. Al-Ahzab 133): 20)

Maksudny a adalah peperan ga n y ang sebentar.

Sedangkan pada firman-Nya:

{@7itw$w};F,*&36{;Y
"Ddn kamu (Mubammad) senantiasa akan melibat pengkbianatan dari
mereka kecuali sedikit diantara mereka (yongtidak berkbianat)."
(QS. Al-Meidah [s]: 13)

Maksudny a adalah golongan y ang sedikit.

Begitu pun dengan firman-Nya:

{@fu <4ac{i'i;d-}-'t }
"(yaitu) ketika Allah rnenanTpdkkan ntereka kepadamu di dalam
mimpirnu (berlumlah) sedikit." (QS. Al-Anfal t8l: a3)

Dan firman-Nya:

{@ a$e;-4Yr'y
"Ddn kamu ditampakkan-Nya berjumlab sedikit pada penglihatan rndtd
mereka." (QS.Al-Anfal [8]: aa)
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Kata futterkadang digunakan sebagai kiasan untuk menunjukan

makna hina, berdasarkan syair:

iKl) 
"'7;tu'-Y: 

* \3r |f-iU e:i,
Dan kamu tidak sedikit pun lebih mulia dari kerikil

Karena kemuliaan banya dimiliki oleh orangyang mulia

Dan dengan makna seperti inilah kita mengartikan kata j$ dalam

firman-Nya:

{@"?Kl+i:',L;y\;?'6}
"Ddn inpatlab di wahtu dabulunya kamu beiumlab sedihit, lalu Allab
memperbanyak jumlab kamu." (QS. Al-A'raf l7l:86)

Dan terkadang juga kata fut dig"ttakan sebagai kiasan untuk
menunjukan makna mulia.

Berdasarkan firman Allah:

{@ 3Kai4QtWy
"DAn sedikit sekali dari hamba'bamba-Ku yangberterima kasib."

(QS. Saba' [34]: 13)

{@"i(wy
"Dan dTndt sedikitlah mereka ini." (QS. Shad p8l:2a)

Pemaham an y atgdemikian ini dikarenakan setiap hal y angmulia

pasti sedikit keberad aanny a.

Kata >i.J5 pada firman-Nya:

{@4$t;;i|i4;u5y
"DAn tidaklab kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit."

(QS. Al-Isra' [17]: 85)
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Boleh jadi ia merupakan istitsna' (pengecualian) dari kalimat
'#)\Y'1 Sehingga maknanya hanyalah segolongan kecil saja dari kalian

yang diberi pengetahuan tentang ruh. Dan boleh juga ia merupakan

sifat dari masdar yang dibuang. Dan perkiraan maknanya adalah

pengetahu 
^n 

y^ng sedikit.

Sedangkan pada firman-Nya:

{@{Jrwaa;ti;sg}
"dan janganlab kamu menukarkan a,yat-ayat-Ku dengan harga yang

rendab." (QS. Al-Baqarahll: al)

Yang dimaksud dari kata &At di sini adalah barang-barang dunia,

berapa pun jumlahnya. Dan ia dianggap sebagai j$lt (sedikit) karena

disandingkan dengan apa yangtelah Allah persiapkan di akhirat untuk
orang-orang yang bertakwa.

Oleh karenanya Allah berfirman:

{@3i61iE'3U
"Katakanlab: Kesenangan di dunia ini hanya sebentAr."

(QS. An-Nise' l4):77)

Kata W j"g terkadang digunakan untuk mengungkapkan
kalimat negatif, seperti pada ucapan lK.i>tl $);\aS (Tarangsekali fulan

melakukan hal tersebut). Dan oleh karenanya, kalimat tersebut boleh

dimasuki oleh istitsna' (ptengecualian), sebagaimana kalimat negatif

yangboleh dimasuki oleh istitsna'. Sepeni padaucapan lK Jl|!\as
V\3 3ilieE 'il $arangsekali dia melakukan hal tersebut kecuali dalam

keadaan duduk atau berdiri) dan kalimat-kalimat yang semisalnya.

Makna sepeft i inilah yang kita gunakan dalam mengartikan firman-Nya:

{@6;rwy
"sedikit sekali kamu beriman kepadanya." (QS. Al-Haqqah [69]: a1)
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Meskipun ada |uga yang berpendapat bahwa maknanya mereka
beriman dengan keimanan yangsedikit. Dan yang dimaksud dengan

keimanan yang sedikit adaLah mengakui Allah dan mengetahui-Nya
secara umum saja. Seperti yang diisyaratkan dalam firman-Nya:

{ @ t5} e'J $;u,3*a ;i\7' y
"DAn kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, babkan mereka
mempersekutukan-Nya." (QS. Ytsuf ll2l: 106)

Dikatakan lK &i5f, arti.rya saya melihatnya membawa beban
yang ringan, baik secara ringan menurut hukum atau ringan apabila
dibandingkan dengan kekuatanrya. Yang pertama serupa dengan
ucapan di$lvd.iiSi, artinyasaya meringankan apa (ujian) yangkamu
berikan padaku. Sedangkan yarlgkedua serupa dengan firman-Nya:

{@{t*-f<,&t\
"Angin itu telab membawa d.ud.n mendung." (QS. Al-A'raf l7l:57)

Yakni angin tersebut membawanya, dan saya melihat bahwa
ia mengangkut beban yang ringan apabila dibandingkan dengan
kekuatann ya. '^iiiLr-t , artinyasaya memandangnya sebagai sesuatu yarLg

kecil (menganggap kecil). Yakni serupa dengan kalimat 'ot7)A;yarLg
artiny a saya memandan gnya seb agai se suatu y ang rin gan (men gan ggap

ringan).

'ai,i[l aninya adalahsesuatu yangdianggap sedikit oleh seseo rang,
baik itu berupa isi guci ataupun cinta. Sedangkan yangdisebut sebagai

,P\ik adalah puncak gunung, karena ia terlihat lebih kecil dari pada

bagian lainnya. t&!l#IE artinya sesuatu itu bergetar/berguncxrrg,
adapun ucapanjE:=il W (paku itu bersuara ketika dipukul), diambil
dari kata ii.liar (guncangan). Dan maksudnya adalah menceritakan
suara yangtimbul dari gerakan.
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t 13, r,Pr,iii aninyaadalahmengubah sesuatudan memalingkannya
dari satu sisi ke sisi yang lain, seperti 

"pl;i5 
(-e-balikan baju) dan

gl.;)l.iii (-.*alingkan seseorang dart jalany^ngsedang dia tempuh).

Allah jw berfirman:

{@<'*;ltiY
"DAn banya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan."
(QS. Al-Ankabut l29l: 21)

+Xrr)l artinya adalah berbalik.

Allah berfirman:

{ @ # e ;y,-J:'""$i,Aig, "#iy
"KamLt berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke
belakang." (QS. Ali'Imran l3): 1,aa)

Dia berfirman:

{@'o#c;1i6.\
"Sesungguhnya kepada Rabblah kami kembali." (QS.Al-A'raf l7l:125)

Dia berfirman:

{@'oAi,#;;y
"Ke tempat rndnd mereka akan kembali." (QS. Asy-Syu'ara' 126l:227).

Dia berfirman:

{ @ |,-6\A"i # :JLIAui r* Y
"Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka h,embali dengan gembira
ria.' (QS. Al-Muthaffifin [83]: 3 1)
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Hati manusia disebut dengan 6L;.1)tt, ada yang mengatakan karena

ia sering berubah-berubah (tidak stabil), kata d^i-ijt diungkapkan untuk

makna khusus yangmencakup jiwa (ruh) yangbersih, pengetahuan, I

keberanian dan lainnya.

Pada firman Allah:

{@'444\3!^-1;'y
"Ddn hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokdn."

(QS. Al-Ahzab [33]: 10),

yangdimaksud dari kata;. jiilt disana adalah ruh.

Sedangkan pada firman-Nya:

{@ 5,fr6(gt+5etjiaLY\
" sesungguhny a p ada y ang demikian itu benar-benar terdap at p eringatan

bagi orang-orangydngrnernpunyai akal." (QS. Qef [50]: 37)

Maknanya adalah pengetahuan dan pemahaman.

{@;;A J"-5f 6$*6{,y
"Padahal Kami telah meletakkan tutupdn di atas hati mereka (sehingga

mereka tidak) memabarninya," (QS. Al-An'Im 16l:25)

Firman-Nya:

{@ 6,fri1;#b.3e'&y
"Ddn bati mereka telah dikunci mati mak'a mereka tidak mengetabui

(kebahagiaan beriman dan berjibad)." (QS. At-Taubah [9]: 87)

Firman-Nya:

{@&Sui6'ia;Y
"DAn agar batimu menjadi tenterdrn karenanya." (QS. Al-Anfal [8]: 10)
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Yakni membuat keberaniannya makin mantap serta menghilangkan

rasa takutnya.

Sebagai kebalikan dari firman-Nya:

{@?iifutfia}*'Y
"Ddn Allah melemparkan ketakutan dalam bati mereka."
(QS. Al-Hasyr 159): 2)

AIIah berfirman:

{@'"ry*{-e-;Y"A)tY
"CArdyang demikian itu lebib suci bagi batimu dan bati mereka."
(QS. Al-Ahzab [33]: s3)

Yakni lebih dapat mengarahkan pada pengendalian diri.

Firman-Nya:

{ @ |*Ai ;3 o'^SAi SiciG y
*Dialab yangtelab menurunkan ketenangan ke dalam bati orang-orang

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

{@'J1 A.}i5iY
"sedanghati mereka berpecah belab." (QS. Al-Hasyr [59]: 1a)

Yakni terpecah belah.

Adapun pada firman Allah:

{@ ;;$to,lb$r';i#iy
"Tetapi yang buta, ialab hati yang di dalam dddd.'
(QS. Al-Hajjl22l: a6)
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Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah akal. Dan adajuga

y^ng berpendapat bahwa maknanya adalah ruh. Apabila dikatakan
bahwa akal tidak dapat mengalami kebutaan, maka mereka menjawab

bahwa ucapan tersebut adalah kiasan. Sama seperti bentuk kiasan y^rLg

adapada firman-Nya:

{@kvi6nat\
"Yang mengal ir sungai- sungai di dalamny d. " (QS. Al-B aqar ah l2l: 25)

Karena sungai tidak mengalir, akan tetapi yang mengalir adalah

air yang ada di sungai.

r35tt45 artinya adalah merubah sesuatu dari satu kondisi ke
kondisi yangy^nglain, seperti pada firman Allah:

{@rure&fieqy
*Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam Neraka."
(QS. Al-Ahzab l33l: 66)

y\t,:;$:. artinya adalah mengatur serta memikirkan perkara-
perkara tersebut.

Allah berfirman:

{@j/ii<itAqy
"Ddn mereka rnengdtur berbagai /r7d.cd.n7 tipu daya untuk, (nterusak)mu."
(QS. At-Taubah [9]: a8)

Adapun yangdimaksud dengan j;t-f1 3,,1;il1&t +$: adalah Allah
memalingkan hati dan mata hati dari satu pandangan ke pandangan

yanglain.

Allah berfirman:

{@ €,r6.t"tr'e1#;y
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"Ddn (begitu pula) Kami memalingkan bati dan penglibatan rnerekd.."

(QS. Al-An'am [5]: 110)

Sedangkan kalimat jt +:tjS (membalikan tangan) merupakan
ungkapan untuk menunjukan penyesalan. Yakni dengan cara
menyebutkan keadaan yangbiasa dialami oleh orang yangsedang
menyesal.

Allah berfirman:

{@,i; fi{+ti'66y
"Lalu ia membulak-balikkan kedua tangd.nnyd. (tanda menyesal)."
(QS. Al-Kahhltsl:42)

Yakni memukul-mukulkan keduanya sebagai bentuk penyesalan.

Seorang penyair berkata:

aEil'ii'^3:L 6# * *4 lF,Lr; gF
(D*) sepmi ordng ydng tertipu sedang menggigit jari

Yang mana penipud.nnyd itu teribat jelas setelab selesai transaksi

1g artinya adalah benindak.

Allah berfirman:

{@i.*,xia-Jii;y
"DAn (melibat) perubaban gerakan badanmu di antara ord.ng-ordngydng
sujud." (QS. Asy-Syu'a ra' 126l: 219)

Dan Dia berfirman:

{@ 4#.;6h3fr0i,1',{,5E
"Atau Allah mengazab mereka padd waktu mereh,a dalam perjalanan;
sehingga mereka tidak berda,ya menolak (azab itu)."
(QS. An-Nahl [16]: a6)

Kamus AI-Qur'an s23



i; e J{r, artinya seorang lakilaki yangbanyak bertindak dan

melakukan tipu daya. i)L;tt artinyaadalah penyakit yalgmenyerang
hati.'a1y 9 \-1, artinya tidak ada penyakit pada dirinya yang dapat

membuatnya berubah-ubah. +lj3l artinya adalah sumur yang
bentuknya tidak melengkung. Sedangkan J.iitl artinya adalah gelang

y aflg bentuknya berputar-putar.

i!3 ,3iiJt aninya adalah membelit.

Dikatakan ',,ft'5 
";E'rii 

- pr &JG, artinya s^ya membelitkan
t ali, sehin gga ia menj adi tali y angsudah te rbelit. i1)+J I (kalun g) artiny a

adalah sesuatu yang dibelitkan kemudian ditempelkan di leher, baik
berupa tali, perak ataupun lainnya. Kemudian setiap benda yang
melengkung atau setiap benda yang melingkari benda lain dianggap

sama dengannya, dan disebut ti)+Jl juga. Dikatakan ili'" i'33 (aninya
dia menyandangkan pedangnya di pinggang), yakni mengangg pnya
sama seperti t3),rJl. Seperti halnya orang arab mengatakan t&; @i^
mengikatkan pedangnya di pinggang), karena menganggapnya sama

seperti LUllt (ikat pinggang). Adapun perkataan W'iis,terkadang
diucapkan ketika kamu mengikatkan pedang tersebut di pinggang.

Dan terkadang juga diucapkan ketika kamu memukulkan leher pedang

te rs ebut. D an dikat akan i:L'i ib, artiny a say a men gh aruskannya untuk
melakukan (hal tersebut). ;[9'ii\3, artinya saya mengharuskannya
untuk mengeja.

Kemudian pada firman Allah:

{@'*;Vf esaiil-65Y
"Kepunyaan-Nya-lab kunci-kunci (perbendabaraan) langit dan bumi."
(QS. Az-Zumar l39l:63)

Maknanya adalah sesuatu yang mengelilingi langit dan bumi.
Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah pembendaharaanlangit
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{ @ Tii i;:" n4f,'ii og, i"' y
"Dd,n seandainya pobon-pohon di bumi menjadi pent."
(QS. Luqmanl3t):27)

Dia berfirman:

"Ketika mereka melemparkan pend." (QS. Ali 'Imran pl: aa)

Yakni pemantik mereka. Adapun firman-Nya jr;:

"Mengajar (manusia) dengan perd.ntd,rd.n kalam." (QS. Al-'Alaq 196l: a)

dan bumi. Dan ada |uga yang mengatakan bahwa maknanya adalah

kunci langit serta bumi. Meskipun berbeda, akan tetapi semua makna-

makna tersebut mengacu pada satu makna, yaittkekuasaan Allah Ju:
atas langit dan bumi serta menjaganya.

'rI3: Makna asli dari kata;iStadalah memotong sesuatu yangkeras,

lepe.ti kuku, ekor tombak atau tebu. Dan sesuatu yang dipotong GIY)
disebut dengan ,-6, r.p.rri halnya sesuatu yangdibatalka" (r\'e)
disebut dengan ,ii:. Kemudian pada perkembangannya, penggunaan

kata ii3t dikhususkan untuk sesuatu yangdigunakan untuk menulis
atau pemantik api yang dipukulkan Ge batu) dan bentuk jamaknya

adalah iX!i.
Allah Jr* berfirman:

{@t}iuiPs-r}
"Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. " (QS. Al-Qalam [68]: 1)

Dia berfirman:

{@w<,fi;v\

. LA^ /r., /' \

{Ql"tl!'*.Y
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Mengingatkan terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada
manusia, yaitu berupa kemampuan menulis yang sangat berguna
baginya. Sedangkan riw ayat hadits yang menceritakan:

,F.Kb e ,y-rr #"b or 
"')\ii'u 

'oK'Fr&,&t k'ii
gar,f €rr1 a.fi-a e$r e kAy: l*frl e k*s

"Sesungguhnya Nabi fu1r*Ktp mengambil wahyu dari Jibril. Jibril
mengambilnya dari Mikail. Mikail mengambilnya dari Israfil.
Israfil mengambllnya dari Lauhul mahfudz.Dan Lauhul mahfud
mengambilnya dari Qolam), itu merupakan isyarat terhadap rahasia

Rabb. Dan disini bukanlah tempat yangtepat untuk membahasnya."

Kata #yr merupakan bentuk dari kata ;lU'Vr (daerah, zorla,
benua) yangberjumlah tujuh. Berdasarkan pendapat ahli geografi yarLg

mengatakan bahwa bumi terbagi menjadi tujuh potongan (benua).

} ' P' artinyaadalah sangat benci. Dikatakan !!X;- #;;-i:fis,
a-ninya dia sangat membencinya.

Allah jw berfirman:

{@tltr;,i;a;cy
"Rabbmu tidak meninggalkan engb.au (Mubammad) dan tidak (pula)

membencirnu." (QS. Adh-Dhuha [93]: 3)

Dia berfirman:

{@a!rtAK$;L}
"Sesungguhnya aku sdngdt benci kepada perbuatdnlr1u."
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: t6S)

Apabila ada orang yangmenganggap bahwa asal dari huruf ketiga
kata j;Jt ini adalah'Wau, maka ia berasal dari kata iStyangmaknanya
adalah melemp ar. Yakni diambil dari ucap an o r arlg ar 

^b 
W - W V,iStit t dii,
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artiny aunta itu melemp arkan p enun ggangny a. D an ucap a 
" #\ AiG,

artinyasaya melemparkan guci tersebut. Maka seolah-olah$;ft (orang

yangsangat dibenci) adalah orang yang dibuang serta tidak diterima
oleh hati karena sangat dibenci. Sedangkan apabila ada orang yang
menganggap asal dari huruf ketiga tersebut adalah Ya', maka diambil
dari ucapar, ;>tijr & A-rlrt 4l &i{s, aninya saya menggoreng buah

kurma yangbelum matang dan tepung halus di atas wajan.

..7
?4 : Imam Al-Khalil berkata: i-ijl artinya adalah gandum yang
ilfasih berada dalam bulir semenjak ia matang sampai ditumpuk (di

gudang). Dan tepung halus yarlgdiambil dari gandum tersebut disebut

dengan W.Kata i3l juga diartikan mengangkat kepala dengan tujuan

agar dapat menelan atau meneguk sesuatu. Dan kemudian perbuatan

mengangkat kepala dengan cara apapun disebut sebagai f5. Dikatakan
';41 €, artiny a unt a itu me n gan gkat kep al an y a.'j;';ll-.!^L:si, artiny a

saya menarik kepala unta tersebut dengan kuat ke arah belakang.

Adapun firman Allah:

{@'o;':"Y
"Mereka tertengadar." (QS. Yasin [36]: 8)

Maknanya adalah menyamakan mereka seperti unta yang ditarik
kepalanya, penrmpamaan terhadap diri mereka serta ditujukan untuk
men ggamb arkan sifat merek a y arLgselalu en ggan men gikuti keb enaran,

bersikap rendah hati dalam menerima petunjuk dan enggan untuk
menginfakan hartany a di jalan Allah. Akan tetapi ada juga ulama y ang

berpendapat bahwa firman Allah tersebut merupakan isyarat terhadap

keadaan mereka ketika di hari kiamat, sebagaimana digambarkan dalam

firman-Nya:

{ @JJl i5 ;*}guei'iti ril }
"Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher n7erekA."

(QS. Ghafirla)l:71)
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..7
P : 'j.j!r|artinya adalah rembulan yangada di langit. Dan ia dapat

disebut sebagai 7fl1 apabila telah terlihat penuh, yaitt setelah hari
ketiga dari setiap bulannya. Ada yang mengatakan bahwa rembulan
disebut dengan'31, karena cahay any amelebihi ffi danmengalahkan
cahaya bintang.

Allah Jw berfirman:

{ @ 5}' f,{v ive -Ai's "tr6 
y

*Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercabaya."
(QS. Yunus [10]: 5)

Dia berfirman:

{@i;s;s3i;3Gy
"Ddn telab Kami tetapkan bagi bulan tempat peredardn."
(QS. Yasin 136l:3e)

"Ddn bulan telab terbelar." (QS. Al-Qamar [5a]: 1)

{@,aisyiv\
"Demi bulan apabila mengiringinya." (QS. Asy-Syams l9l)z 2)

{@;rKY
*Tidak! Demi bulan." (QS. Al-Muddatstsir l74l:32)

Lli l artinya adalah cahaya atau sinar rembulan. Dikatakan,i'.11,3
t5d,l, artinya saya mendatangi fulan di bawah sinar rembulan. $F
'4'A\ artinyakantung air itu ryrrk di malam yangpenuh oleh cahaya

rembulan. Dan dikatakan i\'rq, yakni ketika warna keledai itu
terlihat seperti cahaya rembulan. lif \5dl 3;3, artinya saya menipu
fulan atas hal itu.

{@ 7ai'J^ry
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//7
, ,?-9: Kata ,i:i\sudah sangat kita kenal,ya\gaftinyaadalah baiu

ilr*imtru k.-Jja. Dan bentuk iamaknya adalah I;it ,.fr73 atau'o\25.

Allah jus berfirman:

{@#wrl2;6h$
"Jika baju gamisnya koyak di muka."(QS. Ynsuf l12l:26)

{@j3 e.i,i)4"fi{,\
"Dan jika baju gamisnya koyak di belakang." (QS. Yfisuf lL2]:27)

Dikatakan 1e*3, artinyadia memak ainya. -#;- ,-e-jl$l,jb3,
yakni ketika unta tersebut turun. Sedangkan ,)t:31 adalah suatu

penyakit yang menimpa seseorang, akan tetapi ia tidak tetaP pada

tempatnya (dalam artianselalu berpindah-pindah dari satu bagian tubuh

ke bagian yanglain-P"). Dan kata 'a;oAt yang terdapat dalam sebuah

hadits juga berasal dari bab kata ini.

,r1l O 7

-b-S : Allah berfirman:

{@61tq;Y
" Orang- oran g be r muk a ?r7ds drn p en ub ke s u I it An. " (Q S. Al-Insan [75] : 1 0)

Yakni yangberat. Dikatakan ';--W dan fu\5.

..7
Cf : AIIah ju: berfirman:

"Ddn (azab) untuk. mereka cambuk-cambuk dari besi."

(QS. Al-Hajjl22l:21)

{@*-rg&Y
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Kata g\37 merupakan bentuk jamak dari'e;+, yaitu sesuaru yang
digunakan untuk memukul serta memperdlya. Oleh karenanya
dikatakan '€13\3 -'0U,3, artinya saya menghentikannya, sehingga ia
terhenti. ii3l dan 'eill aninya adalah sesuatu yangdigunakan untuk
menuangkan air, sehingga ia tidak mengalir kemana mana.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((elpr aur! $Sn
"Kecelakaanlah bagi Al-Aqma' Al-Qaul)"

Yakni orang-orang yang menjadikan telinga seperti corong,
sehingga mereka selalu mengejar apa yang menjadi perbincangan di
kalangan masyarakat. Kara '{$l jugaberarti lalat yang berwarna biru,
karena ia selalu dipukul dan ditindas. Dikatakan ju;ir ili3,yakni ketika
keledai itu mengusir lalat dari dirinya.

1.7
J", , tadalah lalatyangberukuran kecil.

Allah ju: berfirman:

{@i15'e.6r''{jJ;iiy
"Kutlt, katak dan darab." QS. Al-A'raf l7l: 133)

Sedangkan J5lt artin y a adalah kutu, sebagaima na y angtelah kita
kenal. Dikatakan j; k,artinyaseorang laki-laki yangmemiliki kutu.
Dan diri juga dikat akan ji Ji, ^t^uU*A, artinyaseorang lakilaki
atau perempuan yang berbadan kecil serta menjijikan fturuk), bagaikan
seekor kutu.

tt7
t}i9 : Kata '3iilt artinyaadalah senantiasa t^atyangdisenai dengan
ketundukan (kekhusyu'an). Dan terkadang ia juga dianikan dengan
salah satu dari keduanya (taat atau ketundukan).
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Seperti pada firman Allah: 

{@ 
',#6;\i;:riy

*Berdirilah 
untuk, Allah (dalarn sbalatmu) dengan kbusyu'."

(QS. Al-Baqarah l2l 238)

Dan firman-Nya:

{@t}Si'\,:Y
"Semud.nya hanya kepada-Nya tunduk." (QS. Ar-R[m 130]:26)

Sehingga ada ulama yarLgberpendapat bahwa maknanya tunduk.
Ada yang berpendapat bahwa maknanya taat. Dan ada jrga yang
berpendapat bahwa maknanya adalah diam, meskipun y arLgdimaksud
bukanlah diam sepenuhnya. Akan tetapi yangdimaksud adalah sikap
diam seperti yangdikehendaki Nabi M4*{iiw ketika bersabda:

'oT$ "rL rl", eirs.ir ?J,S b ?€ \At U{ ;d3r e+b ,i11)

(&rfr')
"Sesungguhnya shalat ini, tidak boleh di dalamnya ada percakapan
manusia. Karena shalat itu adalah (tempat untuk membaca) al-Qur'an
dan tasbih."e

Dan berdasarkan hal tersebut, ketika Nabi ditanya: tiS*;ig{,:at $i
(Shalat yang bagaimanakah yarLg paling utaman?). Maka beliau
menjawab' gjijtj;; lSfrlrt yanglama qunutnya),yakni lama dalam
menyibukan diri untuk beribadah serta menolak segala sesuatu
selainnya.

Allah ju: berfirman:

{@6545(6sLit}
"Sesunggubnya lbrahim adalab seordng imam yang dapat dijadikan
teladan lagipatuh." (QS. An-Nahl 11,6): L20)

' Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (537) dart hadits Mu'awiyah bin Hakam
As-Salma::t{!5.
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{@ ry!;fiiJ$\
" dan dia adalab termasuk ordng-ordng y ang taat. "
(QS. At-Tahrim 166l: 12)

{ @ titli \1+c. J}i -.vt; U ;,}1 Y
"(Apakah kamu hai orang musyrik, yang lebib beruntung) ataukab ordng

yang beribadat di raaktu-zoaktu malam dengan sujud dan berdiri."
(QS. Az-Zumar 139):9)

{@+;#y
"taatlah hepada Rabbmu." (QS. Ali'Imran [3]: a3)

{@'*6 if?4a'r-oiY
"DAn barang siapa diantara kamu sekalian (istri-istri Nabi) tetap tddt

kepada Allah dan Rasul-I'{yo." (QS. Al-Ahzab [33]: 31)

Dia berfirman:

{@ c;*rlO#vy
"Laki-laki dan perempudn ydng tetap dalam ketaatannya."

(QS. Al-Ahzeb p3): 3s).

{@WrA.A\iy
*Sebab itu maka zaanita yang sbalih, ialab ydng tddt kepada Allab.'
(QS. An-Nisa' [4]: 34).

,- z7
J2i9 , $At artinya adalah berputus asa dari sesuatu yang baik.
Dikatakan \YF - y* - vs dan Ur, - u)1, artinya dia telah berputus

asa dari sesuatu yarugbaik.
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Allah jw berfirman:

{@<,WrteK>ty
"Maka janganlab kamu termasuk, ordng-ordngydng berputus dsd,."

(QS. Al-Hijr [1s]: ss)

Dia berfirman:

{ @ CJrtt Jy,er:'1:;3 qffi. J;y
*Tidak ada orang yang berputus asd dari rabmat Rabb-nya, kecuali
ord.ng-ordngydng sesdt." (QS. Al-Hijr [15]: 56)

Dia berfirman:

{ @ 7i lfr ui W{ fr-fr d; ;},,fr '"-li c :W-p-
"Hai hamba-bamba-Ku yang malampaui batas terbadap diri mereka
sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah."
(QS. Az-Zumar [39]: 53)

{@ "r;33#Ie\*oL'Y
"Ddn jika dia ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus
barapan." (QS.Fushshilat lal: a9)

{@ttuiw
"Tiba-tiba mereka itu berputus Asd.." (QS. Ar-Rum [30]: 36)

zz7
P : Ani dari kata btsst adalah mengambil sedikit dari barang-
brrang yang diperlukan. Dikatakan EE:i; -'aLUS - '& - e, yakni
ketika dia merasa ridha (rela). Dan \Eji3 -'&- [j5, ketif-a diaireminta.
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Allah ju: berfirman:

{@:i$etv:-lVY
"Ddn beri ntakanlah orangyang rela dengan apd, ydng dda padanya (yong

tidak meminta-minta) dan ord.ngyd.ng meminta." (QS. Al-Hajj 122):36)

Sebagian ulama mengatakan bahwa yatgdimaksud dari kata ill.iJl
adalah pengemis yaflgtidak terus menerus meminta serta rela dengan

apa yang diberikan kepadanya sebagai bentuk perwujudan dari budi
yangluhur.

Seorang penyair berkata:

Zlittbeiicv * t$J"lJ;3-,;t jn
Sungub, (memberikan) b arta sese ora.ng y ang berguna baginy a s eh ingga

dapat memenuhi kebutuban-k ebutuhannya, lebib berbudi luhur dari
pada membiarkannya menjadi pengemis yang rela dengan dpd ya.ng

telab diberik an k epadanya

Dikatakan'*V'&i, artrny a dia mengangkat kep alanya.

Allah jr- berfirman:

{@ic;,#Y
"Dengan mangangkat kepalanyd." (QS. Ibrahim fi'al: a3)

Sebagian ulama berpendapat bahwa asal kata dari kata tersebut

adalah Lq:t, yaitu sesuatu yarLg digunakan untuk menutup kepala.

Sehingga kata g artinya adalah dia memakai it+lt untuk menutupi
kefakirannya. Seperti halnya kata 4i yang diartikan dia memakai

il-l! I (sesu atv y ang di gunakan untuk me nyembunyikan identit asnya) .

Dan dikatakan'{, ketika dia mengangkat Lt:;Jt b."utup kepalanya)

untuk menampikan kepalanya. Seperti halnya dikatakan 
"i1, 

ketika
dia mengangkat L\1L\ dari dirinya.
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Dengan mengambil dari kata'oetfi)l, orang Arab mengatakan

'€Z Fr, artinya seorang laki-laki yang penuh ketulusan (rela).

Dan bentuk jamaknya adalah 6!tr;.
Seorang p eny air berkata:

'e\11 i:G e),t" &2#
Kesaksianku terbadap Laila adalab jujur sertd penub ketulusan

_ Sedangkan dengan mengambil dari kata lt4llmereka mengatakan
';ipt ,z *g, artinyaperempuan tersebut mem-akai kerudung (penutup

kepala). JL.ll'&, artinya pria tersebut memakai ;).)l (kain lapis

baja seukuran kepalayang dipasang di bawah helm untuk perang),

yakni menyamakannya dengan perempuan yang memakai kerudung.

L- $\.r! !'e?) iI1, artiny a s aya memukul kep a lany a de n gan p e dan g

dan cambuk.

{@616;B
"Memberik an kekay aan dan memberik an k ecuk upan. "
(QS. An-Najm [s3]: a8)

Maknanya adalah memberikan sesuatu yang berisi kekayaan

serta i;;ll (harta y^rLgdisimpan). Ada jugayang berpendapat bahwa

makna dari kata ;-if dalam ayat tersebut adalah,tn3i (memberikan

keridhaan). Sedangkan makna lengkapnya adalah Allah memberikan
i# lt .t ryaan) kepadanya berupa keridhaan serta kemampuan untuk
taat. Yang keduanya merupakan kekayaan yang paling besar. Adapun

bentuk jamak dari kata 'a;i,t adalah &G. Dikatakan lK i#, artinya
hal itu cukup bagiku. ',1;J,y, artinyasaya mencukupinya. Dan dari sini

seorang penyair berkata:

gp r Firman Allah:
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Y'-Arab$Fq*
Saya mempertabankan rasd. malu ini sebagai bentuh menjaga diri

dan mencari kemuliaan

P , Hl artinya adalah tangkai pohon kurma beserta kurmanya.
Bentuk tatsniy ab-ny a adal^h ql*. Sedangkan bentuk jamakny a
adalah $Yrs-.

Allah jw berfirman:

{@'r7)"3(*-y
"Tangkai-tanghai yang menjulai.' (QS. Al-An'am 16l:99)

Kanal atau saluran disebut juga dengan i[.iJl, karena ia serupa dengan
ji.;J I dalam hal kebera daanny a y angmerup akan cab an g (dari y anglain) .

Sedangkan selokan tempat mengalirnyaair disebut dengan i\31, karena
menganggapnyasama seperti kanal dari segi bentuknyayatglurus dan

memanjang. Ada yang mengatakan bahwa kata itiiJl (y^ngdianikan
seb agai selokan-P"9 aslinya diamb il dari kalim at ; &Pl &,iis, y ang artiny a
saya menyimpannya. Karena selokan selalu menyimpan air. Dan ada

jugayangmengatakan bahwa kata tersebut diambil dari ucapan orang
Arab it!6, yang artinya dia membaur dengannya.

Seorang penyair berkata:

,h,-e$t!\5t-ij,il f,S
Bagaikan unta rnudd. berwarna putib yang bercarnpur kuning

Adapun kata l4Jl yang diartikan sebagai lekukan pada hidung,
merupakan pengkiasan terhadap bentuk dari \:;Jl. Sehingga dikatakan

G3i k, artinyapria yang memiliki hidung mancung. ',tpit/l, artinya
wanita yangmemiliki hidung mancung.
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iS : j;^ artinya adalah penguasaan sekaligus penaklukan.
Dan terkadang ia diucapkan untuk menunjukan salah satu dari kedua

makna tersebut.

Allah ju, berfirman:

{@ lv>Q.litbtfriiy
" D An D ialah y ang berk uasd. d.t ds sek al ian h amba-h amba'I'{y a.'
(QS. Al-An'am [5]: 18)

Dia berfirman:

{@',{ii3"t)'frY
"Ddn Dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maba Perkasa."

(QS. Ar-Ra'd [13]: 16)

{@5'##}y
"Berkuasa penub di atas mereka." (QS. Al-A'raf l7l: L27)

{@*x|;!tft}
"Maka terhadap anak, yatim janganlab engkau berlaku sea)endng'

u)endng." (QS. Adh-Dhuha 1rf1: l)
Yakni janganlah kamu memperday anya.Dikatakan i5i3i, atrnyadia

dikuasai oleh orang yangmengalahkannya. Sedangkan 6;a;l artinya
adalah berjalan ke belakang (mundur).

qJU r .ltlt artinyaadalah bagian antaratempat memegang dan ujung

diri busur panah.

Kamus AlQur'an



Allah ju: berfirman:

{@,l!ij,y;aes3y
"Sehingga jaraknya (sekitar) dua busur panab atau lebib dekat (logil.'
(QS. An-Najm [s3]: e)

9ol
OP ' .3jilt artinyaadalah sesuatu yangdapat menahan nafas terakhir
(hilangnya nyawa), atau dalam istilah kita disebut dengan makanan
pokok. Dan bentuk jamaknya adalah ,LGi.

Allah jw berfirman:

{@qflW.'"'y
"DAn Dia menentukan padanya kadar makanan-mahanan (pengbuni)
nyA." (QS. Fushshilat [a1]: 10)

Dikataka"'l 'A - ii6, artinya dia mensuplai makanan pokok
p adany a.'r3?; -'o3ti, aninya di a me mb e rikan r.rrrr,, y ang dap atmenj adi
makanan pokok baginya. Disebutkan dalam sebuah hadits:

Gfr u,F. )\'eoi ; K r';si'b\))

" Sesun ggu hny a diantar a dosa yan g p alin g b esar adalah ketika seseo ran g

menyia-nyiakan orang y ang telah memberinya makan. " 10

Dan ada jtgayang meriwayatkannya dengan redaksi q; J;.11

11

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (996) dari Thalhah bin Mashraf dari
Khaitsamah ia berkata: Ketika kami sedang duduk (belajar) bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba
datang bendaharanya,lalu masuk dan Abdullah pun bertanya padanya, "Apakah kamu telah
memberikan makan para hamba sahaya?" Sang bendahara menjawab, "Belum tuanku." Abdullah
berkata, 'Pergi, dan berilah makan mereka segera." Kemudian Ibnu Umar berkata; Rasulullah
:Mi!:i;V bersabda:

u^:|s es:;j. 5; ;+ iir;t#U Jrl
"Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah-dan
sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya."
Lihat Tafsir Atb-Thabari juz 5 halaman 1.88. Al-Muharrar Al-lVajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-'Ajiz.
Jrz2halaman 86. Tafsir Al-Qunhubi juz 5 halaman 296.Mdani Al-Qur'an karangan An-Nuhas
juz 5 halaman 148.
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Allah Ju: berfirman:

{@Wi6,f&{;'i'ofi\
"Allah Maha Kuasa atas segala sesudtu." (QS. An-Nisa' ta]: 85)

Ada yang berpendapat bahwa maknanya berkuasa. Ada yarLg
berpendapat menj aga. Dan ada juga yangberpendapat bersaksi. Karena
makna hakikinya adalah Allah selalu menjaga segala sesuatu serta
memberinya makan (menyediakan keperluannyar"). Dan dikatakan
,)l\$;lY atau *),L:t atau itl'xg, artinya dia tidak memiliki makanan
untuk malam nanti, yakni mirip dengan kata IIXJI dan'e:,i,Bt.

Seorang penyair berkata ketika menggambarkan rentang Neraka:

ri$ "a* q',*J;V,L)t * ViS ee-)L$)t 
^,3 

J.i3

Maka aku berkata padanya: Angkatlah ia kepadamu, biduphan ia
dengan rubntu serta berila, ,;fr;:fndengan makanan yang telab

0 ot'

L-fP , j$l artinyaadalah busur panah, yaitu benda yangdigunakan
untuk melontarkan anak panah.

Allah ju: berfirman:

{@o",U$6;ael'Ky
"Sehingga jaraknya (sekitar) dua busur panab atau lebib dekat Qogil.'
(QS. An-Najm [s3]: e)

Terkadan g yangdiambil dari kata ;'.ijt ini adalah bentukny a sa)a,

sehingga sesuatu yangmembengkok terkadang disebut dengan ,;"'Al
Dikatakan C?t;f atau ;yrtrS, artinya orang tua itu telah bungkuk.
};#'# - ELt Uj, artinya saya melengkungkan garis itu, sehingga
ia menjadi garis melengkung. Dan ,j,1t artinya adalahrempar untuk
pembuatan busur panah agar melengkung. Sedangkan arti aslinya
adalah tali yang dipanjangkan dengan bentuk melengkung, kemudian
digunakan untuk melepaskan kuda dari belakangnyaketika berlomba.
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,H: A[ah berfirman:

{@:"6}AG5;Y
"Ddn Kami tetapkan bagi merekd tenTan-temdn."

(QS. Fushshilat lal: 25)

Firman-Nya:

{ @615,:i,4 {;ii 5>,} }i,y_, y
" Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Rabb Yang Maba Pemurah

(al-Qur'an), kami adakan baginya syaitan (yorg menyesatkdn)."

(QS. Az-Zukhruf [a3]: 36)

Yakni Kami menggiringkan syaitan kepadanya agar ia menguasainya,

seperti genggaman tangan yang menguasai telur, yakni kulit terluarrLya.

zo7d : Allah ju: berfirman:

{@"#,*ffY
"Laksanafatdrnorgdnd di tanah yang datar." (QS. An-Nrlr l2al:39)

il;J I dan it-lt t artiny a adalahtanah y ang datar. Bentuknya j amaknya

adalih .iui. Sedangkan bentuk tashghirnya adalah Fj. t<.-udian
dibuatlah kiasan dari kata tersebut dan dikatakan aSErilJilf\!, yaitu

ketika kuda jantan itu menyetubuhi unta betina.

9/
J; : Kata lprdan J.itt memiliki makn ayarTgsama, yaitu perkataan

(ucapan).

Allah berfirman:

{@w;{o3i*;:'Y
"DAn siapakah yang lebib benar perkd.td.dnnyd dari pada Allah?"
(QS. An-Nise' l4l:722)
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Dan kata jli.lt se.rdiri dapat digunakan pada beberapa macam
makna. Dan yang paling jelas adalah ia digunakan untuk menunjukan
susunan huruf yangtimbul ketika diucapkan, baik dalam bentuk kata
ataupun kalimat. Susunan huruf yarLgberupa kata contohnya adalah
',,-; dan CF G.l"ar). Sedangkan susunan huruf yangberupa kalimat
contohnya adalah W'i; (zaid pergi), :lb €?$ (Apakah Umar
telah keluar), danyangsemisalnya. Dan terkadang satu bagian dari tiga
jenis kata dalam bahasa Arab, yakni isim (katabenda),f il (<atakerja)
dan adat Q<ata penghubung, kata depan , danyangsemisalnya), disebut
dengan j;. S.Ur-g aimana qasidah, khutbah d^, y^rgsemisalny a juga
disebut d.rrgrrr..ii.

Kedua, kata &::t diucapkan untuk menunjukan makna yang
tergambar di dalam hati sebelum ditampakan melalui pengucapan.
Sehingga ada orang yangberkata l:i$i'J if ** o_, artinyadi dalam
hatiku terdapat perkataan yangtidak aku tampakan.

Allah jus berfirman:

{@xic;;{i6e6J3jy
"Ddn mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: 'Mengapa Allab
tidak menyiksa kita."' (QS. Al-Mujadilah [58]: 8)

Dalam ayatini menyebut ucapan yarlgada dalam hati mereka
sebagai ji. li.tigr, kata Jpr dig""akan untuk -en.rnjrrkan keyakinan
atau pandangan, seperti pada pada ucapan ry j:,;AJ;;;:ill, artinya
fulan berpandangan sepefti padangan Abu Hanifah. Keemp at,kata j)flt
digunakan sebagai petunjuk terhadap sesuatu.

Sepeni pada ucapan seorang penyair:

,# js:,i'?r 'Yjr

Bak itu telah penub (dengan air), dan dia berkata: Cukup
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Kelima, kata lpt diucapkan untuk menunjukan perhati^nyang
lebih terhadap sesuatu. Sepeni pada ucap anll,A. J:43iA, artinyaFulan

sangat memperhatikan hal tersebut. Keenam tpara.ahli mantiq, bukan

lainnya, menggunakan kata Jpr d."gan bermakna definisi. Sehingga

mereka mengatak an \K eA\ igK y*t Jj, artinya definisi jaubar

(zat) adalah demikian, sedangkan definisi 'ardb (stftat) adalah demikian.

Ketujuh, kata lpt digunakan dengan bermakna ilham.

Seperti pada firman Allah:

{@ 7;i3e;fiii'*G\
"Karni berkata: lV'abai Dzulkarnain, engkau boleb mengbukum."
(QS. Al-Kahfi [18]: 86)

Karena menurut riwayat yarg ada, hal tersebut tidak diterima
DzulQarnain melalui pembicaraan langsung, akan tetapi datangdalam

bentuk ilham. Sehingga dalam ayat diatas Allah menggunakan kata ji.
Pada firman Allah:

{@W66t'}
"Keduanya menjauab: Kami datang dengan suka hati."
(QS. Fushshilat [a1]: 11)

Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut terjadi dengan cara Allah
ju: menundukan keduanya, bukan dengan berbicara secara langsung.

Begitu pun dengan firman-Nya:

{@r9$or;rJfiy
"Kami (Allah) berfirman, 'W'abai api! Jadilah kamu dingin, dan

penyelamat bagi lbrabim!'." (QS. Al-Anbiya' l2tl:69)

Allah ju: berfirman:
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{@b#aAe ei,t5}fi\
*Mereka mengatakan dengan mulutnya dpa ydng tidak terkandung

dalam hatinya." (QS.Ali'Imran l3l: 167)

Penyebutan kata mulut dalam ayat diatas menunjukan bahwa

perkataan mereka merupakan perkataan yang dusta, tidak didasarkan

pada keyakinan yang benar. Sebagaimana hal yang demikian juga

ditunjukan oleh penggunaan redaksi #! fu{Jt (penulisan dengan

tangan) dalam firman-Nya:

{ @ Ai * a\ is6}A i a*t ;t*i';)r& rinp:' y
*Maka kecelakaan yang besarlab bagi ordng- ordng ydng menulis Al Kitab
dengan tdngan mereka sendiri, lalu dikatakannya; Ini dari Allah."
(QS. Al-Baqarah l2): 79)

Pada firman-Nya:

{ @'oi|'-{ ;b f}{( {{" 3trii'[* a Y
"Sunggub, pasti berlaku perkataan (bu-kuman) terbadap kebanyakan

mereka, karena mereka tidak beriman." (QS. Yasin 136):7)

Maknany a adalah si{ar' ilm (M aha Men getahui) Allah ju: te rhadap

mereka serta perkataan-Nya kepada mereka.

Sebagaimana Dia telah berfirman:

{@4;ry6y
"Dd.n telab sempurnalab perkataan Rabbmu." (QS. Al-A'raf l7l: t37)

Dan juga pada firman-Nya:

{ G}'oi+i" I 6,'' : 9 &; ;i, oir t't-p

"Sunggub, ordng-ord.ng ydng telah dipastikan mendapat ketetapan

Rabbmu, tidahlah akan beriman." (QS. Yunus [10]: 96)

Kamus AlQur'an



Adapun pada ayat:

{ @lre yp )Ii O$i 3}:€; i;.i ;)yr -i-r:is\
"Itulab Isa putra Maryam, (yong mengatakan) perkatadn ydng benar,

yang mereka ragukan kebenarannyd." (QS. Maryam [19]: 34)

Allah menyebut Nabi Isa sebagai,*tJ$,adalah untuk menunjukan
terhadap makna dari firman-Nya:

{@;,i'^rre.'r,3Ly
"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allab."
(QS. Ali'Imran [3]: 59)

Sampai firman-Nya:

{@ iKsfitfic:'}Y
"Kemudian Allab berfirman kepadanya: Jadilah (seorang manusia).

Maka jadilab dia." (QS. Ali'Imran [3]: 59)

Dan penamaan beliau dengan 31 t^^^ seperti penamaannya
dengan 'a5 d^l^ firman Allah:

{ @ ii JYriiifi')h';'Y
"Ddn (yong diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya
kepada Maryam." (QS. An-Nisa' $l: 171)

Allah berfirman:

{@"# $a-*vb
"Sunggult, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat."
(QS. Adz-Dzariyat [51]: 8)

Yakni berada dalam perbincangan mengenai kebangkitan, sehingga

Allah menyebutnya sebag 
^i 

i$.Karena sesuatu yangdiperbincangkan
boleh disebut ji, r.brgrimana sesuatu yangdisebutkan 6t'3r; boleh
disebut dengan j*2.
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Dan Allah berfirman:

{ @&, Y:lus!a" ),^;;6@ -5$ 3A,x\-y

"Sesunggubnya ia (al-Qur'an) itu benar-benar walryu (yorg diturunkan
kepada) Rasul yang mulin, dan ia (al-Qur'an) bukanlah perkatd.an

seorangpenyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

(QS. Al-Haqqah 169l: a}-at)

Dalam ayat ini, Allah menyandarkan kata l;:t (perkataan)
kepada Rasul (utusan). Dan yang demikian itu dikarenakan perkataan
yang disampaikan seorang utusan kepadamu, sesungguhnya dia
menyampaikan perkataan tersebut dari orang yangmengutusnya.
Sehingga perkataan tersebut boleh disandarkan kepada urusan
y^ng menyampaikannya, dan boleh juga disandarkan kepada orang
yang mengutusnya. Dan keduanya dapat dibenarkan. Kemudian
apabila ada y ang bertanya: Berdasarkan pemahaman y ang demikian,
apakah boleh menyandarkan sebuah syair atau pidato kepada orang
yang menceritakannya, sebagaimana keduanya disandarkan kepada
penciptanya? Maka dijawab: Sebuah syair boleh dikatakan sebagai

a29ll; $erkataan perawi), akan tetapi tidak boleh disebut sebagai

syairnya ataupun pidatonya. Karena sebuah syair dapat diungkapkan
apabila ia memiliki gambaran tertentu. Dan perawi tidak memiliki
andil sedikit pun dalam gambaran itu. Sedangkan Jpr (pert ataan)

adalah perkataan seorang perawi, sebagaimana ia juga adalah perkataan
orang yang diriwayatkan.

Adapun pada firman Allah:

{ @.l;; Auu$ A({}(;:ii; 6+ativ\
"Apabila ditimpa musibab, mereka rnengucdpkan: Inna llllabi wa inna
ilaihi raji'un." (QS. Al-Baqarahl2l: 156)

Yang dikehendaki bukanlah perkataan di mulut saja, akan tetapi yang

dikehendaki adalah apabila ia disertai dengan keyakinan dan perbuatan.
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Lisan terkadang disebut dengan Jp\.Dikatakan ii+ k, artinya
laki-laki yang banyak omong. Begitu pun dengan kata iW a^"'it';.
Adapun kata JiJt, ia adalah julukan untuk salah seorang raja dari
kerajaan Himyar (di Yaman). Masyarakat menyebutnya seperti itu
dikarenakan dia adalah orang yang ucapannya dijadikan sebagai

pegangan serta panutan. Dan juga dikarenakan dia menyerupai ayahnya
(dari segi fisik dan perbuatan-e*). Dikatakan iEi,i)ti ffi, artinya Fulan
menyenrpaiayahnya. Berdasarkan hal tersebut, mereka juga menyebut
raja setelah rap dengan julukan p.

Huruf kedua dari kata Jpt ,tr,, J.jJt aslinya adalah'$7au. Karena

orang arab mengucapkan bentuk jamaknya dengan j$i, yrk"i serupa

dengan kaa 3,; dan &gi. Sedangkan bentuk aslinya adalah J3, ,r.rn
seperti kata $ y angbentuk aslinya adalah,3.7, kemudian diringankan
dengan cara menghilangkan tasydidnya. Apabila dikatakan j61, -rk,
ia mengikuti bentuk yarLgsama seperti kata 3Gi. Sedangkan apabila

dikatakan iUl #,maka ia mengikuti bentuk yangsama seperti kata'.tJ;6

(menyembah). 'li Jui1, artinya dia mengucapkan sesuatu yang dapat

menarik kebaikan atau keburukan pada dirinya.Danterkadang kata

JUit ini diucapkan dengan bermakna '€Ll (bertindak dalam sesuatu

sekehendaknya sendiri).

Seorang penyair berkata:

Dia menolak pemerintahan yang dipimpin oleb ordngyang selalu

bertindak atas kebendaknya sendiri

Adapun kata Jl3t dan iit-llt 
^rtinya 

adalah perkataan yang
disebarluaskan. Imam Al-Khalil berkata: Terkadang kata J\iJt digunakan

pada tempat iUtt (orang yangberkata). Sehingga dikatakan rK JU r:i,

artinya saya adalah orang yang mengatakan hal tersebut.

,lurlir *il av
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&, Pada firman Allah:

{@iiffiW7*;ir3;y.)L1y
"Pengbuni'pengbuni surga pada hari itu paling baih tempat tinggalnya
dan paling indab ternpdt istirahatnya." (QS. Al-Furqan l25l: 2a)

Kata dg di sana merupakan bentuk dari'tiil$-,ib, yangartinya
saya tidur pada tengah hari (waktu siang) atau menunjukan tempat
qoilulah (tidur siang). Dan terkadang dikatakan >ii - z#t'-'^!it dan'orsr1,
arrinya saya membatalkan jual beli tersebut. li,\15 u:{ dlti:, artinya
mereka berdua membatalkan transaksi jual beli yang telah mereka
lakukan.

?t ., 6E - iA - iv, artinya dia berdiri. ';G ri;, artinya maka dia
ldalah orang yangberdiri. Dan iU adalah bentuk jamaknya. |j|.u\si,
artinyadia diberdirikan oleh orang lain. Dan dikatakan 'tsL-.;K:rg 

iuf,
artinya dia bermukim di tempar itu. Kata itrit (berdiri) sendiri dapat
diucapkan dalam beberapa macam: Perrama, berdiri secara fisik, baik
dengan dipaksa maupun atas kehendak sendiri. Kedua, ,,ei4 iV y^"g
artinya memperhatikan dan menjaga sesuatu. Ketiga, kata itr yang
artinyahendak melakukan sesuatu.

Di antara contoh penggunaan kata iElr rans diartikan sebagai
berdiri secara fisik dengan caradipaksa terdapat dalam firman Allah:

{@MrFy
"Ada (pula) yang telah musnah." (QS. Hnd [11]: 1OO)

Dan firman-Nya:

{ @ eA {EiCSL,rui i ii-;-iAY y
*Apa 

saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kofir)
atau ydng kamu biarkan (tumbub) berdiri di atas pohoknya."
(QS. Al-Hasyr [59]: 5)
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Di antara contoh penggunaan kata i[Cl Xang diartikan sebagai

berdiri secara fisik atas kehendak sendiri adalah firman Allah 1r:

{ @ t{t1i \LY. s1i ;vt' U ; iA Y
"(Apakah kamu bai orang musyrik, yang lebib beruntung) ataukab ordng

yang beribaddh di uaktu'uaktu malam dengan sujud dan berdiri,"
(QS. Az-Zumar [39]: 9)

Firman-Nya:

{ @ ei4 &;ri#5 6 4.^\ ;'r$tii }
"(Yaitu) orang-ordng ydng rnengingat Allab sambil berdiri atau duduk

atau dalam keadan berbaring." (QS. Ali 'Imran [3]: 191)

{@ ;.4il|6;.t;3Qlip
"Kd.urn laki-laki itu adalab pemimpin bagi kaum wanitd.."

(QS. An-Nisa' [4]: 34)

Dan firman-Nya:

{@$;\5ak;)<L$5sy
"DAn ord.ng-orang yang TrTengbabiskan waktu malam untuk beribadah

kepada Rabb rnereka dengan bersujud dan berdiri."
(QS. Al-Furqan 12fl:6a)

t<ata iE dalam kedua ayat diatas merupakan bentuk jamak dari

kata pG.

Kemudian diantara contoh penggunaan kata iQl\ XanS diartikan

memerhatikan serta menjaga sesuatu adalah firman Allah:

{@"+;;u;t*;"-'-'':;\}t
" Hendaklab kamu j adi orang- orang y ang s elalu menegakkan (k ebenaran)

harena Allah, menjadi saksi dengan adil." (QS. Al-Maidah [5]: 8)
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{@E !Lj}
"Yang menegakkan keadilar." (QS. Ali 'Imran t3l: 18)

Firman-Nya:

{@'#a.+,fSf,G';r1fry
"Maka apakah Rabb yang menjaga setiap diri terbadap apa yang
diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)?"
(QS. Ar-Ra'd [13]: 33)

Yakni menjaganya. Firman-Nya ju::

{@i{6i4;s:i6e7Eiay
"Mereka itu tidak sa?nd; di antara Abli Kitab itu ada golongan yang
berlaku lurus." (QS. Ali 'Imran [3]: 113)

Dan firman-Nya:

{@(# F&LiY{t}
"Kecuali jika kamu selalu menagibnya." (QS. Ali 'Imran l3l:75)

Yakni tetap untuk mencarinya. Sedangkan diantara contoh
penggunaan kata iQll fang dianikan hendak melakukan sesuaru adalah
firman-Nya:

{ @ ;i1( Jt-#6y1-};r.1-$i(te-y
"Hai orang-ordng yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
shalat." (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Dan firman-Nya:

{@;;':Ji''gy
"Yang mendirikan sbalat." (QS. Al-Maidah [5]: 55)
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Yakni selalu melakukan serta menjaganya.

Kata iEJl dan i!/l adalah nama untuk sesuatu yangdapatdijadikan

sebagai tempat berdiri atau tumbuh oleh sesuatu yan1 lain. Seperti

halnya kata 31.:!l dan 3Li-1Jt y^ngmerupakan nama untuk sesuatu yang
dapat dijadikan sebagai tempat berpegang dan bersandar. Sebagaimana

Allah Jr* berfirman:

{@s#r<I{;(Y46'Frt;1/^ei$"i{i}
"DAn janganlab kamu serabkan kepada orang yang belurn se?npurna

ak alny a, b arta (mereka y an g ada dal am k e ku as aan) kamu y ang dij adikan
Allab sebagai pokok kehidupaz." (QS. An-Nisa' [a]: 5)

Yakni Allah menjadikannya sebagai sesuatu yangdapat menahan

kalian (dari kematian-P"9.

Dan firman-Nya:

{ @ n($*.i,Ai eg\ ",6Ji Xfi i1y
*A llab telab menj adikan Ka'bab, rumah suci itu sebagai p usat (peribadatan

dan urusan dunia) bagi manu.sla. " (QS. Al-Maidah l5l:97)

Yakni sebagai pusat bagi mereka dalam melakukan urusan kehidupan

di dunia dan akhirat. Al-'Asham berkata: Maknanya adalah selalu

berdiri, tidak akan pernah diganti. Ada jugayangmembacanyadengan

(*1, dengan bermakna tili;. Sedangkan pendapat yang mengatakan

bahwa kata Llti; dalam ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari
kata'a:1(nilai) tidak dapat dibenarkan sama sekali.

Dikatakan lif fE aau€$ atauilrdengan makna yangsama, yakni
hal tersebut menjadi tetap.

Dan firman-Nya:

{@ i/ b;L+6ubr4vy
"Dan jadikanlab maqam lbrabirn ternPat shalat."
(QS. Al-Baqarah l2): 125)
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Dikatakan g)t, i\il 5)3 ib, arcinyafulan menempati posisi (kedudukan)
fulan, ucapan ini dikatakan ketika fulan mengganrikan fulan.

Allah berfirman:

{ @ Aivi'6'6{115(,4416, ov;4 rt;6y
"Maka dua orangyang lain di antara abli waris yang berhak yang lebib
dekat kepada orang ya.ng TrTeninggal (memajukan tuntutdn) untuk
menggdntikannya." (QS. Al-Maidah [5]: 107)

Kemudian firman-Nya:

{@CsS:\
"Agama yang benar." (QS. Al-An'am 16l: 16L)

Maknanya adalah agamayangtetap dan menjadi pelurus terhadap
semua urusan kehidupan dunia serta akhirat mereka. Ada yang
membacanya dengan\i;,sebagai bentuk takhfif (ringan) dari kata iE.
Dan ada pula yang berpendapat bahwa kata \L! disana merupakan
kata sifat yang selalu melekat pada sebuah kata, seperti halnya kata
obif (kaum yangsaling berjauhan) ,,$+\gJ (tempat yangstrategis),
g>3: * (daging berwarna merah muda yang berada di dalam vagina

-lihat struktur vagina) dan ai',V (air banyak yangmengenyangkan).
Pemahamanyangseperti ini juga berlaku untuk firman-Nya:

{@ipriil(4'I}
"Itulab agd.rna yang lurus." (QS. Yusuf l12l: a0)

Dan firman-Nya:

{@q@Vci'r7=i;y
"DAn Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya; sebagai

bimbingan yang lurus." (QS. Al-Kahfi [18]: 1-2)
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Adapun pada firman Allah:

{@4ib-:a:;'Y
"Danyangdemikian itulab agamayangluru.t. " (QS. Al-Bayyinah [98]: 5)

Kata i:ffJt disana merupakan julukan untuk umat yang selalu

menegakan keadilan.

Yaitu mereka yangditunjukan dalam firman Allah:

{@;ArlsY
"Kd.n7u adalah urnat yang terbaih. " (QS. Ali 'Imran [3]: 110)

Dan firman-Nya:

{@e{";3,+:r;\'ca:'}1;'t
Jadilab kamu orangyang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi

karena Allab." (QS. An-Nisa' [a]: 135)

Allah berfirman:

{@}zltKw@;:ifrii*t;l3
"Membacakan lembaran-lembaran ydng disucikan (Al Quran), di
dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus."
(QS. A1-B ayyinah 19 Sl: 2-3)

Melalui kalimat iAYS\Lii, Allah memberikan isyarat terhadap

al-Qur' an. Sedangkan melalui kalimatla:li,LLt, D r memberikan isyarat

terhadap makna-makna yang dikandung oleh semua kitab Allah.
Karena sesungguhnya al-Qur'an mengumpulkan inti sari dari semua

kitab-kitab Allah yangterdahulu.

Firman-Nya:

{ @ ijlii 316^$ y;ii{ r"i \
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*Allab, tidak, ada ilab (yong berhak disembab) melainkan Dia Yang
Hidup kekal lagi terus ?nenerus rnengurus (makbluk-Nyo).'
(QS. A1-B aqarah l2l: 255)

Yakni y^ngmemperhatikan lagi menjaga segala sesuatu serra yang
memberi sesuatu yangdengannya ia akan tegak. Dan ini merupakan
makna yangdisebutkan dalam firman-Nya:

{@";f )iir6,$$a"iiy
"(Rabb) yang telab memberikan kepada tiap+iap sesuatu bentuk
kejadiannya, kemudian rnemberinya petunju,6." (QS. Thaha [20]: 50)

Juga firman-Nya:

{@"#v'"#Egt*;tSy
"Maka apakab Rabb yang menjaga setiap diri terhadap apa yang
dip erbuatny a (sama dengan y ang tidak demik ian sifutny a) ? "
(QS. Ar-Ra'd [13]: 33)

Bentuk dari kata ils adilahmengikuti bentuk katalli+.Sedangkan

iff mengikuti bentuk kata jE 5, rr-, seperti kata'6j,s dan $(-r. Kata
i;Elt (kiamat) adalah ungkapan untuk menunjukan tibanya waktu
yangtelah disebutkan dalam firman Allah:

{@zs:,ifiiiiy
"Dd.n pada hari terjadinya kiamar. " (QS. Ar-Rrlm [30]: 12)

{@|rya6)igiiLiiy
"(Yaitu) pada hari (ketika) semua ord,ngbangkit menghadap Rabb seluruh
alam." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 6)

{@'^:{3zAai1#uJ y
"Ddn aku tidak mengira bari kiamat itu akan datang."
(QS. Al-Kahfi [18]: 36).
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Sedangkan makna asli dari kata Lgttsendiri adalah i$ll fterdiri)
yangdilakukan oleh seseorang dalam sekali hentakan. Kemudian diberi
tambahan huruf Ta' (diakhir) untuk menunjukan bahwa kiamat terjadi
dalam satu hentakan.

Adapun kata 
i\-131, 

boleh ia merupakan bentuk masdar, isim makan

(kata yang menunjukan tempat) atau zaman (kata yar..g menunjukan
waktu) dari kata iE4Jl.

Seperti pada firman Allah:

{@ e-{*.rtfrt4;KK"ty
Jika terdsd berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku
(kEadamu)." (QS. Yunus [10]: 71)

{@ .-:tqGF1L"#-9t'p
"Yang demikian itu (adalah untuk) ord.ng-orang ydng takut (akan

mengb adap) kehadirat - Ku dan y dng takut kepada dncarndn- Ku. o

(QS. Ibrahim [1a]: 14)

{@Lrie!+:*s*-"-y
"Padanya terdapat tanda-tanda ydng nydtd, (di antaranya) maqam
Ibrabim." (QS. Ali 'Imran l3l:97)

{@+;iti:'3'L"a;Y
"Dd.n bagi orangydngtakut akan saat menghadap Rabbnyd.."
(QS. Ar-Rahman 15fl: a6)

{@ i, biL+6uv7*v\
"Dan jadikanlab rnd.qarn lbrahim ternpdt sbalat."
(QS. A1-B aqarah l2l: 12s)
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Dan firman-Nya:

{@C+6c{r#,4y
" S un ggub, ordn g- o rdn g y an g bert a k u a ber ada dalam t emp at y dn g Aman. "
(QS. Ad-Dukhan laal: sl)

{@(;G\;(,wy
"Yang lebib baik teTrTpdt tinggalnya dan lebih indab ternpdt
perten?udn(nya)?' (QS. Mary am llgl: 7 3)

Allah berfirman:

{@'ptr?6;:Sfr6iy
"Ddn tidak sdtu pun di antara kami (malaikat) melainkan masing-
masing nl.enxpunydi kedudukan tertentu." (QS. Ash-shaffat p7l: rca)

Dan berfirman:

{@.t u: ui;J[:?.rq;6y
"Aku akan datangkepadamu dengan membawa singgsana itu kepadamu
sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." (QS. An-Naml l27lz 39)

Al-Akhfasy berkata: Pada firman Allah:

{@4,;:u&6r+y
"Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukrnu." (QS. An-Naml l27l:39)

{@r5r65&y
'7rgo kebun-hebun sertd ternpat-ternpdt kediaman ydng indab."
(QS. Ad-Dukhan laal: 26)
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Yang dimaksud dengan kata itfiJl adalah 'r#Xl (tempat duduk).
Pernyataan sepefti ini dapat dibenarkan apabila maksudnya adalah

menganggap bahwa yarg dikehendaki dari kata iti.lll dan ]t;.:-Jl

adalah benda yarLgsama. Bedanya hanya ketika dihubungkan dengan

subj eknya, seperti halnya kata i3liz)t (naik) dan )],?L\ ft eberadaan).

Akan tetapi apabila maksud dari pernyataan tersebut adalah

menganggap bahwa makna dari kata illlJl sama dengan makna dari

kata i1):)1, maka itu merupakan pernyata n yang cukup jauh dari

kebenaran. Karena di satu sisi, dia akan menamai suatu tempat dengan

iti.l,ll (tempat berdiri), yaitu ketika melihat ada orangy^rtg berdiri
disana. Dan di sisi lain, dia akan menamai tempat tersebut dengan i;i:Jl
(tempat duduk), yaitu ketika melihat ada orang yang duduk di sana.

Ada yang berpendapat bahwa arti darikata fotfiJt adalah sekelompok

orang.

Seorang peny air berkata:

'€F)'oW'LYts;&:
Dan diantara mereka ada sekelompok orangydng nxerniliki wajah

ydngtdrnpan

Secara hakikat, Lvltadalah katayangdigunakan untuk menunjukan

tempat. Akan tetapi kemudian digunakan untuk menunjukan orang-

orang yaflgberada di tempat tersebut.

Seperti halnya kata;i-|f1ll pada ucapan seorang penyair:

Wabai Kulaib, setelab engkau tinggalkan, orang-ordngydng duduk
disana saling mencaci satu sama lain

Dalam potongan bait diatas, penyair menyebutkan orang-orang

yarLgsaling mencaci satu sama lain dengan menggunakan kata;l^|,iJl.

256 Huruf Qaf



6rrr i;ti;1.-!l diucapkan untuk menunjukan jalan yang berada
pada garis yanglurus. Dan kemudian jalan yangbenar disebut dengan

LU; l-Yl, karena dianggap memiliki kesamaan dengan jalanyanglurus.

Sepeni pada firman Allah:

{@ fititrj(i"\ }
*Tunjukilah kami jalanyanglurusl" (QS. Al-Fatihah [1]: 6)

{@q3*ieti;fi;y
"Dd.n baban (yorg Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus."
(QS. Al-An'am [6]: 153)

{@#+b{*";i'L-Y
"Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus." (QS. Hnd [11]: 55)

Sedangkan yangdimaksud dengan gUrll 'UUi;t adalah terusnya
seseorang berada pada jalanyangbenar, seperti pada firman-Nya:

{ @ \-x*\ "i xig,\}6 6ii :,*
Sesunggubnya ora.ng-ordngyang rnengdtakan: "Rabb kami izlab Allah'
kemudian mereh,a menegubkan pendirian mereka
(QS. Fushshilat [a1]: 30)

Dia berfirman:

{@.ii-K6tty
*Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan
kepadamu." (QS. Hud [11]: Lt2)

"Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya."
(QS. Fushshilat g1l: 6)
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.;6:itg Lf)l aninya adalah tetap pada tempat tersebut. Sedangkan

,3,ittLU1 artinya adalah memenuhi hak terhadap sesuatu.

Allah berfirman:

{ @ L, it''t;;A\ \;$ * r,; iE { #i'J;G-$ I
"Katakanlah (Muhammad), "'Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dipandang
beragama sedikit pun bingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat,

Injil." (QS. Al-Meidah [s]: 68)

Maksudnya menunaikan hak kedua kitab tersebut dengan cara

mengetahui dan mengamalkan isinya. Begitu pun dengan firman-Nya:

{ @ ki(''t;AiA6\'ii1 i ; Y
"DAn sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat
dan Injil." (QS.Al-Maidah [s]: 66)

Allah ju: tidak pernah memerintahkan shalat dimanapun itu,
dan tidak pernah memuji perbuatan shalat dimanapun itu, kecuali

dengan menggunakan kata ktill. Hal tersebut ditujukan untuk
mengingatkan bahwa yang dimaksud dari perintah shalat adalah

memenuhi semua syarat-syarat shalat, bukan hanyasekedar melakukan
gerakan-gerakannya saj a.

Sepeni firman-Nya:

{@'lei\i;;tJiY
" DAn dirikanlab sbalat." (QS. Al-An'am 16l: 7 2)

Di banyak tempat dalam al-Qur'an.

{@7gi'*,tX;y
"DAn orang-ordngyang mendirikan sbalat." (QS. An-Nisa' lfl: 162)
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Adapun pada firman-Nya:

{ @ $K \;\1 ;i3\ lyt}6 fs{:\

"DAn apabila mereka berdiri untuk sbalat mereka berdiri dengan /r7AlAs."

(QS. An-Nisa' [4]: 142)

Ia berasal dari kata iEJt, bukan dari kUyt.

Allah berfirman:

{@ti3i4,$3;y
"Ya Rabbku, jadikanlah aku orangyang tetap mendirikan shalat."
(QS. Ibrahim [1a]: a0)

Yakni berilah aku taufiq agar dapat memenuhi syarat-syarat shalat.

Sedangkan untuk firman-Nya:

{@ itAi\}61jU6oF}
"Jika mereka bertaubat, mendirikan sbalat." (QS. At-Taubah [9]: 11)

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata mendirikan
shalat disana adalah mengakui akan kewajibannya, bukan sekedar

melaksanakannya.

Kata it-llJ1 dapat diucapkan sebagai mashdar, isim makan, isin't.

zdmAn, atau mafu/. Akan tetapi yang ada di dalam al-Qur'an, ia
digunakan sebagai masdar.

Seperti pada firman Allah:

{@tl%(*tr(l4y
"sunggult, Jabanam itu seburuk-buruk, telnpdt menetdp dan tempat

kediaman " (QS. Al-Furqan l25lz 66)

Kata k61J\ artinya adalah menetap.
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Allah berfirman:

{@-r}E e'vGXJKi;-"iiY
"Yang menempatkan kami dalam ternpdt ydng kekal (Surga) dari
karunia-Nya." (QS. Fathir [35]: 35)

Kata 5,\l7lljli yang ada dalam ayat tersebut senrpa dengan jlf ;fS
(rumah keabadian)

z l*tc ,, /n/ \

t qY gror> ft

{@r$ijs\
"Tempat tinggal ydng kekal." (QS. Fushshilat la\: 28)

Dan firman-Nya:

" Surga'Adn." (QS. At-Taubah l9l: 7 2)

Adapun pada firman Allah:

{@rJt#g*y
"Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilab kamu."
(QS. AI-Ahzab 133): 13)

Ia berasal dari kata i$, yang maksudnya tidak ada tempat bagi
kalian. Dan ada |ugayang membacanya dengan'rtj f\fi'i,yakni
berasal dari kata iEf.

Kata Lti)t juga terkadang diartikan selamanya,seperti firman-Nya:

{@ }aPr:;Y
"Azabydngkekal." (QS. Hud U L):39)

Dan ada yatgmembaca:
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{@*, ,,ra',2.14{Tr5l}

" Sunggub, ordng-ordng yang bertakwa berada dalam tenTpat y dng Anl.d.n. "
(QS. Ad-Dukhan gfl: st)

Yakni mereka berada di suatu tempat yang akan mereka tinggali

selamanya. 4jll'iiS artinya adalah mendidik atau menanamkan

pengetahuan tentang sesuatu.

Allah berfirman:

{.@r},F:e|1iiwfi}
"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya." (QS. At-Tin l95l: a)

Kata'ii3 disini me rup akan isyarat terh adap karakte r y arlg hany a

dimiliki oleh manusia dibanding bayawan (makhluk yar.g dapat

berjalan diatas bumi) lainnya, yaitu berupa akal, pemahaman, serta

bentuk tubuh tegak yar,g menunjukan bahwa dia dapat menguasai

segala sesuatu yangadadi dunia ini. Sedangkan EiJJt 'i-r;; aninya adalah

menjelaskan nilai (harga) barang dagangan.

Makna asli dari kata iy'l (kaum) adalah sekelompok orang laki-

laki, tanpa ada perempuan.

Oleh karenanya Allah berfirman:

{@zltuffi';1.j:!Y
"Janganlab sekumpulan orang laki-laki merendabkan kumpulan yang

lain." (QS. Al-Hujurat lagl: 1.7)

Sampai akhir ayat.

Dan seorang penyair berkata:

?qti,ry)Tifi?i
Apakab kelompok laki-laki dari keluarga Hisbn atau perempuan?
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Sedangkan secara keseluruhan di dalam al-Qur' an, kata ipl
digunakan untuk menunjukan kelompok laki-laki dan perempuan.
Meskipun hakikatnya retap digunakan untuk laki-laki, sebagaimana
ditunjukan oleh firman-Nya:

{@ "}.1i1F6;.r;3cli\
"KAnrn laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan."
(QS. An-Nisa' [4]: 34)

6P : Kata ';jAt terkadang digunakan untuk menunjukan makna
kemampuan, seperti pada firman Allah:

{@;;! {i*u"ttii}
*Peganglah 

tegub+eguh apa yang Kami berikan kepadamu."
(QS. Al-Baqarah l2l: 63)

Dan terkadang digunakan untuk menunjukan potensi yang ada
pada sesuatu, seperti ucapan Jb rfi\c;lr (biji tersebut berpotensi
menjadi pohon kurma).

Dan kata ililt ini terkadang digunakan untuk menunjukan
kekuatan fisik, terkadang kekuatan hati, terkadang digunakan untuk
menunjukan orang yang menolong dari luar. Dan terkadang digunakan
untuk menunjukan kekuasaan Tuhan. Diantara contoh pengunaan
kara{rilt pada kekuatan fisik adalah firman-Nya:

{@'6q'fr"i$6iy
"Siapakab yang lebih besar kekuatannya dari kami?"
(QS. Fushshilat [a1]: 1s).

"Maka tolonglab aku dengan kekuatan " (QS. Al-Kahfi [18]: 95)

/n) t 1.,
ierg-*-b p
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Kata';jill disini maksudny a adalah kekuatan fisik, dengan dalil
bahwa Dzulkarnain menolak kekuatan dari luar. Karena dia berkata:

{@;;iv&(\
"Apa yang telah dibuasakan oleb Rabbku kepadaku terbadapnya adalah

lebib baik." (QS.Al-Kahfi [1s]: es)

Diantara contoh penggunaannya pada hati adalah firman Allah:

{@;a{,;ii#.y
*Hai Yalrya, ambillab al-Kitab (Taurat) itu dengan sunggub-sungguh."

(QS. Maryamllg): L2)

Yakni kekuatan hati. Kemudian diantar a pengguna an kata iful
untuk menunjukan orang yang menolong dari luar adalah firman Allah:

{@"#"6-otJlp
"Seandainya aku ada rnernpunydi kekuatan (untuk menolakmu)."
(QS. Hud [11]: s0)

Ada yang mengatakan bahwa katai,3 disana adalah tentara atau

harta yangdapat membuatku menjadi kuat.

Dan juga seperti firman-Nya:

{ @*0,,;6$5 i!,\}3;;i'}6 y
*Mereka menjauab: Kita adalab orang-orang yd.ng memiliki kekuatan
dan (juga) memiliki keberanian yd,ng sd.ngd.t (dalam peperangan)."
(QS. An-Namll27l:33)

Sedangkan diantara contoh penggunaan kata'iriltuntuk menunjukan
kekuasaan Allah adalah firman-Nya:

{@ T-r'iiK\6LY
"sesunggubnya Allab Maba Kuat lagi Maha Perkasa."

(QS. Al-Mujadilah [s8]: 21)
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{@W6J{ii<,$\
"Ddn adalab Allah Maha Kuat lagi Maba Perkasa."
(QS. Al-Ahzeb p3l: 2s)

Adapun kata'ejilt pada firman-Nya:

{ @a;:ii';ii1-i' 3ffsi ii( 4 }
"Sunggub Allah, Dialab Pemberi rezeki YangMempunyai Kekuatan lagi
Sangat Kokob." (QS. Adz-Dzariyet [51]: 58)

Dapat mencakup kekuasaan yanghanyadimiliki oleh Allah jw,
dan juga mencakup kekuatan yang diberikan Allah pada makhluk-Nya.

Kemudian dalam ayat:

{@"{:-;'Jf;'"P"'"iy
"DAn Dia akan menambabkan kekuatan kepada kekuatanmu."
(QS. Hud lttlz s2)

Allah jw menjamin bahwa akan memberi setiap orang dari
mereka, kekuatan yartg ukurannya sesuai dengan apa yarrg berhak
mereka dapatkan.

Pada firman-Nya:

{@f ,}i=ra)+ii",\
"Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Alkb)
ydngrnerrTiliki Arsy." (QS. At-Takwir [81]: 20)

Yang dimaksud adalah Jibril ?fri'r&. Penyebutannya sebagai

,i?l a t''b i;Sl danpemilihan bentuk kata y angtunggal serta nakirab
(umum) pada kata;!, -.rrr.rrjukan bahwa ketika sesuatu disandarkan
pada Allah Yang Maha Tinggi, maka kekuatannya sampai batas yang
tidak terhitung.
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{@i,rAr;'Y
"Ddn baban yang berguna bagi musafi.r di padangpasir."
(QS. Al-\faqi'ah ls6l: 7 3)

Sedangkan pada firman-Nya:

{@,riii$,&y
"Yang diajarkan kEadanya oleh (Jibril) ydng sangat ku.d.t."

(QS. An-Najm [s3]: s)

Jibril disebut sebagai ijiJtdengan menggunakan kata dalam bentuk
jamak sertamakrifut jins (leniskhusus), yaitu gAl,menunjukan bahwa
ketika Jibril disandingkan dengan makhluk yang ada di alam semesta

dan orang-orang yang mengajari serta membantu mereka, maka dia
adalah makhluk yangsangat kuat serta memiliki kekuasaan yangbesar.

Kata';iAt yang dianikan sebagai potensi, sering digunakan oleh
para filosof. Dan mereka mengucapkannya dalam dua bentuk: Pertama,

diucapkan untuk sesuatu yang sebenarnya ada akan tetapi tidak
digunakan. Sehingga dikatakan *t\qY,5)3, yrrrg maksudnya fulan
memiliki pengetahuan tentang penulisan akan tetapi dia tidak pernah
menggunakannya. Sedangkan yang kedua, perkataa 

" iP\ -;;Kjdi tidak
dimaksudkan bahwa fulan memiliki pengetahuan tentang penulisan.

Akan tetapi diartikan bahwa fulan memiliki kesempatan untuk dapat

mempelaj ari cara penulisan.

Padang pasir atau kawasan liar disebut dengan iY;. Dikatakan

bll oii, artinya pria itu berada di kawasa n yang liar. Kemudian
terkadang yang digambarkan dari kata tersebut adalah keadaan y^r7g

dialami oleh seseorang ketika berada di kawasan yang liar, yaitu
kefakiran. S ehin gga dikat akan JL. 1\ _dtl, y an1 aftiny a p ria itu menj adi

fakir. Yakni mirip dengan kata Sg\ dan u. jl.
Allah Ju: berfirman:
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Bab Huruf Kaf

S: Kata .f.(il artin ya adalahmenjatuhkan sesuatu kebagian
a'

mukanya.

Allah berfirman:

{@rsicru-':;K;;\
"Maka disungkurkanlab muka mereka kedalam Neraka."
(QS. An-Namll27l:90)

Sedangkan kata *Uf;lt arrinya adalah menjadikan mukanya
tersungkur ke dalam sebuah perbuatan.

Allah berfirman:

{@s*i,t={'e9,,1#\y
"Maka apakah ordngydng berjalan terjungkal di atas mukanya."
(QS. A1-MuIkl67l:22)

Kata j;(Kil artinya adalah terjatuhnya sesuatu di udara.

Allah berfirman:

{@i;ff6iAwi*y
"Maka mereba (sesembaban itu) dijungkirkan ke dalam Neraka bersama

orang-ordng ydng sesAt. " (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 9 a)
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D isebutka n,-KS -,LS aniny a me mb alikk an ata:u memb antin gkan,

ini sama bentuknya seperti kata iKK - ,-il afiinya mengusap, atau

seperti bentuk kata -rarz -'Vz artinya bersuara, contohnya seperti
kalimat U)l r- artinyaangin itu bersuara.Kata +Stfit artinyaadalah
bintang yang tampak, dan ia hanya digunakan apabila bintang itu
terlihat tampak.

Allah berfirman:

{@?rf631i{;;6y
"Ketika malam telab gelap, dia melibat sebuab bintang."
(QS. Al-An'em 16):76)

Allah juga berfirman:

{@xr:5ft;:s
" Seak an-akan bintang (yong bercah ay Q seperti mu.tid.ra. "
(QS. An-Nnr 124):35)

{@t'fiirqtr\;t;iu;uv-\
"Sesungubnya Kami telab mengbias langit dunia (yongterdekat), dengan
b ias an bintang- bint dn g. " (QS. Ash-Shaffa t p7): 6)

{@;;i$iisiqj\
"Ddn apabila bintang-bintang jatub berserakaz. " (QS. Al-Infitha r l82l: 2)

Disebutkan dalam sebuah kalimat {5 3 ei\r,ils artinya mereka
pergi terpisah. KalimatrSi 1,5; 

^ttrny^adalah 
senjata yang mengkilat

yangdibawa oleh para prajurit.

- t//

€^J : Kata A .:(jr artinya menolak dengan kekerasan dan

-ererrd"hkannya.
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Allah berfirman:

{@:d; +'ii4\Lf6*
"Pasti mendapat kebinaan sebagaimand ordng-ordng yang sebelum

mereka." QS. Al-Mujadilah [58]: 5)

Allah juga berfirman:

{ @ qFtM {Si 5't'Ku.5i';,r;; &. y
"(Allab menolong kamu dalam perd,ng Badar dan rnemberi bantuan)
adalab untuk membinasakan segolongan ord.ng kafir, atau untuk
menjadikan mereka bina, sehingga mereka kembali tanpd memperoleb

d.pd. pun." (QS. Ali 'Imran l3): t27)

't5: 
Kata iKjt artin ya adalahhati. Dan kata i;3t dan kata 3q(Jt

arirnyaadalah sakit hati. Kata iiSt artinyamengenai hati. Disebutkan
dalam sebuah kalimat -J3.Y et ,< artinya aku mengenai hatinya. Kalimat

,tAt'".9 aninya pertengrhan lrrrgit. Dinamakan demikian sebagai

bentuk penyerupaan dengan hati manusia yang berada dibagian tengah

badan. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat FAt ei:A artinya
matahari itu berada ditengah langit. Kata j;flt artinyaadalah kesulitan.

Allah berfirman:

{@if+'#iial^l}
"Sunggub, Kami telah menciptakan ma-nusia berada dalam susah payab."
(QS. Al-Balad [e0]: a)

Ayat ini sebagai pengingat bahwa Allah menciptakan manusia

sebagai makhluk yangtidak luput dari kesulitan selama mereka tidak
berusaha untuk melawan segala tantangannya serta tidak mendiamkan
kesulitan tersebut. Sebagaimarla yan1difirmankan oleh Allah 1q:i,w
yangberbunyi:
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{@#GffiKiY
"Sunggub, akan kamu jalani tingkat de-mi tingkat (dalam kebidupan)."
(QS. Al-Insyiqaq [Sa]: 19)

';S ,Kata reS3t yang berarti besar, dankata'*,ib)l yang berani kecil
merupakan dua nama yang memiliki sifat relative, dimanaiahanya
digunakan untuk menggambarkan (menyandingkan) saru sama lainnya.
Suatu hal dikatakan kecil dari satu sisi, namun ia juga dikatakan
besar dari sisi lain. Kata '$3t dan kata :-$t biasa digunakan dalam
kalimat al-Kammiyab Al-Muttasilab (kuantitas yang tersambung)
seperti fisik, dan kata tersebut sama dengan banyak atau sedikit yang
digunakan dalam kalimat A l - K am m iy ab A l-Munfas i I ab (kuantitas y arrg
terpisah) contohnya seperti jumlah. Mungkin sajakata 1r3l dan kata

L:;Jt beriringan menggambarkan satu hal dalam sudut pandang yang
berbeda.

Contohnya sepefti firman Allah yarLgberbunyi:

{@xfi;W.Sy
"Katakanlab: "Pada keduanya terdapat dosa yang besAr."
(QS. Al-Baqarah l2l: 2t9)

Ia jrgadikatakan dosa yang banyak. Asal penggunaan kata tersebut
adalah untuk sebuah hal yang berbentuk materi, kemudian kata
tersebut digunakan dalam hal non materi.

Contohnya seperti firman Allah Jru;j'nr;- y^ngberbunyi:

{ @'ta:j ny-,T t i*; 3rri-{Y
*Tidak, meninggalkan ydng kecil dan tidak (pula) yang besar melainkan
tercdtdt sernudnyd.." (QS. Al-Kahfi [18]: a9)

Dan firman-Nya yangberbunyi:
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{@ H{;abuAAi;y
"DAn tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebib besar."
(QS. Saba' [34]:3)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@;=Yi#;;Y
*Hari baji akbar." (QS. At-Taubah t9l: 3)

Disifatinya hari haji itu dengan kataAkbar, sebagai pengingat bahwa
'umrah jtgaadalah haji, namun iahajiAsgbar ftecil) sebagaimanayang
disabdakan oleh Nabi Muhammad,so&;xtz dalam sebuah hadits yarg
berbunyi:

a-jAr'aiaeijAr
'LJmrah adalah haji kecil."l

Dari pemaknaan ini maka kata j! juga digunakan untuk
menggambarkan sebuah masa. oleh karena itu disebutkan dalam
sebuah kalimat W lt! artinyasi fulan sudah tua.

Contohnya seperti dalam firman Allah yangberbunyi:

{@ t3#';1iL'^+"rrggy\
"Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut."
(QS. Al-Isre' 117):23)

Dan Allah juga berfirman:

{@,six\aJY
"Kemudian datanglah masa tua." (QS. Al-Baqarahl2l:266)

Hadits dhaif diriwayatkan oleh Imam Daruquthni Q/285 nomor 222), al-Baihaqi di dalam
al'Kubra.dergan-nomor (8553) dari hadits 'Umlr bin Hazm. Hadits ini didhrifkrn oieh Syaikh
al-Albani dalam kitabnya Dhaa'if Al-Jami'nomor (2333).
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{@';eii'dLi;Y
"sedang aku telab sdngd,t tua." (QS. Ali 'Imran [3]: a0)

Kata j! juga digunakan untuk menggambarkan kedudukanyarLg

tinggi, contohnya seperti pada firman Allah yarLgberbunyi:

{ @'"&i 6,'i*i"'a,ft * rr *i' Li $Y
"Katakanlah: "siapakab yang lebib kuat persaksiannya? " katakanlab:
*Allab." Dia menjadi saksi antara aku dan kamu."
(QS. Al-An'am [6]: 19)

Contohnya lagi seperti firman Allah yangberbunyi:

{@)\fri}-4iiy
"YangMaha Besar lagi Maba Tinggi." (QS. Ar-Ra'd [13]: 9)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@'l(+Jy6l'i;{"*\
*Maka lbrahim membuat berbala-berbala itu hancur berpotong-potong

kecuali ydng terbesar." (QS. Al-Anbiya' [21]: 58)

Digunaka nny a kata )rr3t p ada p atun g itu bukan karena kedudukan

patungnyayangbesar atau tinggi, tetapi disesuaikan dengan apayang
diyakini oleh mereka (para penyembah patung).

Dan mengenai hal ini terdapat firman Allah yangberbunyi:

* 
Sebenarny a pd.tung y dng besar itulab y ang melahukanny a. "

(QS. Al-Anbiya' l2ll: 63)

Dan juga firman-Ny a yangberbunyi:

{@v'1i+MSy
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{@qr'F*i,9eu:+Ksb
"Ddn demikianlah Karni adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-
pembesaryang jabat." (QS. Al-An'am 16l: 123)

Maksud kata 761dalam ayat rersebut adalah pemimpin-
pemimpinnya.

Dan firman-Nya y ang berbunyi:

{ @;, i'$::" e ;tif:K'{:;\
"Sesungubnya dia adalab pemimpinmu ydng mengajarkan sihir
kepadamu sekalian." (QS. Thaha l20l:71)

Maksudnya adalah pemimpinmu, dengan makna seperti ini, maka
disebutkan dalam sebuah istilah Arab,aK $>VK'4:: artinyaia mewarisi
dari bapak moyang yangsebaya denginnya. Kata l$jt arrinyasudah
dikenal, yaitu setiap dosa yang besar siksanya. Jamak dari kata tersebut
adalah ;(it.

Allah berfirman:

{ @';i, i J ygss ;Jjl,ffs#-ri i }
"(Yaitu) orrtng-ord.ngyang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji
ylng selain dari kesalaban-kesalahan kecil." (QS. An-Najm l53l: 32)

Dan Allah juga berfirman:

{ @ ra'oi,$ t1' ;}?1 h40! }
"Jika hamu menjaubi dosa-dosa besar ydng bamu dilarang kepadanya."
(QS. An-Nise' [4]: 31)

Ada yang berkata bahwa maksud dari dosa besar dalam ayat
tersebut adalah syirik, hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh-Nya:
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{@ }5,54i4i4;\
"Sesunggorbnya syirik itu adalab kezbaliman yang terdrnat besdr."
(QS. Luqman [31]: 13)

Ada juga yatgberkata bahwa maksud dari dosa besar dalam ayat
diatas adalah syirik dan semua jenis kemaksiatan yang membinasakan,
seperti zina, membuN[h jiw a y ang diharamkan untuk dibuNnh.

Oleh karena itu Allah berfirman:

{@ 6uu+t\4;+,it'ty
"Sesunggubnya membuNub mereka adalab sud.tu dosa besar."
(QS. Al-Isra' l77l:31)

Dan Allah juga berfirman:

{ @ i4i rierqgvdq'si ry;;w-S,Y
"Katakanlah, di dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan manfaat
bagi manusia, dan dosa keduanya jauh lebib besar daripadamanfaatnya."
(QS. Al-Baqarah l2l: 2t9)

Kata ';fijtjuga digunakan untuk mengartikan kesulitan dan
kesukaran. Contohnya seperti yangdifirmankan oleh Allah:

"Sesunggubnya ia sangatlab sulit kecuali bagi yang kbusyu'."
(QS. Al-Baqarah l\: as)

Dan Allah juga berfirman:

{@Ul;u1("u:'{--''5e';KY
"Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk, mengikuti) agdrnd ydng
kamu serukan kepada mereka." (QS. Asy-Syura la2l: t3)
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{@ rr*t;y!l;6'o4t:\
"Dan jika perpalingan mereka (darimu) terdsd d.mat berat bagimu."
(QS. Al-An'em [6]: 35)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

*Alangkab buruknya kata-kata." (QS. Al-Kahfi t18l: 5)

Ini sebagai pengingat betapa besarnya dosa tersebut bila
dibandingkan dengan dosa-dosa lainnya serta betapa besarnya siksaan
yangakan diterimanya.

Oleh karena itu Allah berfirman:

{@rl'r+U;'jay
*(lru) 

sangatlab dibenci di sisi Allab." (QS. Ash-Shaff t61l: 3)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@::KJ;dby
"Yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bobong itu."
(QS. An-Nnr l24l: 1,1)

Ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang menyebar
berita bohong (tentang 'Aisyah) juga sekaligus sebagai pengingat
bahwa barangsiapayang mengajarkan perbuatan buruk, maka ia
sama keduduka nnya dengan orang y arlgmelakukan perbuatan buruk
tersebut dan dosanya lebih besar.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@"*+;*,;J'x9JLY
"Melainkan hanyalab (keinginan akan) kebesaran ydng mereka sekali-
kali tiada akan mencapainya." (QS. Ghafir [a0]: 56)
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Maksudlf dalam ayatdiatas adalah o';1:yaitusombong. Ada juga

yangberkata bahwa maksud kata'j$ dalam ayat diatas adalah perkara
yangsudah lanjut usia, dan ini sama seperti firman-Nyayangberbunyi:

{@t:6Ji,'tby
"Yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bobong itu."
(QS. An-Nnr l24l: rt)

Kata j{jl dan kata '}At dan juga kata j$:,;ll sangat berdekatan

maknanya .Kata';fjt yang berarti ujub adalah kondisi seseorang yang
bangga akan dirinya sendiri, dan itu terlihat dimana ia memandang

dirinya lebih utama dariyanglain. Sedangkan kata 'j1il artinyaadalah

sombong, dan kesombongan terbesar adalah sombong terhadap Allah
dimana ia tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau beribadah

kepada-Nya. Adapun kata jt|(;.yl ia mempunyai dua jenis makna;
peftama adalah seseorang berusaha agar dirinya menjadi besar (utama,

baik dan sejenisnya) dalam hal, waktu dan tempat yangseharusnya ia

menjadi besar, dan ini merupakan perbuatatyatgterpuji. Sedangkan
jenis makna kedua adalah seseorang merasa bangga dan puas akan

dirinya terhadap hal yang tidak semestinya, dan ini adalah perbuatan

y angtercela, dan ini juga y ang disebutkan dalam al-Qur' an.

Contohnya adalah firman Allah Jr;;,nw yangberbunyi:

{@;<r,56y
"Ia (iblis) enggan untuk bersujud dan takabbur." (QS. Al-Baqarahl2lz 3a)

Allah SG;nY;L juga berfirman:

{ @ ilk*&a {;4 1 a-3;, {;vi:k;,y
*Apakah setia? datang kepadamu seorang Rasul membaua sesud.tu

(pelajaran) ydng tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu
m eny o mb on gk an diri. (QS . Al-Baqarah l2): 87)
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Dan Allah juga berfirman:

{@ 6W",r}\-"2 '5i#5y
"Ddn mereka tetap (rnengingkari) dan menyombongkan diri dengan
sa.ngat." (QS. Noh [21]: 7)

{@ 4{'iic.56;iy
"KArenA kesombongan (mereka) di muka bumi." (QS.Fathir t35l: a3)

{@./ii.rvia'*ay
*Maka 

mereka menyombongkan diri di muka bumi."
(QS. Fushshilat [a1]: 15)

" KA m r t e l ab m e ny o m b o n gk an d, ir i # "f ;:;);5#y
(QS. Al-Ahqaf [46]: 20)

Dan Allah juga berfirman:

{ @ ;r3 1 5. 6 ? &7 (#tt,>.-,,^' ? *(rgg)iKoiilL y
"Sesunggubnyd orang-ordng ydng mendustakan aydt-aydt Kami dan
menyombongkan diri terbadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan
bagi merekapintu-pintu langit." (QS. Al-A'raf l7l: aO)

{@ 6,}*iSq*"p'6tu6}
*Mereka berkata: "HdrtA yang kamu kumpulkan dan a,pa ydng selalu
kamu sombongkan itu (ternyata) tidak ada manfaatnya buat kdrnu."
(QS. A1-A'ref l7l:48)

{ @ bi4,i <r"fuY:.i 7!i J&3Y
"Maka ordng-ord.ng yang lemah berkata kepada orang-orang yang
rnenyombongkan diri.'(QS. Ghafir laQ: a7)
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Kata jq!:,jl dihadapkan dengan kata L\11A1 yang berarti lemah,

dan ini sebagai pengingat bahwa kesombongan mereka dikarenakan
mereka merasa kuat badan dan hartanya.

{ @ \ ffi i,$--;-}\4ii{-4Jre$'ttti 6 }
" Pemuka-pemuka yang meny ombongk an diri diantara k aumnya berkata
kepada ordng-ordngydng dianggap lemab." (QS. Al-A'raf l7l:75)

Maka kata 6r'a9:Al yang berarti orang sombong, dihadapkan
atau disandingkan dengan kata 61k *Al yang berarti orang-orang
yang dianggap lemah.

{@ 4}(,i\;'61;ie-v*6y
"Tetapi mereka tetdp menyombongkan diri dan mereka adalah kaum
yang berdo.sa. " (QS. Al-A'raf lZlz L33)

Allah mengingatkan dengan firmanNya \jS:76 karena
kesombongan mereka dan sikap ujub mereka terhadap didi-diri mereka

sehingga mereka tidak mau memdengar dan perhatian kepada-Nya.

Maksudnya adalah bahwa yangmenyebabkan mereka sombong adalah

karena dosa mereka sebelumtya, dan itu bukan sesuatu yang baru
bahkan hal itu menjadi kebiasaan mereka sebelumnya.

Allah Sc6xv;L berfirman:

{@ t';<l i;{f-J ri ;i',-ri\t}*i-{ <r$('Ail!i#L y
"Rabb kamu adalab Rabb Yang Maba Esa. Maka ordng yung tidak
beriman kepada akhirat, hati rnereka mengingkari (keesaan Allah), dan
mereka adalab ord.ng yang sombong. " (QS. An-N ahl 116): 22)

Lalu setelahnya Allah berfirman lagi:

" Sesunggubny a A llab tiddk menyukai orang-ord.ng yang sombong. "
(QS. An-Nahl [16]: 23)

{@o"<s*5frt;p.
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Kata jKll dapat digunakan dalam dua jenis; perrama terhadap
sebuah perbuatan yangbanyak dan selalu memberikan kebaikan pada
yanglain. oleh karena ini Allah Jajr,r*disifati dengan sifatjftitkarena
kebaikan-Nyr.

Allah berfirman:

{@"Hri)c;rb.Ay
" Yang Mah ap erk a s a, Yang M ab ak u as a, Yan g m e m il iki s e gala Ke agungan. "
(QS. Al-H asyr l59l: 23)

Sedangkan jenis kataj(;ilyang kedua digunakan terhadap orang-
orang yarLg dibebani untuk melakukan kebaikan (ketaatan) lalu ia
merasa puas (sombong) karena telah melakukan perbuatan tersebut,
dan hal ini berlaku bagi kebanyakan manusia.

Contohnya seperti firman Allah 5gr:{v:i yangberbunyi:

{@44H{i;;r,4y
*Maka Neraka jabannd.nt. itulab seburuk-buruk tempat bagi ordng-ordng
ydng ntenyombongkan diri." (QS. Az-Zumar l39l:72)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@#F*iLiQ{i'ig-at'sy
"Demikianlab Allab mengunci mati bati orang-ordng yang sombong
dan seutendng-w)enang." (QS. Ghafir [a0]: 35)

Barangsiap ayangdisifati dengan sifat j(iit pada jenis makna yarTg
pertama, maka itu terpuji, sedangkanbarangsiapa yangdisifati oleh
sifat j3it pada jenis makna yangkedua maka ia tercela. Dan hal y^ng
menunj ukkan bahw a kata';KAt terkadang bisa dibenarkan dimitiki
oleh manusia dan tidak tercela adalah firman-Nyayangberbunyi:
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{ @ 6Ji F,6'ii o5;;6;;irirgc 6'3rtu Y
"Aku akan memalingkan ordng-orang yd.ng menyombongkan dirinya
di muka bumi tanpa alasan yang benar." (QS. Al-A'raf ll: Ia6)

D ip alin gk 
^nny 

akarena mereka mempunyai sifat #iil tanpa alasan

yang benar.

Dan Allah juga berfirman:

{@#-K;+ia*Y
" H at i setiap ofttng- orang y ang s om bong dan searendng''tuend.ng. "
(QS. Ghafir [a0]: 3s)

Pada ayat tersebut, kata hati disandarkan kepada kaa'j$A\, dan

bagi yang membaca kata j$i dengan mentanwinkan huruf ra (r) maka

rifrt jiidr dalam ,yr. ,.ir.but adalah menjadi sifat hati. Kati;r:"jijr
artinyaadalah Tinggi dan tidak patuh, dan sifat ini tidak layak dimiliki
selain oleh Allah J\i;ranv;:..

Allah berfirman:

{ @ "*;V b o- Sisi 4:$;S{6y
"Ddn bagi-Nyalab keagungan di langit dan di bumi."
(QS. Al-Jatsiyah l45l: 37 .

D an seb agaimana y angdis ab dakan oleh Nabi Muhamm ad1;'x;;xw

ketika Allah S(ijxvl berfirman mengenai Dzat Allah:

t, o / 4 t . to
11lu5s \& )?\3 O- G*qU F,5$y i;*a!il3, i\:-ri{j 111

"Kesombongan adalah selendanB-Ku, dan keagungan adalah sarung-Ku,

maka barangsiap a, y 
^ngmencop 

ot salah satu diantara keduan y a, niscay a

Aku akan menyiksatya.2

2 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (4090) dari hadits Abu Hurairah
t;;6yyq danhadits ini dishahihkan oleh Syaikhal-Albini di dalam kitabnya Sbabib Al-Jami'i dengan

nomor (4311).
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Dan Allah S\;t:n\4;7 juga berfirman:

{ @./vi cx;6!\K'&3;6:vc }5;( rr(5 W!48 6 }
*Mereka berkata, 'Apakab engkau datang kEada kami untuk,
memalingkan kami dari apa (kepercayaan) yang hami dapati nenek
nxoyang kami mengerjakannya (menyembab berhala), dan agar kamu
berdua rnernpilnyai kekuasaan di bumi (negeri Mesir)?-
(QS. Yrnus [10]: 78)

Kalimat ;E$ ayi artinya aku melihat sesuatu yangbesar
(indah, baik).

Allah berfirman:

{@;ri'L56;Y
"Maka tatkala ananita-utanita itu melibatnya, mereka kagum kepada

(keelokan rupd) nyA." (QS. Yusuf ll2l:3I)
Kata )r$31 juga diucapkan untuk hal-hal yangbesar. Dan untuk

mengagungkan Allah laj:nv;t dengan menggunakan kalim 
^t ;Si'^\tt.

Begitu juga kata tersebut digunakan untuk beribadah keapada-Nya
dan untuk menghadirkan rasa pengagungan terhadap-Nya. Mengenai
hal ini terdapat firman Allah J',6;y$ yangberbunyi:

{@ &'s"G^itri4by
"Da.n bendaklab kamu mengagungkan Allab atas petunjuk-petunjuk
Nya yang diberikan kepadamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

{@W'6ry
"DAn agungkanlab Dia dengan pengd,gungdn yang sebesar-besarnyd."

(QS. Al-Isra' ll7lz lll)
Dan firman-Nya yang berbunyi:
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,t1i'iU'",fJJ o3i a:i q i4 A'*il *#i l# \
{@'b':$-{

"sunggub,penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripadapenciptaan
manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetabui."
(QS. Ghafir la)l: 57)

Kata Sldalam ayat tersebut dikhususkan untuk mensifati langit
dan bumi karena keajaiban dan hikmah ciptaan-Nya yang tidak
diketahui kecuali oleh orang-orang yang telah Allah sifati mereka
dengan firman-N y a y arLg berbunyi :

{ @*jv t5 +:,i$i * qi':3Lf;i s\
"DAn mereka memikirkd.n tentdngpenciptaan langit dan bumi."
(QS. Ali 'Imran [3]: 191)

Adapun kebesaran bentuk langit dan bumi, maka itu sudah banyak

diketahui oleh manusia. Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@i,l33i'^*$#;iry
*(Ingatkb) bari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantarnan
yang keras." (QS. Ad-Dukhenl44l: 16)

Ini sebagai pengingat dan gambaran siksa yang akan didapatkan
oleh orang-orang kafir. Dikatakan bahwa siksa dunia dan siksa alam

barzakh itu kecil bila dibandingkan dengan siksa pada hari itu (hari

akhirat). katajqitlebih besar artinyadibandingkan katafl dan kata
j(it lebih besar lagi maknanyabiladibandingkan dengan kata j(jt.

Allah berfirman:

"Ddn mereka melakukan tipu daya ydng sdngdt besdr."

(QS. Nuh l71l:22)
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6 : kata JjSt artinyaadalah menggabung (menjahit) kan kulit
a'

dengan kulit yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan dalam kalimat
;WJl,L)K artinya aku menjahit kulit kantong air minum (geriba).

Disebutkan dalam kalimat '&t,l+3 artinya aku menggabungkan
arltara ujung kulit kambing dengan ujung kulit lainnya. Dalam
keb iasaan ny a kata+;S3 t di gunakan untuk men gartikan pen ggabungan

satu huruf dengan huruf lainnya melalui tulisan, dan terkadang kata

tersebut juga digunakan untuk mengartikan penggabungan satu
huruf dengan huruf Lainnya melalui lafazh. Asal makna i;uf,jr adalah

penyusunan dengan tulisan, kemudian kata tersebut digunakan untuk
mengartikan penyusunan huruf dengan lainnya melalui cara lain.
OIeh karena itu, kalam Allah (al-Qur'an) juga dinamakan +\tiil
meskipun kalam tersebut tidak ditulis. Contohnya seperti yang
disebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{ @'ui&.i; Y--<,Jd +J'4' @ ;jr }
"Alif Lam Mim. Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya;
petunjuk bagi merekd ydng bertakwa." (QS. A1-Baqarahl2): l-2)

Dan juga firman Allah yangberbunyi:

"Berbicaralsa:"sesungguhnyarf rr:Srff;fr:::::,
Kitab." (QS. Maryam [19]: 30)

Kata +\i{.3t asalnya adalah berupa bentuk mashdar, kemudian
ia dijadikan nama untuk sesuatu yangterdapat tulisan di dalamnya.

+Uijt juga asal mulanya adalah berupa lembaran yargada tulisan di
dalamnya, dan dalam firman-Nya yangberbunyi:

{ @7r:r i'iK. d; 3:ii J,=sgi i; 3W"y
*Abli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka

sebuab kitab dari langir." (QS. An-Nisa' [a]: 153)
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Maksud kitab dalam ayat tersebut adalah Sbahifab (embaran) yang
di dalamny a terdapat tulisan.

Oleh karena itu Allah berfirman:

{@ qu:}-e${-,4"{5iiy
"Ddn kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertd.s."

(QS. Al-An'am 16l:7)

Kata t'uf,3t juga digunakan untuk menggambarkan ketetapan, takdir,
dan untuk mewajibkan sesuatu, dan juga keinginan. Digunakannyakata

i\iflt untuk pemaknaan tersebut dikarenakan sesuatu itu perram a-tama

diinginkan (adanya keinginan) kemudian setelah itu diucapkan dan
selanjutnya baru dituliskan. Maka keinginan merupakan awal mula
terlaksananya sesuatu, sedangkan penulis arL, yangdalam ani lain adalah

t\i$t merupakan akhir dari amalan tersebut (dituliskannya amalan).

Kemudian jika yang diinginkannya itu kuat, maka ia digambarkan
dengan kata tuf,jl yang merupakan akhir dari proses sebuah amalan.

Allah berfirman:

{ @ +; L1 €;r:1 )1i;,'=i Gy
"Allah telab menetapkan: "Aku dan Rasul-Rasul Ku pasti n7enAng."

(QS. Al-Mujadilah [s8]: 21)

Allah Jr;;:i,v) juga berfirman:

{ @ (ifi 4i'.- C< i(#-i .i I
"Katakanlah: "sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa

yangtelab ditetapkan Allah untuk kanti." (QS. At-Taubah [9]: 51)

{@ !,ilil"4;:$t$itfiy
"Niscaya ordng-orang yang telab ditakdirkan akan rnati terbunub itu
akan keluar A"So) ke tempat mereka terbunub."
(QS. Ali'Imran [3]: 15a)
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{@iqi?4);agy
*Telah diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa."

(QS. Al-Baqarah [2]: 183)

Allah juga berfirman:

{ @',1i S**75 # 4c;s1 Ui6 }
" Orang- orang y dng mempuny d.i h ubun gan k erabat itu sebagianny a lebih

berbak, terhadap sesdrndnyd. (dari pada yang bukan kerabat) didalam
kitab Allah." (QS. Al-Anfal [8]: 7s)

Maksud kitab Allah dalam ayat tersebut adalah keputusan Allah.
Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ ,-#i;a\'"Ja.#K'Y
"DAn Kami telab tetapkan terbadap mereka di dalamnya ( at-Taurat)
bahutasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa." (QS. Al-Maidah [5]: a5)

Maksudnya adalah Kami telah wahyukan dan wajibkan.

{@ 3;iiff;$y7{{e +f y
*Diwajibkan atas kamu apabila seord.ng di antara kamu kedatangan

(tanda-tanda) maut." (QS. Al-Baqarah [2]: 180)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@i\,t)\WK')y
"Mengapa Engkau uajibkan berperang kepada kami?"
(QS. An-Nisa' l4l:77)

{@ 4Lt*idt
"Padabal Kami tidak mewajibkannyd kepada rnerekA."

(QS. Al-HadId lsTl:27)
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{ @:t;t14;x'\3fi:ii3y
"Dan jika tidaklab karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap
mereka." (QS. Al-Hasyr [59]: 3)

Maksudnya adalah kalau saja Allah tidak mewajibkan mereka
supaya meninggalkan tempat tinggal mereka. Kata aq4t dalam ayat
di atas digunakan untuk menggambarkan ketentuan yang sudah
berlaku dan sudah menjadi keputusan yarLgtelah ditetapkan oleh Nya.
Dan maknayang demikian juga terkandung pada firman-Nya yang
berbunyi:

{@;;<G:tcil;;&y
"Sebenarnya (Kami mendengar) dan utusan-utusan (MalaikatMalaikat)
Kami selalu rnencatat di sisi rnereka." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 80)

Ada yang berkata bahwa ayat tersebut seperti firman-Nya yang
berbunyi:

{ @'3^gi r,\^-\i{ii'\;:ry
*Allah mengbapuskan apa ydng Dia kebendaki dan menetapkan (apa

yang Dia kebendaki)." (QS. Ar-Ra'd [13]: 39)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @'* e}, i''ltlLivrT fi e c AiSy
Mereka itulab orang-orangydngtelah ditanamkan keimanan dalam bati
mereka dan dikuatkan mereka dengan pertolongan dari-Nya."
(QS. Al-Mujadilah fssl: 22)

Ayat ini menunjukkan bahwa mereka kebalikan dari orang-orang
y ang Allah gamb arkan dal am firman-N y a y arTg b erbunyi :

{@116 €"ii'6Gt;Ul,Y
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"Dd.n janganlah kamu mengikuti ord.ng yang batinya telab Kami
lalaikan dari mengingat Kami." (QS. Al-Kahfi tlSl: 28)

Karena makna dari kalim at\ilLtdiambil dari kalimar +titjl ,lit
artinya aku kosongkan kitab itu dari tulisan dan dari ab1ad.

Dan firman-Nya y arTg berbunyi:

{ @ 6;r-4 lt tiS.u$il;"+5sy
"Maka tidak ada pengingk aran terhadap amalannya itu dan sesunggubnya
Kami menuliskan amalannya itu untuknya." (QS. Al-Anbiya' 121):94)

Ayat ini menunjukkan bahwa amal shalih yang diperbuat oleh
seorang mukmin akan ditetapkan (ditulis) dan akan mendapatkan balasan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ 6-x96ccL:6y
"Maka tulislab kami beserta orang-ord.ngydng ryabid.'
(QS. Ali'Imran [3]: 53)

Maksudnya adalahjadikanlah kami ke dalam golongan orang-
orang yang syahid. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman-Nya
yangberbunyi:

{@r.I+xi6a5t€q*'y
*Maka mereka bersama ordng-ordng ydng Allah berikan kenikmatan
kepada mereka." (QS. An-Nisa' gl: 69)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @'tA;i $,'t$ 1-'i& 3'-6't,=t ?) ( rr; 4r; }
*Adubai, 

celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meningalkdn yd.ng

kecil dan tidak (pula) ydng besar rnelainkan ia mencatat semuanyd."
(QS. Al-Kahfi [18]: ae)
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Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan pada

pencatatan amalan para hamba.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@uW J+i;-e +d'i}}
"Melainkan telab tertulis dalam kitab (auhul mabfudz) sebelum Kami
menciptakannya." (QS. Al-Hadid l57l: 22)

Dikatakan bahwa maksud dari kata +uiit dalam ayat tersebut

adalah lauhul mahfudz. Begitu juga dengan firman-Nyayatgberbunyi:

{ @ ii ;i e df'Lf#.24*'L;p
"Babwasanya ydng demikian itu terdapat dalam sebuab kitab (aubul
mabfudz) sesunggubnyd yang demikian itu adalab mudab bagi Allah.'
(QS. AI-Hajil22l:70)

Dan firman-Nya yaflgberbunyi:

{@# {eJY$1;?v'1;Y
"Dd.n tidak sesuatu yang basab atau yang kering melainkan tertulis
dalam kitabyangnyd,td, (auhul mahfudz)." (QS.Al-An'am [6]: 59)

{.@$as+\
"Tertulis di dalarn kitab (auhul mabfudz)." (QS. Al-Isra' [17]: 58)

{@.r fi';r":5ti\
"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan ydng telah terdahulu dari Allab.'
(QS. Al-Anfal [8]: 68)

Maksud dari kata365 dalam ayat tersebut adalah ketentuan dan

hikmah Nyr, dan ini ditunjukk an pada firman-Ny a yang berbunyi:
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{@'^::;i*;;9"554\
"Rabbmu telah menetapkan atas diri Nya kasing sa1tang."

(QS. Al-An'am [5]: 5a)

Dan dikatakan juga bahwa ayat tersebut menunjukkan pada

firman-Ny a y an1 berbunyi:

{@"e..1, "& fi.r^i <ie- (t \
" Dan Allah sekali-kali tidak ak an mengazab rnereka sedang kamu berada

diantara mereka." (QS.Al-Anfal [8]: 33)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{ @ yjl fi,'-i'z- C,< y/$- iy
"sekali-kali tidah akan menimpa kami melainkan apa yang telab

ditetapkan Allab untuk kami." (QS. At-Taubah [9]: 51)

Maksud kata ,:K dalam ayat tersebut adalah qadha dan qadar,

adapun kenapa menggunakan kata ui bukan menggunakan kata qG
hal ini dikarenakan setiap sesuatu yangmenimpa kita maka kita harus

menganggapnyasebagai nikmat untuk kita dan bukan menganggaparLya

sebagai bencana atas kita.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @'#fr '3,;.i'{335( 6*iW Jy
"Masukkb ke tanah suci (palestina) yangtelah ditentukan Allah bagimu."
(QS. Al-Maidah fsl:2r)

Dikatakan, maksud dari kalimat'r?=j'&t 6 dalam ayat tersebut

adalah yangtelah Allah hadiahkan kepada kalian, kemudian Allah
haramkan atas kalian karena kalian menolak pemberian Allah itu
dengan tidak mau masuk ke dalam (tanah yangsuci) nya.
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Ada juga yang mengatakan maksud dari
Allah telah menetapkan tanah tersebut untuk

ayat tersebut adalah,

kamu sekalian namun

"Ddn al-Qur'an menjadikan ord.ng-ordng kafir itulah yang rendah dan
halirnat Allab itulab ydngtinggi." (QS. At-Taubah t9l: a0)

Maksudnya adalah Allah menjadikan keputusan dan ketentuan
orang-orang kafir berada dibawah yangrendah dan terjatuh, dan Allah
menjadikan hukum Nya berada tinggi tidak adayangmampu menahan
dan mencegahnya.

Allah SGj:iY$ juga berfirman:

{ @ 
-4i ri tllt #,t "4 a l;lrJ1$Gi itr'fii{, y

dengan syarat kalian harus masuk ke dalamnya. Ada jtgayangberkata
bahwa maksud dari kata ,:K dalam ayat di atas adalah mewajibkan,
sehingga maknanya adalahtanah suci yang telah Allah wajibkan bagi
kalian untuk kalian memasukinya. Adapun kenapa peruntukkan bagi
kalian dalam ayat tersebut menggunakan kalimat 3i bukan i,L&,
karena masuknya mereka ke tanah suci akan membaw a manf.aat
untuk mereka baik manfaatyarLgsegera ataupun yangtertunda, maka
perbuatan ini tentu menjadi berkah buat mereka dan bukan menjadi
bencana atas mereka. Dan penggunaan kalimat i,4 dalamayat tersebut
sama seperti kamu mengatakan kepada seseorang yangmemandang
satu ucaparL yang menyakitkan namun ia tidak mengetahui manfaat
dari ucapan tersebut, maka kamu katakan cX |d<jt l-ri (ucapan ini
bermanfaat untukmu sekalipun mungkin tidak enak untuk didengar
olehmu).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

ifr?+4 T)Ja\ \r?L <r-$i -^aJ'.- jZ45y
{@'ltli1ii4
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"Dan berkata orang-orangydng diberi ilmu pengetabuan dan keimanan
(kEodo ordng-ordng yang hafir): "sesunggubnya kamu telah berdinm
(dalam kubur) rnenurut ketetapan Allab sampai bari berbangkit."
(QS. Ar-Rnm [30]: 56)

Maksud kalimat il 
"ut 

j dalam ayat tersebut adalah dalam
pengetahuan, kewajiban dan keputusan-Nyr. Mengenai pemaknaan
ini juga terdapat firman Allah lainnya y^rTgberbunyi:

{@ tv?,F:gY
"Tiap+iap tndsd ada kitab (yongtertentu)." (QS. Ar-Ra'd [13]: 33)

Dan firman-Nya juga yang berbunyi:

{ @ ii, rt+' a.ei ;l;Gt ;i'\'t+ r$i;UalLy
"Sesunguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalab dua belas bulan,
dalam ketetapan Allab." (QS. At-Taubah t9l: 36)

Makna kalimat +irlytit dalam ayat tersebut adalah ketetapan Allah.
Kemudian kata,)ti! juga digunakan untuk mengartikan sebuah hujjah
yangtetap yangdatang dari Allah.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

{ @l rK-'{;di{; * h$ ar3 xi oui';, y
"Ddn di antara manusia ada orang-orang yang membantab tentang
Allab td.npa ilmu pengetabuan, tdnpa petunjuk ddn tdnpd kitab (*obr)
ydng rnernberi penerangdn." (QS. Al-Hajj 122): S)

{@+t1 u#+fqt:{\
"Atdu adakab Kami menrberikan sebuab kitab kepada ntereka sebelum

al-Qur'an " (QS. Az-Zukhruf l43l: 21)
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{@55.r'r}
"Mah,a baualab kitabmu." (QS. Ash-Shaffat p7l: L57)

{@;"sii6J}
"Yang diberi al- Kitab." (QS. Al-Baqarah l2l: 14a)

{@;tetty
"Ketetapan Allah. (QS. An-Nisa' [4]: 24)

{@6,K-6fi6y
"AtAu adalah Kami memberi kepada mereka sebuah kitab."
(QS. Fathir [35]: 40)

{@F'eit:'-YWbY
"Ddn ikutilah apayd,ngtelab ditetapkan Allah untukmu."
(QS. Al-Baqarah l2)z 187)

Perintah ini menunjukkan terhadap kehidupan berumah tangga

agar berlemah lembut, dimana Allah telah menjadikan pada diri kita
syahwat untuk menikah guna mencari keturunan yang mana keturunan

itu menjadi penyebab langgengnya keberlangsungan hidup manusia

sampai batas yaurrgtelah ditentukan oleh-Nya. Maka diwajibkan kepada

setiap manusia yang menikah untuk tetap menjaga apa yang telah

Allah tetapkan kepadanya sesuai dengan batasan agama dan logika.

{@liKf}
"Lalu mereka mmuliskannyd,." (QS.Ath-Thur l52l: aL)

Ini menunjukkan pada ilmu, ketetapan dan keyakinan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:
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Dan siapa saja yang pernikahannya dimaksudkan untuk menjaga

keturunan dan jiwa dalam batasan yangdibenarkan oleh syariat, maka

sesungguhnya dia telah mengikuti apayangtelah menjadi ketetapan

Allah. Pemaknaan ini selaras dengan ungkapan yang menyatakan

bahwa y{Lgdimaksud dengan ketetapan Allah dalam ayat dratas adalah

anak. Dan kata il,lflt juga digunakan untuk mengartikan pengadaan

(penciptaan) sebagaimana kata SLan digunakan untuk mengartikan
penghapusan dan pembinasaan.

Allah berfirman:

{@ +Y?,F:flY
"Tiap-tiap rr-ra.sd. ada kitab (yorg berlaku)." (QS. Ar-ra'd [13]: 3S)

{@-3^rur,\ii-6 W-y
*Allah 

mengbapush,an apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa

ydngDia kehendokl." (QS. Ar-Ra'd [13]: 39)

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap masa ada waktu untuk diadakan,

dan Allah mengadakan apa-apa yang sesuai dengan hikmah-Nya,
sebagaimana Allah juga menghapuskan ap^-apa yarLg sesuai dengan

hikmah-Nya.

Dan ayat y^ngberbunyi:

{@ +v#,YtY
"Tiap-tizp m.asa ada kitab (yongberlaku)." (QS. Ar-Ra'd [13]: 38)

Menunj ukkan ap a y arTgdisebutkan dalam firman-Ny a y anlg berbunyi :

{@gira.}+i-fu
"setiap uaktu Dia dalam kesibukan " (QS. Ar-Rahmenl55l:29)

Dan firman-Nya yangberbunyi:
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{@,Gfr$;:*;y
"Dan di sisi-Nyalab terdapat Ummul Kitab (Lauhul Mahfudz)."
(QS. Ar-Ra'd [13]: 39)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

'; C,i j+rt'u l#4 ;S$ .6Jr', $r\ii ;i, Ly;\

{@+Sji<}
"Sesungguhnya diantara rnereka ada segolongan ydng rnemutar-rnutdr
lidabnya membaca al-Kitab supayd kamu menyangkd ydng dibacanya
itu sebagian dari al-Kitab, padabal in bukan dari al-Kitab."
(QS. Ali 'Imran [3]: 78)

Maksud kata Sritityangpertamadalam ayat diatas adalah apa-apa

yang mereka tulis dengan tangarrnya sendiri yaitu yang disebutkan
dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

{@* $;giialKltinY-}y
*Maka kecelakaan besarlab bagi orang-ordng ydng menulis al-Kitab
dengan tdngan mereka sendiri." (QS. Al-Baqarahl2l:79)

Sedangkan maksud dari kata +\:lflt yangkedua pada ayattersebut
adalah Taurat, dan maksud dari kata 3Uifll yang ketiga pada ayat
tersebut adalahjenis-jenis kitab Allah yangtelah diturunkan atau yang
telah difirmankan oleh-Nya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ ('66(, $ii 6;;6Y. iL y
"Ddn (ingatlah) ketika Kami berikan kepada Musa al-Kitab (Taurat) dan
keterangan yang membedakan dntard ydng benar dan yang salab."
(QS. Al-Baqarah l2l: s3)
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Ada yang mengatakan bahwa kedua kata {ttiil dan .:,\5/l
maksudnya adalah sama, yaitutavrat. Adapun alasan penggunaantya
kata Ju{jl dikarenakan taurat merupakan sebuah kitab yang di
dalamny a terdapat hukum-hukum, sedan gkan alasan pen ggunaan kata

.lt5/l adalah dikarenakan di dalam kitab Taurat tersebut terdapat
pembeda arLtarayanghaq dan batil.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@"9:{i $ r'r ciYS Y-a* t "{oev6 y
"Sesuatu yang bemyaua tidak akan mati melainan dengan izin Allab
sebagai ketetap an y ang telab ditentuk an w aktuny a. "
(QS. Ali'Imran [3]: 1a5)

Maksud kata l5\if dalam ayat tersebut adalah sebuah keputusan.

{@#l;i;w65iy
"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yd,ng telab terdabulu dari Allab,
niscaya kamu ditimpa siksaan." (QS. Al-Anfal [8]: 68)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{ @ 4l 
=e 

+,tei f.;Gt ;'\s., )#i',:i+31 }
"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allab adalab dua belas dalam
ketetd.pan Allab." (QS. At-Taubah [9]: 36)

Semua kata .jEf dalam ayat di atas maksudnya adalah ketetapan
Allah.

Adapun firman-Ny a y ang berbunyi:

{ @ * $as.Ji';,#33 rinYJ, y
"Maka kecelakaan besarlab bagi mereka yang menulis al-Kitab dengan

tangdn-tdngan mereka sendiri. " (QS. Al-Baqarah l2l: 7 9)
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Ayat ini mengingatkan bahwa mereka selalu membuat-buat kitab
dan mereka melakukan perbuatan y^ng mengada-ada. Sebagaimana

al-kitab juga dinisbatkan pada kitab yarLgmereka buat sendiri, maka

ucapan pun dinisbatkan pada ucapanyangmereka ucapkan sendiri.

Allah berfirman mengenai hal ini:

{@i+rq *{;,<tj;b
"Demikianlab itu ucapan mereka." (QS. At-Taubah [9]: 30)

Kata .1,,t11,J I biasanya di gunakan untuk men gartikan sesuatu y ang

dibuat-buat (dituliskan).

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@(ii'-\a$Ji3bay
"Dongengan-dongengan ord.ng-ordng dahulu dimintanya supdyd

dituliskan " (QS. Al-Furqan l25l: 5)

Dan bilamana Allah Jq:iamenyebutkan kalimat e\5$lJif maka

yangdimaksud dengan kata.iE$l dalam kalimat tersebut adalah kitab
Taurat, Injil dan kitab-kitab yang Allah turunkan selain keduanya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ 6it.;1ic5rii*zy
*Dan tidak mungkin al-Qur'an ini dibuat-buat." (QS. Yunus ll0l: 37)

Sampai kalimat yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan +l:i(it dalam ayat tersebut adalah kitab-
kitab yang pernah Allah turunkan selain daripada al-Qur'an. Tidakkah i

anda melihat bahwa al-Qurt an menjadi pembenar terhadap kitab-kitab
tersebut?

{@igJi'k;i;y
" DAn menj elaskan bukum-huk um ydng telah ditetapk an-Nya. "
(QS. Yunus [10]: 37)
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q@#'si!s;i;\
"Dd.n kamu beriman kepada kitab-kitab sernltdnyA."

(QS. Ali 'Imran [3]: 119)

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

{@Sg,t,7:{3i'?lyifJeit:}"\
*Dialah ydng telab menurunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan

terperinci?" (QS. Al-An'am [6]: 11a)

Sebagian adayangberkata bahwa maksud dari kata +\i{jt dalam

ayat tersebut adalah al-Qur'an. Sebagian lagi adayangberkata bahwa

maksud dari kata +uijt dalam ayat tersebut adalah al-Qur'an dan

y^nglainnya berupa hujjah-hujjah, ilmu, dan akal. Begitu juga dengan

firman-Ny 
^ 

y ang berbunyi:

{ @ 7*.5}qi:i"{-i ;i4\; truy
*Maka orang-ordng yang telab Kami berikan kepada mereka al-Kitab,
mereka beriman kEadanya." (QS. Al-'Ankabfil29): 47)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ 
"t# 

ti*,:'^4.rjfj r; 3
" Berkatalah seorang y ang rnernpuny di ilmu dari al- Kitab. "
(QS. An-Namll27l:40.

Ada yang berkata bahwa yangdimaksud dengan kalimat 

"utilJedalam ayat tersebut adalah ilmu tentang al-Kitab, adajtgayangberkata
bahwa maksud dari ilmu dalam ayat di atas adalah ilmu yang Allah
berikan kepada Nabi Sulaiman '{a\r* dalam kitabnya yangkhusus, dan

dengan ilmu tersebut maka segala sesuatu menjadi tunduk kepadanya.

Firman-N y a y ang berbunyi :
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Maksudnya adalah kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Kata

+li(it kedudukannyasama seperti jamak, bisa jadi karena kata tersebut
termasuk ke dalam jenis, seperti kamu mengatakan ,1t1ll ,9x16V3Av;<
aftinyabanyak dirham ditangan orang-orang, atau karena kata tersebut
asalnya adalah mashdar seperti bentuk kata J'"L, dan ini berarti seperti
firman Allah JGj:nY;:- yang berbunyi:

{@ grg.",ii'A.Lii\3;;iy
*Mereka beriman kepada hitab (al-Qur'an) ydng telah diturunkan
kepadamu, dan kitab-kitab ydng telab diturunkan sebelummu."
(QS. Al-Baqarah l2l: a)

Dikatakan bahwa mereka bukanlah seperti orang-orang yang
difirmankan oleh Allah yangberbunyi:

{ @ ;2,:,1a5,*,Ui' 5} }1-5y
"Mereka berkata: "Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir
terbadap sebagian (yorglain)." (QS.An-Nisa' [a]: 150)

Kalimat #lq1€ artinyabudak yang membeli diriny a darituannya
dengan uang hasil jerih payahnya.

Allah berfirman:

{ @ l}K'# iK11 E ;-rJi'r;+.r.15y
"Ddn budak-budak yang kamu miliki yang tnenginginkan perjanjian
bendaklab kamu buat perjanjian." (QS. An-Nur pal:33)

Asal kata i\if,jt dalam ayat tersebut berasal dari kata tuilt yang
berarti ie;i yaitumewajibk arL atavberasal dari kata a.i3r yang berarti

iJllJl yaitu penyusunan, dan manusia melakukan hal itu.

'rK 
: Kat a 3E5j I artiny aadal ah menyembunyikan ucap an. Disebutkan

hd.- kalimat \S'^# artiny aaku me nyembunyikan- (me rahasiakan)

ucapannya dengan sangat rahasia.
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Allah berfirman:

{ @ ;,r <ei ib."; 3-G"1K &r'# A;y
" D an s iap akah y an g I e b ib zb a I im dar ip ada o rang y an g m eny e mbuny ikan
kesaksian dari Allah yang ada padanya?" (QS. A1-Baqarahl2l: 140)

Dan Allah juga berfirman:

{ @'b# "i',fr\'or?K4 &(,-t15y
"Sesunguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran,

p adah al merek a mengetab u("y o). " (QS. A1-Baqarah ll: M6)

{@7s.<aii**{;y
" D an j an gan I ah kam u m eny e mbuny i k an p ers a k s ian. "
(QS. Al-Baqarah l2l: 283)

{@ s;r-;i;v:6i5;Jk;y
"Ddn menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetabuinya?"
(QS. Ali'Imran l3l:71)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

:&i ft*v.V <,;Hi,H \" -5;\1i.o;;U: S{+-A$i y
'{@'i}-5t'

" (Yaitu) orang-orang y an g kik ir, dan m eny urub orang lain berbuat kikir,
dan menyembunyikan karunia Allah ydng telah diberikan-Nya kEada
mereka." (QS. An-Nisa' g):37)

Maksud dari menyembunyikan karunia Allah adalah kufur
terhadap kenikmatarLyargAllah berikan, oleh karena itu Allah
berfirman dengan kalimat setelahnya:
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{@ q(1ic';r.;95figiy
"Dd,n Kami telah menyediakan untuk, ord.ng-orang kafi.r siksa yang

menghinakan." (QS. An-Nisa' [4]: 37)

Dan firman-Nya y ang berbunyi:

{@6$-i'6#*{;}
*Padabal mereka tidak dapat menyembunyikan sesudtu kejadian apa

pun dari Allab.." (QS. An-Nisa' lal: a2)

Ibnu'Abb as 6i6v, berkata: "Sesungguhnya orang-orang musyrik
itu ketika melihat orang-orang tidak masuk kedalam Surga pada hari
kiamat kecuali orang-orang yang tidak musyrik, maka mereka akan

berkata:

{ @','--qKYc;6:6\
""Derni Allab, ya Rabb kami, tidaklab kami mernpersekutukan Allab.'
(QS. Al-An'im 16):23)

Maka pada saat itu anggota tubuh mereka akan bersaksi dan

pada hari itu mereka berharap seandainya menyembunyikan ucapan

tersebut dari Allah." Al-Hasan berkata: "Di akhirat kelak, terdapat
beberapa golongan, sebagian dari merek a ada yalgmenyembunyikan
kemusyrik annya,dan sebagian lagi ada yang tidak menyembunyikannya.

Dan mengenai sebagian dari mereka

{@6$6ii,K{;}
"Ddn mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allab) sesuatu

kejadianpuz." (QS. An-Nisa' l\: aZ)

Maksudnya adalah anggota tubuh mereka akan berkata.
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t;S: A[ah berfirman:

{@{JC63qqsy
"DAn menjadilab gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang

berterbangaz." (QS. .P}-Mtzzammil l7l: M)

Makna dari kata J";$ adalah pasir yangbertumpuk. Jamak dari

kata tersebut adalah 'a!1^t^u LK 
^t^u6ff. 

Kata ffi| artinyatetesan

air susu yarTgsedikit, atau bermakna sepotong kurma. Dinamakan

demikian karena keterkumpulan masing-masing darinya. Kata i.K
artiny ate rkumpul, dan kata.".2Ki t artiny a y angterkumpul, sedan gkan

kalimat :=gJt +d3l artinya pemburu yang mungkin dapat mengumpui-

kan hewan buruan nya. Orang Arab biasa menggunakan kalimat

$E '#l C#i artinya engkau sudah mendapatkan banyak binatang

buruan, maka buanglah. Kata tersebut diambil dari kata Ji(\ yang

berarti .i $l yaitu dekat.

.,1*?-i5 , Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kata i;Kit

i^rgberarti banyak, dan kata 'ai$t y^ngberarti sedikit, keduanya

merupakan dua kata yang digunakan untuk menggambarkan iumlah
yangterpisah seperti bilangan.

Allah berfirman:

{@6A'+*y
"sungguh-sungub akan menambar." (QS. Al-Maidah l5l: 6a)

{@w#'f;e\y
"Dan kebanyakan rnereka benci kepada kebenaran itu."
(QS. Al-Mu' minrn 123)z 70)
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"Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang bak.'
(QS. Al-Anbiya' l2tl: 2a)

Allah berfirman:

{@\'""*'4;11;J.-$qiey
*Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalabkan
go I ongan y ang bany a&. " (QS. Al-Baqarah l2l: 2a9)

Dan Allah juga berfirman:

{@?,r;6{srag;y
"DAn daripada keduanya Allah memperhembang biakkan lahi-laki dan
perernpudn yd.ng banyak." (QS. An-Nisa' [a]: 1)

{@,,{6iiF1 u&'"sy
"Sebagi.an besar Abli kitab menginginkd.n." (QS. Al-Baqarah l2l: lO9) i

Dan masih banyak ayat-ayat yanglainnya . Dan firman-Ny a y ang
berbunyi:

{@,:*}6L,y
"Buab-buaban yang banyak." (QS. Shed t38l: 51)

Allah menjadikan banyak pada buah-buahan di Surga jika
dibandingkan keber adaanny a dengan makanan-makanan y ang ada
di dunia, namun kata';'4?dalam ayat tersebut tidaklah mengandung ,

makna banyaknya jumlah saja, tetapi ia juga mengandung makna
banyaknya keutamaan dan kebaikan yang ada pada buah-buahan itu.
Disebutkan dalam sebuah kalimat\S?"e artinya jumlah yarlgbanyak,
bisa juga menggunakan kalim at'rtil ot'^e 

. Dan kalimat fiK artinya'4t;
(tambahan). Kalimat 3K k artinyaorang yangbanyak hartanya.
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Seorang penyair berkata:

jKrJ 
"'.y;t 

t;l: 6;e ;6'i\ ds
Dan kamu tidak lebib banyak dari mereka sedihitpun,

karena sesungguhnya kemuliaan itu bagi orangydng banyak, barta
dan keutatnddnnyd

Kata';jK! I dan kata -t'K.tt artinya adalah berlomba-lomba dalam
memperbanyak harta dan kemuliaan.

Allah berfirman:

{@'jai'lr:^fty
"Bermegab-megaban telab melalaikan kamu." (QS. At-Takatsur [102]: 1)

Kalimat jri(; .i)ti a.tinya sifulan dikalahkan dalam memperbanyak
harta. Kata jtiSjl biasa digunakan untuk mengartikan orang yang
banyak bicara. Sedangkan kata j(jt artinyaadalah daging kurma yang
paling lunak. Ada juga yargmenceritakan bahwa daging kurma yang
lunak adalah j3l (dengan huruf tsa & di sukunkan.) dan diriwayatkan
dalam sebuah hadits yangberbunyi:

(qs1');e#'ilt
"Tidak ada potong tangan pada buah atau daging kurma yangpaling
lunak."l

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

{@1"$-alit-ut}
"Sunggub, Kami telah memberimu (Mubammad) nikmat yd.ng barryak."
(QS. Al-Kautsar [108]: 1)

r Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (4388) an-Nasai' dengan nomor
(4960) Ibnu Majah dengan nomor (2593) Ahmad di dalam al-Musnad densan nomor (155a2) dar:i
hadits Rafi' bin Khudaij t-."1{ist.Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya
Al-Irwa dengan nomor (2414)
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Dikatakan bahwa maksud dari kata [-Slt dalam ayat tersebut

adalah sungai di Surga yangmelahirkan banyak cabang anak sungai.

Ada juga y^ng berkata bahwa maksud Al-Kautsar dalam ayat di atas

adalah kebaikan yarlgbanyak yangAllah S6:nw berikan kepada Nabi
Muhamm ad xr*ni7. Dan katajt1 juga digunakan untuk mengaftikan

orangyang dermawan. Dan disebutkan dalam sebuah kalimat 4$t'Si*
artinya sesuatu itu bertambah banyak tiada henti.

Seorang penyair berkata:

\jH egrXt'g:U'ss
Jeritan kematian itu telah membuat banyak ordng takut

- -t/

f -L) : Kata aJ3r ardnyaadalah bekerja dengan keras dan dan penuh
v 

dengan keletihan.

Allah berfirman:

{@KSlvbr,ivF
"sesungguhnya kamu telab bekerja d.engan sungguh'sungguh menuju

Rabbmu." (QS. A1-Insyiqaq [8a]: 6)

Namun terkadang kata fKJtjuga digunakan untuk mengartikan

kata irflt yangberarti bekas gigitan pada gigi. Al-Khalil berkata:

;-:.(jr 613 a:3' artinya mencakar atau menggaruk berbeda dengan

menggigit.

3K: Kata j13 | artinyakeruh, dan adalah kebalikan dari kata L\tril)l

tr^ngberarti jernih. Disebutkan dalam sebuah kalimat j,,.( j*e aninya
kehidupan yangkeruh. Sedangkan kata i;Kjtdigunakan khusus untuk
mengartikan warna kotor. Adapun kata irr'"Al ia bisa digunakan

untuk mengartikan kotor atau keruh terhadap air dan kehiduPan.

Kata )l'-xl;)l artinya perubahan warna karena tersebar oleh sesuatu.
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Allah berfirman:

{@ 6:'{"11'';,irtt:\
"Ddn apabila bintang-bintangberjatuban " (QS. At-Takwir [81]: 2)

Kalimat Ef ;;iaVs.*tartinya kaum ini bermaksud mempengaruhi

terhadap hal ini.

\9,K : KataqiSr aninyaadalah tanah yangkeras. Disebutkan dalam

kalimat ,s.SU F artinyaia sedang menggali tanah sampai pada bagian

yangkerasnya. Lalu katatersebut digunakan untuk mengartikan orang
y aflg meminta-minta dan orang y 

^rlg 
memberi sedikit.

Allah laj:nw berfirman :

{@arvi$,#Ly
"Dd.n dia memberikan sedikit (dari apa yang dijanjikan) lalu menaban

sisanya." (QS. An-Najm [53]: 3a)

+K: Mengenai kata +;<lr sudah kami jelaskan pada bab kata i*^lt
dan itu bisa digunakan dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

Allah berfirman:

{ @ <r;-;ir'",if' 4<$,s;qfrL y
"Sesunggubnyd, yang mengada-adakan kebohongan banyalah orang-

ord.ng ydng tidak beriman." QS. An-Nahl [16]: 105)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ <-i. S3 |8}fi'"bY3*tjrt!
nDan Allah mengetabui babuta sesungguhnya ordng-orang munafik itu
benar-benar pendusta." (QS. Al-Munafiqun [63]: 1)
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Sebagaimana sudah kami jelaskan bahwa yang dimaksud kedustaan

orang munafik ini adalah dalam keyakinannya, bukan dalam ucapan

mereka, dan perkataan mereka terkadang bisa saja jujur.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@Z;K*t-J[y
" Terj adiny a t idak dap at d idu s ta kan (di s an gkal). " (QS. Al-\7aqi' ah [ 5 6] : 2)

Pada ayat ini kata .i;31 dapat dinisbatkan pada satu perbuatan,

contohnya seperti ungkapan orang Arab yang berbunyi: k#'fu- artinya
perbuatan yarLgjujur, atart'a:;K 'aJJ; aninya perbuatan yang bohong.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@}+L';d*ry
"(Yaitu) ubun-ubun orangydng mendustakan dan durltaka."
(QS. Al-'Alaq [e6]: 16)

Disebutkan dalam sebuah istilah ltK k dan kalimx J.ltK jL.
atau kalim at lqK p, 

^t^ukalimat 
.3q+f Jil r.-.rrnya mengandung

makna seorang laki-laki yang banyak bohongnya. Dan disebutkan
juga dalam kalimat ^it'tk 

\i artinya aku tidak membohongimu.
Dan kalimat q;- ,i)XK artinyaaku membohongimu dalam berucap.

Allah S(sj:nY;L berfirman :

{@"a;;r:;tr$.K';,i\y
" Orang- orang y dng mendustakan A llab dan Rasul-Nyo.'
(QS. At-Taubah [9]: 90)

Kata.i;(31 dalam ayat diatas menunjukkan pada dua objek, yaitu
berbohong kepada Allah dan rasul-Nyr, dan ini juga sama seperti kata

3.ryang menunjukkan pada dua objek, yaitu dalam firman-Nya
yang berbunyi:
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{@ a$/;ixfi{ii4''2^rty
"Sesunggubnya Allab akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentd.ng

kebenaran mimpinya." (QS. Al-Fath laSl:27)

Disebutkan q;,f ;sK arinya ia berbohong kepadanya dengan
sebuah keb ohon g an, atav men ggunakan kalim at Ulg NK ardny asama.

Kalimat '^I|Si artinyaaku mend apatinyaberbohong. Dan kalimat iijl(
artiny a aku menis batkan ke bohon g an p adanya (aku mendust akannya)

baik orang itu jujur /benar ataupun memang berbohong. Contohnya
seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an mengenai pembohongan
terhadap kebenaran yarLgberbunyi:

{@;irUt;,K{'Y
"Sebenarnya mereka telab mendustakan kebenaran " (QS. Qaf [50]: 5)

{€)6i;vKdi;,'#zs
"sebelum rnereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh, maka mereka
mendustakan bamba Kami N"h)." (QS. Al-Qamar 15fl:9)

{@Oc;iV!q!#;Ky
"KAttrn Samud, dan'Ad telah mendustakan hari Kiamat."
(QS. Al-Haqqah l6elt 4)

{@wgi3{Y
*Mereka 

mendustakan dydt-dyat Kami." (QS. Ali 'Imran [3]: 11)

{@$.:ot4,#L,-,y
"Ya Rabb ku, tolonglab aku harena mereka rnendustakan dku."
(QS. Al-Mu' minrJn 123): 26)

Kamus Al-Qur'an 307



{@w
"Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnyd ord.ng-ord.ng

y ang sebelum merek a telah mendustakan (Rasul- Rasul Nya). "
(QS. Fathir l3s):2s)

Dan Allah berfirman:

{@zr;:$s#gy
"Kdrena mereka sebenarnya bukan mendustakan kArntt."
(QS. Al-An'im [6]: 33)

Ada yang membacanya dengan mentasydidkan huruf dzal (s)

ada juga yang meringankan (tidak mentasydidkan) nya. Makta ayat

tersebut adalah bahwa mereka tidak mendapatimu sebagai seorang

pembohong, sehingga mereka tidak mampu menetapkan kebohongan

padamu.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ \i;+4 i' 6r:-Y' tr;i ;$ sd7 y
"sehingga apabila para Rasul tidak mernpunydi barapan lagi (tentang

keimanan mereha) dan telah mqakini bahua mereka telah didustd.kan."

(QS. Yusuf [12]: 110)

Maksudnya adalah bahwa orang-orang itu menganggap para rasul

yar.g diutus kepada mereka adalah pembohong, sehingga mereka

pun mendustakan para Rasul-Nya. Kata lrlK yang berarti mereka

didustakarl, sama bentuknya dengan kata lt/-3 yang berarti mereka

difasiqkan , 
^tarlseperti 

bentuk katai'v artinyamereka dihiaskan, atau

sepefti bentuk katalti\ll artinya lalu mereka disalahkan. Semuanya

bermaksud menisbatkan sesuatu kepadanya, dan ini berani apayang
difirmankan oleh-Ny a yang berbunyi:

46ji7Ki1'.tj$*t; \
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{@4#ii;iL:gfry
"Maka sunggub telah didustakan pula Rasul-Rasul sebelum kArnu."
(QS. Fathir [35]: a)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

"Lalu mereka mendustakan Rasul-Rasul Ku." (QS. Saba' pal: a5)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@i'i4ie::a<Lk"t\
"SerrlnA mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan Rasul-Rasul."
(QS. Shad [38]: 1a)

Ada yang membacanya dengan bacaan 93$ yaitu dengan tidak
mentasydidkan huruf dzal (;)nya, yang demikian ini diambil dari
ungkapan arab yangberbunyi: q,* UiK ardnyaaku mendustakanmu

pada ucapan. Sehingga maksud dart ayat tersebut adalah mereka
menganggap bahwa Rasul yangdiutus telah berbohong kepada mereka

mengenai kabar yang mengatakan bahwa jika mereka tidak beriman
kepadanya maka mereka akan disiksa. Dan mereka mengira bahwa itu
merupakan bagian dari penundaan Allah terhadap mereka.

Dan firman-Nya yang berbunyi

{@(((-{;r$+pi^S\
"Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia rnaupun
(perkataan) dusta." (QS. An-Naba' [7S]: 35)

Kata 315{3l dalam ayat tersebut bermakna..2;3t yaituberdusta,
maka maksud dariayattersebut adalah bahwa penghuni Surga itu tidak
akan berbohong satu sama lainnya. Tidak adanya pendustaan (saling

mendustakanantarasatu penduduk surga dengan yang lainnya) di Surga,

berarti menunjukan tidak adanya kedustaan pada Surga itu sendiri.

{@".tr-.,vKy
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Ada juga yang membacanya Vl'"! ia diambil dari kata tiK:it
y^ng berarti saling berbohong, maksudrLya para penghuni Surga itu
tidak akan saling berbohong sebagaimana para penghuni duniayang
biasa melakukan kebohongan. Disebutkan dalam sebuah kalimat

7SS *;jt J)3 .;i ti fulan ada kemungkinan berbohong. Sebagaimana

ia juga bisa menggunakan kalimat sebaliknya, yaitu Eb ,y ir>S #
artinya si fulan ada kemungkinan jujur atau benar. Kata utlt ;;S,lS
artinyaadalah susu unta, apabila susu tersebut diperkirakan akan terus

bertahan sampai beberapa masa, namun tentyata ia tidak bertahan.

Dan ungkapan orang Arab yangberbunyi e+t aS 35.f dikatakan
bahwa makna kalimat tersebut adalah,kamu diwajibkan untuk berhaji,

sehingga kamu harus melakukannya. Hakikat maknanya adalah karena

hukum haji itu seperti ghaib (tidak ada) karena waktunyayan1lama,
dan ini seperti ungkapan arab yangberbunyi )# 4t.16 ri artinya,
hampir saja berakhir musim haji, maka segeralah berhaji. Kalimat

trAt d;L +S artinya adalah 

'1,3! 
&ilL artinya kamu harus minum

madu, dan ini sebagai bentuk godaan. Dan ada yang mengatakan
bahwa makna kata pJt dalam kalimat tersebut adalah.i>kit yaitu
jenis dalam berlari sehingga makna ayo berlari. Kata it.^(.it artinya
adalah kain yang dilukisi oleh warna, seolah kain tersebut seperti kulit
binatang, sehingga hal itu dapat menipu (membohongi) bentuk aslinya,

dan itulah alasan penamaannya demikian.

S rKatafjt artinyaadalah menggantungkan atau menggabungkan

terhadap sesuatu, baik dalam bentuk fisiknya, atau dalam bentuk
perbuatan. Oleh karena itu tali yang dianyam (digabung-gabungkan

dengan tali yang lainnya) disebut denganf . Asal kata tersebut adalah

mashdar, kemudian dijadikan isim, bentuk jamaknya adalah":J.

Allah berfirman:

{@fo#'':'4\86;;rY
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"Kernudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalabkan
mereka." (QS. Al-Isra' ll7l:6)

{@lr-w}\r('fs':56:';$Y
"Maka seandainya kita dapat kembali (he dunia) niscaya kita menjadi
ordng- ordng y an g beriman. " (QS . Asy-Syu' a r a' l26f: L02)

{@'"56oi S#itJri\tj }
"DAn berkatalab ord.ng-orang yang lrTengikuti: 'seandainya kami dapat
kembali (kedunia).'" (QS. Al-Baqarah l2l: 167)

{@ i?r-61y
"Kalau sekiranya aku dapat kembali (ke dunia).'(QS. Az-Ztmar t39l: 58)

Kataif$il artinyaadalah gigi samping (geraham) unta. Lalu kata
tersebut digunakan untuk mengartikan sekumpulan kelompok.
Adapun kata';f$il artinya adalah tiupan angin yang menggerakan
awan, kata tersebut merupakan pengulangan darikata f .

35: Kata J.Fr artinyaadalah kegelisahan, kesusahan dan bencana

yarlgmendalam.

Allah berfirman:

{@r-r;t-.HlAdriSrc#y
"Lalu Kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencand ydng
besar." (QS. Al-Anbiya' l21l:76)

Kata i:l(ll sama seperti bentuk kata iiijl, kata tersebut berasal

dari kalim at 6>;\t,3.f yangberarti membalikkan tanah dengan cara
menggalinya.Dankata filt yangberarti kesedihan dan kesusahan yang
dapat mempengaruhi jiwa.
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Disebutkan juga dalam sebuah perumpamaan;)\ & +lfJldan ini
bukan diambil dari ungka panyangberbunyi: 4l &+lJjr. Kata J.fJt
juga diambil dari kalimat ;ljJt *5 yang berarti matahari hampir
tenggelam. Dan ungkapan orang arab yangberbunyi: 3V5',ULartinya
bejana yarLgdekat, kata $u.$ sama bentuknya dengan kata iiuj yarlg

berarti dekat, maksud dekat dalam kalimat di atas adalah mendekati

penuh. Kata S.t'jldalam kalimat tersebut berasal dari kata l$tyarlg
berarti tali besar ymgmengikat pada ember. Terkadang kesusahan atau

bencana juga digambarkan sebagai ikatan terhadap hati. Disebutkan

dalam kalimat ')-"n\,'::fi artinyaaku mengikatkan tali pada ember.

Kata lf$t menurut arti umumnyaberarti kursi, yaitu
sesuatu yangdiduduki.

Allah berfirman:

{ @ ;t;'i tlrG -r;r5 iF -Vy
"Dan Kami jadikan (dia) tergeletak di.atas kursinya sebagai tubub (yong

lemab karena sakit) bemudian ia bertaubar." (QS. Shad [38]: 3a)

Asal kata tersebut dinisbatkan pada kata..rlJjt yang berarti sesuatu

y^ngterkumpul atau tergabung. Dari asal kata tersebut lahirlah sebuah

katai;;t$il yang berarti buku tulis, dimana ia merupakan kumpulan
kertas-kertas. Al'Ajaj berkata:

4is,'.ie-pip'Ju * w;J w, ri b €v U

lVah ai orang y ang bangun,apakah k amu mengetabui
tanda- t anda y dn g terku mp ul ?

Ia berkata: Iya, aku mengetahuinya dan ia pun bersedib bati

Makna kata j.$il adalah asal dari sesuatu, disebutkan dalam

sebuah kalimat o#t A$'p artinya ia mempunyai asal yang lama.

Setiap kumpulan atau gabungan sesuatu juga dinamakan dengan ,-;"5.
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Kata ,];fj\ artinya adalah sesuatu yarLgsebagian kepalanya tersusun

dengan bagian lainnya karena bentuknyayangbesar. Adapun maksud

kata @J-3l dalam firman Altah Sq:nw yang berbunyi:

oEsi$-o;\
"Kursi Allab meliputi langit dan bumi." (QS. Al-Baqarahl2l:255)

{@3j*'6

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas 6,:4b bahwa dimaksudDlrrwayatkan darl lbnu 'Abbas $;:,6b bahwa yang dlmaKsucl

dengan tyilt dalam ayat tersebut adalah ilrl yaitu ilmu-Nya.
Ada juga yangberkata bahwa yangdimaksud dengan kata@;Sldalam
ayat tersebut adalah kerajaan-Nya. Sebagian dari mereka ada juga

yangberkata bahwa yang dimaksud dengan kaa foJjl dalam ayat

di atas adalah nama bintang yangmeliputi bintang-bintang di langit.

Lalu mereka pun berdalil dengan ap^yangdiriwayatkan dalam sebuah

hadits yargberbunyi:

((iN ,i.3\i\.it-: $;S$,f$:t O-[.1Jt 61 :!"rlyy

"Tidaklah Langit yangtujuh dan bumi yangtujuh jika disandingkan
disamping Al-Kursi, melainka n hany aseperti cincin yangdilemparkan
dipadang yangluas."a

..2
P ) : Kata i'Slt jika digunakan untuk mensifati Allah, maka
IJ IJ
inEnunjukan nama-N ya yangmenggambarkan kebaikan dan pemberian

nikmat-Ny 
^ 

y ang tampak.

Contohnya seperti firman-Ny a y ang berbunyi:

{@?fr*i;lbr;

o Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam shahih nyadersan nomor (361) &ri hadits
Abu Dzar l4gg;, -, dar hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam l<rtabnya A*Sikilab
Asb-Sbabihab dengan nomor (109).

"sesunguhnya Rabbku Mabakaya dan Mabamulia."
(QS. An-Namll27l:40)
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Dan jika kata tersebut disandingkan dengan manusia, maka ia
menjadi nama yangmenggambarkan kemuliaan akhlak dan perbuatan

y ang te rpuj i y arrg t amp ak dariny a. t<ata'SS y ang berarti mulia tidak
akan diucapkan kepada manusia sampai ia benar-benar menampakkan
keluhuran akhlak dan perbuatanflya. Sebagian ulama berkata: "Kata

1;(J t s am a s ep e rt i kata'o3;!t hany a s aj a k at a't;!t te rkadan g di gun akan

dalam kebaikan yang kecil dan besar, sedangkan kata ifjt h^"y^
digunakan terhadap kebaikan yangbesar, seperti orang yangberinfak
harta bagi persiapan prajurit untuk bertempur di jalan Allah yang
dibebankan untuk menjaga dari tertumpahnya darah kaum muslimin."

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@rffi S'-v'K.ai,t\
"sesunggubnyd ordng yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah
adalab orang yang paling bertaqwa." (QS. Al-Hujurat lagl: t3)

Disebutkannyaorang yangbertakwa dengan kata i$i dit 
^rrnakan

ia merupakan perbuatanyangterpuji, dan sebaik-baik perbuatan yang
terpuji adalah yang diperuntukkan bagi Allah. OIeh karena itu siapa saja

yarLgberbuat kebaikan dengan niat karena Allah maka sesungguhnya
dia adalah orang yangbertaqwa, dan orang yangpaling mulia adalah

orang yangpaling bertaqwa dianrarakalian. Segala perbuatan menjadi
mulia di sisi-Nya karena Allah mempunyai sifat yangmulia.

Allah Sct:i,v;t berfirman :

{@ x{efuq6-trby
"Lalu Kami tumbubkan padanya segala rndcdrn tumbuh-tumbuban ydng
baik.'(QS. Luqmen [31]: 10)

"Ddn kebun-hebun dan telnpdt kediaman yang indab."
(QS. Ad-Dukhan gal:26)
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{@ i$i'r-$'!'y\
"Sesunggorbnya ia adalab Al-Quran yang Mulia."
(QS. Al-\faqi'ah 156l: 77)

{@(e<iires;y
"Ddn katakanlah kepada keduanya perkataan ydng baik.'
QS. Al-Isre' ll7l:23)

fata iF)l dan kata 'f-#lberarti menyampaikan kemuliaan atau

kebaikan kepada manusia tanpa ada kekurangan, atauia bermakna
memuliakan manusia dan berbuat baik kepadanya.

Allah berfirman:

{@6;55?eiL*atfrir"y
"Sudahkab sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentd.ngtarnu lbrahim
(Yaitu Malaikat-Malaikat) ydng dimuliakan? "
(QS. Adz-D zariy at 15 \ 2a)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ 6;R"'tap.
"Sebenamya (Malaikat-Malaihat it") adalah hamba-bamba
dimuliakar." (QS. Al-Anbiya' l21l: 26)

.rF

Maksudnyakata $<J dalam ayat tersebut adalah dijadikan
mereka mulia.

Allah berfirman:

{@a$(cry
"Yangmulia (di sisi Allab) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu)."
(QS. Al-Infithar [82]: 11)

yang
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Dan Allah juga berfirman:

{@;;;/5@;;{"it'r-
"Di tangan para utusa.n (Malaikat), yang mulia lagi berbakti."
(QS. 'Abasa [80]: 15-16)

{@,5'l-6N;}

{@'4;Kxi;6y
" DAn menj adikan aku termasuk ord.ng- ordng y ang dimuliakan. "
(QS. Yasin 136l:27)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

"Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (QS. Ar-Rahma nl55l: 27)

; S: Kata '.Jjt dan kata ',fjt satu arti, sama seperti satu artinya
frt^ ,llAl dan kata .;i,,Al. Ada juga yangberkata bahwa kata ifit
artinya adalah kesulitan yangdidapatkan oleh seorang manusia dari
luar dengan caraterpaksa dan tidak diinginkan. Sedangkankata ii?i1

bermakna kesulitan yarugdidapat dari dzatnya dan ia pun menerimanya.

Dan bentuk penerimaannya ini ada dua jenis; Pertd.nxd. ia menerima

secara tabiat, kedua ia menerima secara logika dan syariat. Oleh
karena itu dibenarkan bagi seseorang untuk mengatakan dalam satu

waktu ejli *rl ;L ^rtiny ̂ .k., -.r!in ginkannyr r.*rrn aku tidak
menyukainya, maksud dari ucapan ini adalah saya menginginkan

sesuatu itu secara tabiat, tapi saya membencinya secara akal dan syariat,

atau sebaliknya saya menyukainya secara akal dan syariat, tapi tidak
menyukainya secara tabiat.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@Fir';'3\$Wi?Y
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{@ <D}Ki;r'r'tr5Y
" Walaupun ordng- ordng y ang kafi.r tidak meny uk ai. "
(QS. At-Taubah l9l:32)

* 
D iuaj ibk dn dtds kamu berp erang p adah al berperang itu adalah sesud.tu

yang kamu benci." (QS. Al-Baqarah l2l: 216)

Maksudnya adalah bahwa tabiat perang itu tidak diinginkan atau

dibenci oleh manusia, kemudian Allah menjelaskan setelah itu melalui
firman-Ny a y ang berbunyi :

{@?2J"#';r({"Wf-ifil;.:iy
"Boleb jadi karnu membenci sesud,tu, padabal ia amat baik bagimu."
(QS. Al-Baqarah l2): 2t6)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia wajib mencari
tahu sebab kebenciannya pada sesuatu atau sebab kecintaannya pada

sesuatu sehingga dia benar-benar mengetahui keadaan sesungguhnya

dari sesuatu tersebut. Kalimat 6; arlinya aku-membenci, kalimat
tersebut dapat digunakan padakaia i$)l atau 4(it hanya saja ia lebih
banyak digunakan pada kata'.Jlt .

Allah SGj:iY$ berfirman:

" W'alaupun ord,ng- ord,ng y d,ng musyrik tidak menyuk ai. "
(QS. At-Taubah [9]: 33)

*Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-ord,ng yang beriman

tiddk menyukainyd." (QS. Al-Anfal [8]: 5)

{@ <,$Ji;?tr;Y

F
itul.
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ ZgSs, r; A'rLY. ;t bfr ;-!;\
"Apakab ada salab seordng di antara kamu suka memakan daging
saudaranya yang sudab mati? tentu kamu merasa jijik."
(QS. Al-Hujurat lagl: 12)

Ayat ini mengingatkan bahwa memakan daging saudara itu
merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh jiwa siapapun, meskipun
manusia melakukainya.

Dan firman-Nya yarLg berbunyi:

{@s;;'qi$JiKU.*y
*Tidak halal bagi kamu meanrisi wanita dengan jalan paksa."
(QS. An-Nisa' [4]: 19.

Ada yang membacanya dengan bacaan tiJ. Kata, ;Uf)l yarLg

berarti paksaan adalah membebankan seseorang terhadap sesuatu yarLg

dibencinya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@w,Fw\K{;y
"Dan janganlab kamu paksa budak-budak annitamu untuk melakukan
pelacuran " (QS. An-Nur fzal 33)

Larangandalam ayat tersebut yang berbunyi lljU;.i -engrrrdung
dua makna sekaligus, yaitu larangan memaksa perempuan untuk
melakukan pelacuran, dan larangan untuk melakukan pelacuran,
di mana ia merupakan perbuata\yatgtidak disukai olehnya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@qJic;6i*y
*Tidak 

ada paksaan dalam beragama." (QS. Al-Baqarahl2l:256)
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Ada beberapa pendapat tent ang ayat ini, pertama ada yang
mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku pada permulaan Islam,
karena pada saat itu orang-oranghanya ditawarkan untuk masuk islam,
jika ia mau menerima Islam maka diterima, namun jika tidak mau
maka ia dibiarkan. Kedua, adayangmengatakan bahwa ayat tersebut
diturunkan bagi ahli kitab, dimana jika mereka tidak memeluk Islam,
maka mereka diperkenankan untuk membayar jizyah dan komitmen
untuk mengikuti syarat-syarat yaflg berlaku. Ketiga, pendapat yang
mengatakan bahwa maksud dari ayat diatas adalah tidak dihukumi
murtad bagi orang yang dipaksa untuk masuk ke dalam agama yang
batil, lalu ia dipaksa pula untuk mengakui agama batil tersebut dan
masuk kepadanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya
yangberbunyi:

{ @ *iu.o''P:'tl;;;A "; J LY

"Kecuali ord.ng yang dipaksa kafir padabal batinya tetdp tendng dalam
beriman." (QS. An-Nahl [16]: 106)

Pendapat ke empat mengatakan bahwa maksud dari ayat;6\)
di atas adalah tidak akan dianggap sebagai amal kebajikan aras apa

yang dilakukan manusia didunia atas dasar paksaan, karena Allah
mengetahui rahasia hati hamba-Nya dan Allah hanya ridha terhadap
orang-orang yang ikhlas melakukan kebajikan karena-Nya.

Oleh karena itu Nabi Muhammad,sar*,aiyz bersabda:

ttqB! Jcirvy
"Amal perbuatan itu tergantung kepada niat."s

' Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1) dari hadits'Umar bin Al-Khattab,uagll;.,
dan diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (1907) dengan lafadz hadits sebagai berikut:

tt#9 Ju;lr;;
"Perbuatan itu tergantung hepada niat."Diambil dari hadits 'Umar.
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Lalu Nabi Muhammad'xc4zxtp juga bersabda:

trJ-ir iy ,h;M\ G)ib3",H.lin
"Ikhlaslah dalam beramal, karena ia akan mencukupimu meskipun
perbuatanmu itu sedikit."

Pendapat kelima mengatakan bahwa maksud dari ay atdr:+Jl O ; jtl'i
adalah sebenarnya manusia itu tidaklah dipaksa untuk melakukan
perbuatan yangtidak disukainya dari apa yangtelah Allah wajibkan
kepadanya, karena pada hakikatnya mereka sedang dibawa menuju
kenikmat 

^n 
yangabadi yaitu Surga.

Oleh karena itu Nabi Muhammad'sar*ri* bersabda:

r<Jrdllr *+t ,)t,-t:!'6 Pt b H:,-LL17
"Rabb kalian merasa heran terhadap suatu kaum yangmasuk ke dalam

Surga dengan diseret menggunakan rantai belenggu."6

Pendapat keenam mengatakan bahwa maksud dari ay ato}Jl O ;Ei1 i
y aitv sesun gguh ny a aganla itu adalah b alasan. Maknanya bahwa Allah
tidak dapat dipaksa untuk membalas seorang hamba, namun Dia
berbuat sesuai dengan apayangDia kehendaki, kepada siapa sajayang

Dia kehendaki, dan dengan carayatgDia kehendaki.

Dan firman-Nya y arLg berbunyi:

{@o;l$(*t';6iy
"Maka apakab mereka mencari dgd,md, yang lain dari agama Allab."
(QS. AIi'Imran [3]: 33)

Sampai ayat yangberbunyi:

{@6:1-i61Y
"Baik dengan suka maupun terpaksa." (QS. Ali 'Imran [3]: 83)

u Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (3010) dari hadits Abu Hurairah udp;.
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Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah semua penduduk
langit berserah diri (berislam) kepada AIIah dengan rasa suka, sementara

penduduk bumi berserah diri dengan rasa terpaksa, atau dalam artian
lain bahwa hujjah atau tanda-tanda kekuasaan Nya memaksa penduduk
bumi untuk berserah diri dan tunduk kepada Allah. Ini sama seperti

ungkapan arab yang berbunyi iJi:J ,* )A\ ,f 6i;i ii{3Jt artinya,
bukti-bukti ini memaksaku untuk mengatakan tentang permasalahan

ini. Dan bentuk pemaksaan seperti ini bukanlah sebuah perbuatan yang

tercela. Pendapat kedua mengatakan bahwa maksud dari ayat di atas

adalah orang-orang mukmin itu berislam dengan suka, sementara orang-

orang kafir berislam dengancaraterpaksa, karena mereka tidak mampu
mencegah sesuatu yang Allah inginkan kepada mereka dan apa yang
telah Allah putuskan terhadap mereka. Pendapat ketiga mengatakan

dari Qatadah ia berkata: Bahwa orang mukmin itu berislam karena

suka, sedangkan orang kafir berislam dengan terpaksa, dan itupun
mereka lakukan saat kematian, sebagaimana y^ng difirmankan oleh
Allah Jaj:nv;:" yang berbunyi:

{@"*.y#.e_tuy
"Maka iman mereka tiada berguna bagi merekd." (QS. Ghafir [a0]: 85)

Pendapat keempat berkata bahwa y^rLg dimaksud dengan',t'it
dalam ayat di atas adalah orang-orangyangmati karena dipaksa untuk
beriman. Pendapat kelima berkata dari Abul 'Aliyah dan Mujahid
bahwa semua orang mengakui bahwa Allahlah yang menciptakan
mereka, meskipun mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan

ini sebagaimana yaigdifirmankan oleh-Nya yatgberbunyi:

{@"{,iT;i"{iL"J #U6iy
"Ddn sungguh jika kamu bertanya kepada rnereka: 'Siapakab ydng
menciptakan mereka, niscaya rnereka menjawab: Allab.'"
(QS. Az-Zukhruf la3l: 87)

321Kamus Al-Qur'an



Pendapat keenam mengatakan dari Ibnu 'Abbas 6LAt;4 bahwa
mereka berislam pada kondisi pertama penciptaannya, meskipun
beberapa dari merekaadayangkafir pada dengan ucapan mereka, dan

keislaman itu terjadi pasa masa awal penciptaan mereka, sebagaimana

Allah berfirman:

{@i!:'}6:"#ri:3'p
"Bukankab Aku adalah Rabbmu? Mereka menjawab; Iyo."
(QS. A1-A' raf, ftl: 7t 2)

Dan itu semua merupakan bukti yarlg mengilhami akal fikiran
mereka untuk berislam. Dan dengan ini pula Allah menunjukkan
melalui firman-Nya:

q@a6v6;ir,t,W-tj,
"Ddn (sujud pula) bayang-bayangnyd. diwaktu pagi dan petdng hari."
(QS. Ar-Ra'd [13]: 15)

Pendapat ketujuh, dari kalangan tasawuf mengatakan bahwa orang

yangtunduk kepada Allah atas dasar kerelaan, maka sesungguhnya

mereka adalah orang-oran g y ang hany a memandan g Allah seb agai D zat

pemberi pahala dan siksa, bukan pahala dan siksa, sementara orang
yarg tunduk kepada Allah atas dasar paksaan, maka sesungguhnya

mereka adalah orang-orang yang hanya memandang pada pahala dan

siksa, maka ia masuk Islam dengan penuh harap ampunan dan takut
akan siksa, dan ini sepeni firman-Nyayangberbunyi:

{@Efj6*n-iY.'o-vai41-34i^;y
"Hanya kepada Allablab sujud (patub) segala dpa ydng dilangit dan
dibumi, baik dengan kemauan sendiri dtdupun terpaksa."

(QS. Ar-Ra'd [13]: 15)
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,X , Kata ;^xlir artinyaadalah apa y^rgdiusahakan oleh
a'

seseorang guna mendatangkan manfaat dan mendapatkan bagian

dari kenikmatan dunia, contohnya seperti kalimat ..lUit;^5 aninya
mencari harta. Kata a5:jt terkadang digunakan terhadap hal-hal
y^rlgdianggap akan mendatangkan manfaat kemudian diminta untuk
mendatangkannya kembali. Kata J^.lfll digunakan terhadap hal-hal
yangdapat mendatangkan manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang

lain, oleh karena itu kata aS3tterkadang dapat digunakan untuk dua

objek (maf'ul) sekaligus.

Contohnya seperti kalimat 6f \5)ti e::S arinyaaku mengusahakan

si fulan untuk mendapatkan hal ini. Sedangkan kata +USyl hanya
digunakan untuk hal-hal yar.g dapat mendatangkan manfaat pada

dirinya semata. Maka setiap kata.iu4fjt -.ngrrrdung makna..153r
namun tidak setiap kata J*Kjl mengandung makn, +ryyl.Dan yang

demikian itu sama seperti perbedaan antarakata-;: dengan kata j:L\
atau sepefti kata ,S* dengan kata gfiLatau seperti kata (! dengan

kata'.;#1.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@;te6e4t;,,ii+'t
"Na/kabkanlab (di jalan Allah) sebagian dari basil usabamu ydng baik-
baik." (QS. Al-Baqarah l2l:267)

Diriwayatkan bahwa dikatakan kepada Nabi Muhammad -y,l;x5z

dalam sebuah hadits yangberbunyi:

((t\ J4\ J3,116tKV irtuv*CioXjr &ill

"I-Jsaha apakah yang paling baik? Maka Nabi Muhammad -xc*.fp
menjawab: Usaha seseorang dengan tang nnya sendiri."T

7 Hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dengan nomor (17304)
ath-Thabrani di dalarn Al-Ausarl dengan nomor (7918) dari hadits Rafi' bin Khudaij .ee6la- ; dan hadits
ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Sbahib Al-Jaml'dengan nomor (1033).
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(# bti5by)tS ;y p.1\j3q" *i'ott>
"Dan Nabi Muhammad -srrr*x;l+ juga bersabda: 'Sesungguhnya usaha

yarLg paling baik untuk makan seseorang adalah usaha hasil jerih
payahnya sendiri, dan anaknya adalah hasil jerih payahnya (usaha)

sendiri."8

Allah berfirman:

{@trctgr1&6,r; iy
"Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usabakan."
(QS. Al-Baqarah l2l: 26a)

Dan didalam al-Qur'an lafadz ,:3 dapat digunakan untuk
perilaku-perilaku baik dan buruk. Adapun penggunaan kata,=3
untuk perilaku-perilaku baik adalah seperti yar.g difirmankan oleh
Allah dalam ayat-Nya yang berbunyi:

{@kw-vc6ry
"Atdu dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam rnasa imannya." (QS.

Al-An'am [6]: 15S)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @t'*4'3i\ cq\;Gi Jii J .ir3 y
"Dan diantara mereka ada yang berkata: tVabai Rabb kami, berikanlah
kepada kami kebaikan di dunia." (QS. Al-Baqarahl2l:201)

Sampai 
^yat 

yang berbunyi:

{@'rrey
*Dari 

apd yang ntereka usahakan." (QS. Al-Baqarahlzl:202)

8 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (3538) at-Tirmidzi dengan nomor
(1358) an-Nasai dengin nomor (4449) Ibnu Majah dlengan nomor 1ZiV1 aarihadits Aiiyah iA6!a;
dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitabnya Al-lrzaa dengan nomor (1626)
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Adapun penggunaan kata LJS : urirtuk perilaku-perilaku buruk
adalah seperti y^ngdifirmankan oleh Allah Jr;;nY;7 yangberbunyi:

{@ ;$q.iz';-.:S;ty
"Agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam Neraka karena

perbuatannya sendiri." (QS. Al-An'am 16l:70)

q@"i;:K+\J=ntJr\$iy
"Mereka itulah ordng-ord.ng yang dijerumuskan ke dalam Neraka atas

perbuatan mereka sendiri." (QS. Al-An'am 16):70)

{ @'r},}rr1 }(q|;#ii$ st cii "bLy

"sesunguhnya orang yang rnengerjakan dosa kelak akan diberi
pembalasan (pada bari kiamat) disebabkan apa yang mereka telah

kerjakan." (QS. Al-An'am 16): 120)

{ @ l;4 \, ;n 335 e$,r*{\, A'fi.}y
*Maka 

k ecelakaan yang besarlab bagi merek a akibat apa yang ditulis oleh

tdngan merek sendiri dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat

apd yd.ng mereka kerjakan." (QS. Al-Baqarahlzl:79)

Allah juga berfirman:

{ @'b8\}'? 6:d;fr5 \K41;t-GiK4i, y
*Maka bendaklah mereka tertd.w)d. sedikit dan menangis banyak, sebagai

pembalasan dari dpdyang selalu mereka kerjakan."
(QS. At-Taubah l9):82)

{ @ | J.'z- 1 ;rSi Xfr 3+6_$y
"Dd.n kalau sekiranya Allah nrenyiksa manusi.a disebabkan usabanya."

(QS. Fathir [3s]: as)
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{@,4;*t*;3e# 1y
"Ddn tidaklah seordng membuat dosa melainkan kemudharatannya
kembali kepada dirinya sendiri." (QS.Al-An'am 16l: rca)

Dan firman-Nya yaigberbunyi:

{@4ze*k:;;3y
"Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia
kerj akan." (QS. Al-Baqarah l2l: zSt)

Maka kata L::S dalam ayat tersebut mencakup keduanya yaitu
amalan yang baik dan amalan yang buruk. Kata.iuaf;ll dapat digunakan
terhadap perbuatan baik dan buruk.

Allah berfirman mengenai penggunaan kata +u+f)l terhadap
perbuatan-perbuatan baik:

{ @ a:;urr Ea*; J;);ipzi w u) )qy
*Bagi ordng laki-lahi ada bagian dari apa yang mereka usabakan, dan
bagi para uanita (pu") ada bagian dari dpa ydng rnereha usaltakan."
(QS. An-Nisa' [4]: 32)

Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{@:6166;6u,qy
"Ia mendapat pabala (dari kebajikan) yang diusabakannya dan ia
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjahannya."
(QS. Al-B aqarah l2l: 286)

Ada yang berkata bahwa kata J^:(jl khusus digunakan untuk
perbuatan yangbaik, sedangkan kata,iu+l-il khusus digunakan untuk
perbuatan buruk. Ada juga yangberkata bahwa yangdimaksud dengan

kata,L:.(l adalah apa yang dikerjakan manusia untuk kepentingan akhirat,
sedangkan kata,iU+f-lil khusus digunakan untuk kepentingan duniawi.
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Ada lagi yangberkata bahwa yang dimaksud dengan kata +;Kjt adalah

apa-apa yang dilakukan oleh manusia berupa perbuatan baik dan
mendatangkan manfaat kepada orang lain sesuai yaflgdiperbolehkan.
Sedangkan yang dimaksud dengan kata {u4fjt ,drlrh apa-apa yar.lg

dihasilkan untuk dirinya berupa manfaat y^ng boleh digunakan. Ini
mengingatkan bahwa apa-apayang dikerjakan oleh seseorang berupa
manfaat kepada orang lain akan kembali kepada dirinya sendiri
sehingga ia pun mendapat pahala. Adapun apa-apa yang dihasilkan
olehnya untuk dirinyasendiri meskipun itu dibolehkan, sangat sedikit
hasil tersebut akan kembali kepada orang lain. Ini juga sekaligus
menunjukkan atas apa yang dikatakan dalam sebuah riwayat yang
berbunyi:

K?t\;x\ &'4-i3 u-;#qjlJl st i 6;y
"Barangsiapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia mem-
persiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai musibah."

Dan juga firman-Ny a yang berbunyi:

{@AKx;r'53>AeYY
" Ses unggubny a h arta-b arta k alian dan anak-anak kalian adalab fi.tnah. "
(QS. At-Taghabun [6a]: 15)

D an ay at-ay at y ang semis alnya.

JS : Kalimat,r;-fur,t$(gerhana matahari), kalimat ;}it JS
(gerhana bulan) artinya tertutupnya matahari atau bulan dengan
adanyasebab khusus. Dengan pemaknaan ini, maka kalimat y.llo;S
dan kalimat Juit J$ diartikan dengan arti tertutupnya wajah dan
teftutupnya keadaan. Dikatakan pula pada kalimat {.}l ur.K artinya
yangmenutup wajah, atau kalimat J\il J+K artinyayangmenutupi
keadaan. Kata'i,t^$31 artinya bagian dari awan, atau sepotong kapas,

atau sepotong bendalainnyayang berbentuk hampa (tidak berat).

Jamak kata tersebut adalah i:,5
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Allah berfirman:

{@c'S':i;;Y
"Ddn menjadikannya gumpalan-gumpalan " (QS. Ar-Rim [30]: a8)

{@ Wi'itK-W-t;Xy
"Maka jatubkanlab atas kami gumpalan dari langit."
(QS. Asy-Syu'ara' 126): t87)

{ @ tiK.6; G:K;I(":\L$' J y
"Atdu kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana

kamu katakan." (QS. Al-Isra' llTl:92)
Ada juga yang membacanya dengan bacaan t= :.5 yaitu dengan

mensukunkan huruf sin $) maka ka:a i:"5 merupakan bentuk jamak

dari kata W,ini sama seperti bentuk jamakryakata'ra darikata';ra.

Allah berfirman:

{@ {Aiiti6Zio|Y
"Jika mereka melibat sebagian dari langit gugur." (QS. At-Thur l52l: aa)

Abu Zaid berkata: "Kalimat ,3. Al US artinya aku memotong
kain." Ada juga yangberkata ..jjll,;..ii ilS aninya aku memotong

urat seekor unta. Sebagian adayangberkata bahwa maknanya adalah

melumpuhkannya, tidak ada makna lain lagi.

,:\3: Kata ffir arinyaadalahmalas, yaitu merasa berat melakukan
!)z Y..
sesuatu yangtidak seharusnya dirasa berat, dan karena itulah malas

ini menjadi sesuatu yangtercela. Disebutkan J*{ ardnya malas, dan

orang yangmalas disebut jS 
^t^u,ii.l.(. Jamak dari kata tersebut

adalah J\3 aau ,Jt:S.

t28 Huruf Kaf



Allah berfirman:

{ @ J\L {rJ f,gti'o}:({5y
"Ddn mereka tidak mengerjakan sbalat melainkan dengan ntdlds."
(QS. At-Taubah [9]: sa)

Disebutkan dalam sebuah kalimat ;K:it 'i:.,=:r{ 5)3 artinya si

fulan tidak dibuat malas oleh orang-orang yangmalas. Juga disebutkan
dalam kalimat W j;J artinyaunta jantan pemalas. Kalimat \W{Vt
artinyaperempuan yang tidak mau bergerak.

6: Kata lu$jr dan kata |J3t artinyasama, yaitupakaian.

Allah berfirman:

{@irsY
"Atdut pakaian mereka." (QS. Al-Maidah [5]: 89)

Kalimat T 6 artinya aku telah memakaikanrya pakaian, dan
kalimat ,#lartinyamaka ia pun mengenakan pakaian.

Allah berfirman:

{@ff\5wl:,3i'y
"Berilab mereka belanja dan pakaiar." (QS. An-Nisa' [a]: 5)

{@t5A^$6;:.Ky
"Lalu tulang belulang itu Kami bungkus." (QS. Al-Mu'minun l2l: U)

Kalimat .;$J!;jtil **lartinyatanah itu tertutupi oleh tumbuh-
tumbuhan.

Seorang penyair berkata:

k:rru$ir JrL;;rJV * r'j es rtAt'u:,^ 6W
Id tetap berdiam dan tidak, keluar, maka ia pun seperti endapan

Selimut ydng terbungkus kain mengkilap dan tipis
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Ada yang berkata bahwa syair diatas merupakan bahasa kiasan

untuk susu yang terkena penyakit. Dan ucapan penyair lainnya adalah

yang berbunyi:

,jry' \frK F ,6i Jt, +J".at,-i"r6 d)i,J;
Hingga saat aku melihat kuda yang terdiam terbalangi oleh

kuda lainnya seakan ia adalab unta

Ada yang berkata bahwa maksud dari kalim 
^t 

,u31$'padasyair
diatas adalah bermakna 

"wi 
lp yaitu dibelakan gnya. Asal makna

tersebut adalah seekor kuda yang berlari kemudian menyisakan terpaan

debu sampai keatas dan itu menutupinya sehingga ia seperti diliputi
oleh unta, atau dalam artianlain seolah kuda tersebut dipakaikan oleh

hamburan debu.

Kalimat {.}\ C,3.A\ &K artinya aku membuka atautJriD : Kalimat *.)\ f q_

menyingkap kain dari wajah. twajah. Disebutkan juga dalam kalimat lainnya
'^3 63 arinyaia telah dihilangkan kegelisahaan atau kesusahannya.

Allah Sa,j:nv;:. berfirman :

{ @ ;V y'x aru<i ir:riJ;z;- sL; y
"Ddn jika Allab menimpakan sesudtu kemudbaratan kepadamu, maka

tidak ada y angmengh ilangk d.nny d melaink an Dia sendiri. "
(QS. Al-An'im 16lz t7)

{ @'!iv a;6K1$6 u ?w o :,K J y
"sesunggubnya kamu berada dalam keadaan lalai dari ftal) ini, maka

K am i s ingk ap h an darip adam u tut up (y ang rn en utupr. " (Q S. Q af [5 0] : 22)

{@;'yi'},lc i656;" ,jt6l.f }
-(Tidak) tetapi hanya Dialab yang h,amu seru. Maka Dia menghilangkan

b ab ay a y an g k ar enany a k am u b erd o a k ep a d a -Nya. " (Q S. Al-An' am [ 6] : a 1)
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{ @':A\ i6;;Y,6(7.ar41 Ji y
" A t du s iap akah y ang rn ernp er k enank an (do a) o r an g y ang dal am k es ul it an

apabila ia berdoa kepada-Nya dan yang mengbilangkan kesusahAn."

(QS. An-Namll27l:62)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ qcciiKt-;iy
*Pada bari betis disingkapkan." (QS. Al-Qalam 168l: a2)

Dikatakan bahwa asal mula kalimat tersebut adalah qV ,y 3.9l4S
artirya perang telah berkecamuk dengan sengit. Sebagian ada yang

berkata bahwa ia berasal dari amukan unta, dimana seseorang yang

mengeluarkan anak unta yang masih disapih dari perut ibunya akan

dikatakan O.I"Jlt ,f ,j.rK

5.35 ,Ailah berfirman:

{@J5:P\6tp\
"DAn apabila langit dilenyapkar." (QS. At-Takwir [81]: 11)

Pemaknaan kata -tsiKir diambil dari pemaknaan kalimat ,3\11yX
yafLgberarti menguliti kulit unta. Dari kalimat tersebut digunakanlah

istilah uL;_, ,i,+i\artinya ketakutannya telah hilang.

'rE{: Kata glr artinya adalahtempat keluar nafas. Disebutkan

&alam kalimat #1,1Ll arinyaia mengambil dengan tarikan nafasnya.

Kata irJKi I 
^niny^rdrlrh -.rrhrn nafas, lalu kata tersebut digunakan

untuk mengartikan makna diam. Contohnya seperti ungkapan orang

arabyangberbunyi Jk-ti5)3 artinyafulan tidak bernafas, kalimat ini
untuk menggambrrkr., bahwa fulan sangat pendiam. Kalimat $>G'$
artinyasi fulan menahan nafasnya.
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Allah Sq:nv$ berfirman:

{@}st;.ri(i1}
"Ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marab (kepada kaumnya)."
(QS. Al-Qalam [68]: 48)

Kalimat tA\ € artinya menahan amarah.

Allah berfirman:

{@ L5rtO*:Liiiy
"DAn orang-ordngyangmenaban amarabnya." (QS. Ali'Imran [3]: 13a)

Dari pemaknaan ini lahirlah kalimat '+*it'rbg artinya unta menahan
dari memamah biak. Kalimat i\trI\ i,ES artinya ia menutup geriba
(kantung air minum) setelah terisi peNuh, dengan maksud menahannya
supaya tidak diminum. Kata kU$jt artinya adalah lingkaran atau
bulatan yang digunakan untuk menggantungkan tali diujung besi
timbangan. Ia juga bermakna perjalanan yangsampai karena petunjuk
tali busur. Kata PU<jt artinyaadalah lubang diantara dua sumur dan
pada lubang tersebut mengalir air. Semua makna di atas merupakan
bentuk penyerupaan dengan jalan nafas dan tempat biasa keluarnya.

,r;S: Kalimat J-.,t QK artinya matakaki, yaitu tulang yang
mempertemukan telapak kaki dengan betis.

Allah berfirman:

{@'KrtJLHt;vy
"DAn (basub) kakimu sampai dengan kedua rndtd kaki."
(QS. Al-Maidah [s]: 5)

Kata'aIK\ artinya adalah rumah yarLgbentuknya persegi empar
atau kubus, dan karena bentuk seperti inilah maka ka'bah disebut tKjt.
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Allah JGt:nY:t berfirman:

{ @ otiiL&.(tiAi eili'L$Ji xi'S+y
" A I I ab t e lab menj adikan Ka' b ah, ru mab s u c i it u s e b agai p us at (p erib adatan

dan urusan dunia) bagi manu.ila. " (QS. Al-Maidah l5):97)

Kalimat gqKjt j' adalah rumah milik bani rabi'ah pada masa

jahiliyah. Kalimat ,{,K A-#q 5X arinya si fulan sedang duduk di

rumahnya atau di kamarnya, dimaknai demikian dilihat dari pemaknaan

rumah den gan b entuknya. Kalimat,rrK i\t\\- artiny a P eremPua rL y ang

memiliki payudara besar. Kalimat 'ai\$ &iK 33 artinya payudara itu
sudah sangat membesar. Jamak dari kata tersebut adalah ,1116.

Allah berfirman:

"Ddn gadis-gadis remaja yang sebaya." (QS. An-Naba' [7S]: 33)

Terkadang disebutkan dalam sebuah kalimat $Jst '-,'z? artinya

payudara itu membesar. Kalimat LISJ,3.; aninya kain yang lentur.

Setiap tonjolan yang ada pada bambu atau anak panah juga disebut

dengan 3K hal ini diserupakan dengan mata kaki yang memisahkan

antara betis dengan telapak kaki.

A: Kata .lflt diambil dari kalimat q6)l JS artinya telapak

tangan manusia, yaitu sesuatu yangdigunakan untuk menggenggam

dan melebarkan. Kalimat iilK artinya aku mengenai telapak tang^nnyq

atau berarti aku mengenair.ya dengan menggunakan telapak tarlgan,

atau berarti aku menahannya dengan menggunakan telapak tangan.

Kemudian kata.XSt digunakan untuk mengartikan menahan dengan

berbagai macam cararLya, baik menggunakan telapak tangan- atauP-un

yanglairrrry". Sampai dikatakan dalam sebuah kalimat ,3;* k
artinyalaki-laki buta, yaitu orang yaflgtertahan pandangan matanya

(tidak dapat melihat.)
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Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{@o6'^3i4J;,t3:"5v }
"Ddn tidaklah Ahu nTengutusrnu melainkan untuk selurub urnat
manusia." (QS. Saba' palz 28)

Maksud kata'iK dalam ayar tersebut adalah menahan, maka
maknanya adalah Allah mengutus Muhammad melainkan untuk
menahan manusia dari berbuat maksiat. Adapun huruf ; diakhir kata
,,-.rKyaitu untuk al-Mubalagbab (melebihkan) dan ini sama seperti huruf
; yang ada padakata'a:rt, atau padak^t^Lii ataupun p^dik^t^kt1.

Dan firman-Nya yarlgberbunyi:

{ @',1,t="p1;4? "tr( <4G- f5 V..Sr\
"Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun
menterangi kamu sernuanya." (QS. At-Taubah t9]: 36)

Ada yang berkata bahwa makna ayar rersebut adalah perangilah
kaum musyrikin untuk menahan jiwa kalian masing-masing,
sebagaimana mereka memerangi kalian untuk menahan jiwanya,
namun ada juga yang berkata bahwa maksud dari kata 'a\K d^l^^
ayat tersebut adalah 'att* yaittsemuanya. Maka makna ayat tersebut
adalah perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka
memerangi kalian semuanya, yang demikian itu dikarenakan kata
'Uit:+t yang berarti sekumpul an, dapat digunakan juga dengan kata
i5Kit sebagaimana kata tersebut juga dapatdigunakan dengan kit^'at51t
karena kekuatan dari sekumpulan tersebut. Mengenai pemaknaan
i3K d..rgrn arti semuany a at^usekelompok, terdapat firman A[rr, Jvsj.ny;L
yang berbunyi:

*IVabai orang-ofttng yang beriman, masuklab kalian kedalam agdnTa
Islam secdra menyelurur." (QS. Al-Baqarah t2l: 208)

{ @ ^Ta ;;i 4iJ;I tjtt; <}ii qG" y
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Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ 8*;,16& r"{4g{66y
"Lalu ia membulak-balikkan kedua tangd,nnyd terbadap apa yang ia
telab belanjakan untuk, itu." (QS. Al-Kahfi ll}l: a2)

Ayat ini menunjukkan akan sebuah penyesalan atas apa- yarLg
telah ia lakukan, dan itu merupakan keadaan dimana ia menyes alinya.
Kalimat l. |tt,:'rzS artiny alaki-laki itu menjulurkan rangannya dengan
maksud meminta-minra. Sedangkan kalimat ,-Ku:"t artinya menahan
tangan dari meminta, atau ia bermakna menah an taflgannya dan
meletakkan diatas alisnya dengan maksud menutupi sinar matahari
supaya bisa melihat apayatgia lihat. Kalimat gfoJt 'ai! artinya adalah
piringan timbangan, pemaknaan ini merupakan bentuk penyerupaan
dengan telapak tangan dimana ia digunakan juga untuk menimbang,
begitu juga dengan kalimat ,)\+\ eit yangberarti perangkap. Kalimat
QAli;K artinyaaku menjahit ujung kain, setelah sebelumnya dijahit
pada yangpertama.

: Kata Cflr artinyaadalah menahan dan mengumpulkan.

Allah berfirman:

{ @ $t; {{\@6tK- c;.ii r4 iiy
"Bukankab Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang
b idup dan orang- orang rnat i." (QS. Al-Mursalat ll ll: 25 -26)

Maksudnya adalah tempar berkumpulnya manusia baik yang
hidup ataupun yang mati. Ada juga yang berkata bahwa maksud
dari yanghidup mencakup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan,
sedangkan yangdariyangmati adalah benda mati berup atanah,air dan
yanglainnya. Kata.i[I{Jl ada yang mengatakan bahwa ia bermakna
terbang dengan cepat. Namun hakikat maknanya adalah mengepakkan
sayap atau mengumpulkannya untuk bisa terbang. Hal ini sebagaimana
yang difirmankan oleh Allah Jq:nw yangberbunyi:
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{ @'#; ;g*fi; 4;ti Jyti:-f'fy
"Ddn apakab mereka tidak memperhatikan burung-burung ydng

mengembangkan dan mengatupkan sd.y d.pnyd. diatas merek a?"

(QS. Al-Mulk [67]: 1e)

Kata JzrAl dalam ayat tersebut sama maknanya dengan kata d^i(t.
Dan kata 43r juga bermakna menggiring dengan keras, dan kata

aiflt sebagaimana ia digunakan untuk mengartikan menggiring

unta, ia juga dapat diartikan menahan unta atau menjaganya. Sepeni

ungkapan mereka {at rl;tjt&}t .;9 gl r# artinya pengembala itu
menjaga untanya, atau Pengembala yang mamPu menjaga binatang

gembalaan. Dan kalimat ).r,X J\Ei6 ht 6 arrinyaAllah menjaga fulan.

D an diriw ay atkan dalam sebuah h adits y a,ng b erbunyi :

((,FJt, i1'WWYt
'Jagalah anak-anak kecil kalian pada waktu malam."e

'jL , Kata',7A1 menurut bahasa artinyaadalah menutuP sesuatu,

ilrk, malam juga disebut;KJt karena ia dapat menutupi seseorang.

Begitu juga dengan tanaman, ia dikatakan iKJl karena ia menutupi

bijinya di dalam tanah. Namun itu bukan menjadi nama keduanya

(tanaman dan malam) sebagaimanayangdikatakan oleh beberapa ahli

bahasa ketika mendengar kalimat:

,g O\i.1LK'\,:^1)i
Orang yang pintdr membuat sumpabnya pdda uaktu malam

Kata jjKJl adalah bagian yarLgmenutupi buah-buahan.

, Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (3316) dari haditsJabir bin'Abdullahtr.&.

336 Huruf Kaf



Seorang penyair berkata:

;iKtt iy a:u\le$g
Seperti buab angur yang memanggil-manggil dari balih kulitnya

Kalimat 4l4t:JL artinyaadalah mengingkari nikmat dan menutupi
nikmat dengan tidak mensyukuri nikmat tersebut.

Allah Sq.{,v:;. berfirman :

{@-#a:bv,4rty
*Maka tidak ada pengingkaran terbadap amalannya itu."
(QS. Al-Anbiya' l2ll: 9a)

Bentuk pengingkaran yang paling besar adalah mengingkari
ketauhidan serta ingkar terhadap syariat atau keNabian. Kalimat
$tiLst lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan kufur nikmat.
Dan kata ',1j=J,1lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan
makna kufur dalam agama.Adapun kata)l$tdapat digunakan untuk
mengungkapkan makna keduanya yaitu kufur nikmat dan kufur
aBama.

Allah berfirman:

{.@6K*gAgi;Sy
"Maka orang'ordng zhalim itu tidak mengbendaki kecuali kekafi.ran."
(QS. Al-Isra'll7):99)

{@riz-fleui'Ertay
*Maka kebanyakan manusia itu tidak rndu hecuali mengingkari
(nikmat)." (QS. Al-Furqan [25]: 50)

Dan pengingkaran terhadap nikmat dan pengingkaran terhadap
syariat disebut -;L dan orangnya disebut !K.
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Allah Ta'ala berfirman tentang kufur nikmat:

{@*f,*"?19/.;s:r$-K1!1'Y,K,;'5Kiig-*,i-h}
"(Jntuk rnengujiku apakab aku bersyukur atau mengingkari (akan

nikmat-Nya) dan barangsiapa ydng bersyuhur maka sesunggubnya

ia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang

ingkar, maka sesungubnya Rabbku Mahakaya lagi Mabamulia."
(QS. An-Namll27l:40)

Allah juga berfirman:

{@p'lK{5JbH\iY
"Dd,n bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah ingkar."
(QS. A1-B aqarah l2l: 752.

Dan firman-Nya y^tgberbunyi:

{ @ o.*<i <, ;Y a; $i slu e)Y
"Dan engkau (M^o) telah melakukan (kesalaban dari) perbuatan ydng

telab engkau lakukan dan engkau termasuk, ord.ng yang tidak tabu

berterima kasih." (QS. Asy-Syu'are' l26f: t9)

Maksudnya adalah engkau bermaksud mengingkari nikmat-Ku.

Allah berfirman:

{ @ i4t o;'i iiiia,$5 #t;S :;H.,+r }
"Jika eng*au mensyukuri nikmat-Ku, maka nisca'ya akan Aku
tambahkan, dan jika engkau ingkar terhadap nikmat'Ku, sesungguhnya

siksa-Ku amat pedib." (QS. Ibrahim $al:7)

Dan ketik a kata StiL (kekufuran) mengandung makna 3ili
(pengingkaran) terhadap nikmat, maka kata lAl juga digunakan

untuk mengartik an i;rLi)t (pengingkaran).
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Allah berfirman:

{@:+;1sir}Ksiy
"Ddn janganlah kamu menjadi orangyd.ngpertd.ma kafi.r kepada-Nya."
(QS. Al-Baqarah ll: a\

Maksud kata |K dalam ayat tersebut adalah ingkar kepada Allah
dan menutup diri dari petunjuk-Nya. KataiKit menurut pengertian

umum adalah orang yangmembangkang terhadap keesaan Allah, atau

terhadap keNabian, atau terhadap syariat atau mengingkari ketiganya
secara bersamaan. Oleh karena itu, kata 'i1 diartikan dia telah
mengingkari syariat dan meninggalkan apa-apa yang seharusnya dia

lakukan berupa bersyukur kepada Allah.

Allah berfirman:

{@":;gr:f;;<GY
"Barangsiapa yang kafi.r maka dia sendirilab yang rnenanggung (akibat)

kekafi.rannya itu." (QS. Ar-R[m [30]: aa)

Maksud kata 552- dalam ayat tersebut adalah ingkar terhadap
Allah, keNabian dan syariat, ini sebagai kebalikan dari firman-Nya
y^ngberbunyi:

{@*W.6fiWrr;'y
"DAn barangsiapa yang beramal shalih maka untuk diri mereka

s endirilab mereka meny iap kan (temp at y ang rneny enangk an). "
(QS. Ar-Rum [30]: 44)

Allah juga telah berfirman:

"DAnkebanyakanmerekaad.alaht:yrr:r:ff;f 

eYy

(QS. An-Nahl [15]: 83)
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Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{@:+;|Sir}Kr..y
"Ddn janganlab karnu menjadi ordngydngpertama kafi.r kepada-Nya."
(QS. Al-Baqarah l2l a\

Maksudnya adalah janganlah kamu menjadi pemimpin dalam
kekafiran sehingga kekafiranmu akan diikuti oleh orang lain.

Dan firman-Nya yarLg berbunyi:

{@3ffit?13qt3a:i4c;!'y
"Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudab (jo"jl itu, maka mereka

itulab orang-ord.ngyangfasik " (QS. An-Nur pal:55)

Maksud kata -r* dalam ayat tersebut adalah menutup diri dari
kebenaran, oleh karena itu mereka dimasukkan ke dalam golongan
orang-orang yang fasiq. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa
sesungguhnya kafir lebih umum dari fasiq. Artinya adalah bahwa
barangsiap a yang ingkar terhadap Allah, maka sesungguh ny a ia telah
fasiq terhadap Tuhann y a kar ena perbuatan fasiq termasuk kezhaliman.

Dan ketika perbuatan terpuji dikategorikan sebagai sebuah keimanan,
maka setiap perbuatan yangtercela dikategorikan sebagai kefasiqan.

Allah berfirman mengenai sihir:

';1i,i,r1i bA;r \16 ab$i "sJ s t*"';1 vly
{@

"Padabal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir) banya syaitan-

syaitanlab ydng kafir (mengerjakan sihir) mereka mengajarkan sihir
kepada manusia." (QS. Al-Baqarahl2l: t02)
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@Wi|Je'VOjiy
"DAn orang-ordngyang makan dari barta riba. " (QS. Al-Baqar ahl2): 27 5

Sampai ay at yang berbunyi:

{@drsb
"Setiap ordngyangtetap dalam kekafi.ran dan selalu berbuat dosd."
(QS. A1-B aqar ah l2): 27 6)

Allah juga berfirman:

{@*ii [^_vuis"A:,y
"Mengerjakan baji adalah kerutajiban manusia terbadap Allab."
(QS. Ali 'Imran l3l:97)

Sampai ay at y ang berbunyi:

{@a+ri*u':'il9t{;.;y
"Barangsiapa rnengingkari (heuajiban haj) maka sesunggubnya Allab
Maha Kaya (tiddk memerlukan sesuatu) dari semesta alam."
(QS. Ali 'Imran l3l:97)

Kata )ri3l artiny a adalah o ran g y angbenar-benar in gkar te rhadap

nikmat.

Allah berfirman:

{@ii( 6'}Ji-bL}
" Sesunggubnya rndnusia itu benar-benar pengingkdr ydng nydta (terbadap

rabmat Allab)." (QS. Az-Ztkhruf [a3]: 15)
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Allah berfirman:

{@;Xr*w*,w\'5{q#;a} }
"Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran
mereka, dan Kan'ri menjatuhkan azab (yorg demikian itu) melainkan
banya kepada ordng-orangyang sa.ngd.t kafir." (QS. Saba' p\: 77)

Jika dikatakan bagaimana mungkin dalam ayat di atas, manusia

digambarkan dengan kata)rKtyaitu yang sangat mengingkari, padahal

ia tidak rela akan hal itu, bahkan sampai ditambahkan dengan dua

huruf yaitu'b]d^" huruf it'Ur ya"g mana keduanya merupakan dua

huruf taukid (penguat).

Dan Allah berfirman dalam ayat lainnya yang berbunyi:

{@'}<rrpL'f'y
" Ddn menj adikan k amu benci kepada kek afi.ran." (QS. Al-Hujuratlagl:7)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ ,+':;<(,'}{i'bL}
" Ses ungguhny a rnd,nusia itu benar-benar p engingk ar y dng ny ata (terh adap

rahmat Allab)." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 15)

Ayat ini mengingatkan bahwa kebanyakan manusia itu selalu

kufur (ingkar) terhadap nikmat dan sedikit dari mereka yang selalu

bersyukur terhadap nikmat.

Mengenai hal ini terdapat firman Allah {4:iv;:- yangberbunyi:

.{@i/rri;i1gy
" Binasalah manusia, alangk ah drndt sangd,t kekafiranny a. "
(QS. 'Abasa [80]: 17)
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Oleh karena itu Allah berfirman:

{@ 3Kard,Gtwy
"Ddn sedikit sekali dari bamba-hamba-Ku ydng berterima kasih."
(QS. Saba' [34]: 13)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ 6;Kei, 6i ul-,t+ti's:;tlLy
"Sesungubnya Karni telab menunjukkannya jalan yang lurus, ada yang
bersyukur dan ada pula yang kafir." (QS. Al-Insan 176): 3)

Ayat ini mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah telah
memperkenalkan dua jalan, sebagaiman yarTgdifirmankan oleh-Nya
yangberbunyi:

{@;-;riG-'{'Y
"DAn Kami telab memberikan petunjuk dua jalan."
(QS. Al-Balad [e0]: 10)

Di antara manusia itu ada yangmengambil jalan syukur, dan ada
juga y ang mengambil j alan kufur.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ (K-;)Jittit6\
"DAn Syaitan itu adalab sa.ngdt ingkar kepada Rabbnya."
(QS. Al-Isre' l17l:27)

Kata l'r-6 dalam ayat tersebut bermakna kafir, dan Allah
memperingatkannya kembali dengan menggunakan kata oK yang
mana ini berarti bahwa syaitan sesungguhnya semenjak dahulu sudah
sangat ingkar kepada Tuhanny a. Katajtiflt lebih besar maknanya
dibandingkan kata'rrl5Jt, sebagaima na y ang difirmankan oleh-Nya
yang berbunyi:
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{@"+"b'&
"Sernltd orangydng sangdt ingkar dan keras kepala." (QS. Qaf [50]: 2a)

Dan Allah juga berfirman:

{@JrKg,r+r';tGy
"DAn Allab tidak menyukai setiap ord.ng ydng tetdp dalam kekafiran

dan selalu berbuat dos a.' (QS. A1-B aqar ah l2l: 27 6)

{ @ 3A1 3 Sit g 
" 

16-1 i;''";'t-\

"sesunggubnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan

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

{@ffz- +,uiYY

"selain anakyangberbuat maksiat lagi sangat kafi.r." (QS. Nuh [71]: 27)

Terkadan g kata )\i3l j uga mengandung makna't-.JKjt.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang
berbunyi:

{@ 3(i4?}Jrlt}$5\,y
"sesungubnyd rnanusia itu sdngat zhalim dan sangat mengingkari
(nihmat Allab).' (QS. Ibrahim [1a]: 3a)

Kata jdfll yang merupakan bentuk jamak dari kata lKlr lebih

banyak digunakan untuk mengartikan kekafiran yaitu kebalikan dari

keimanan. Contohnya seperti dalam firman-Ny a y artg berbunyi:

{@ '(KilPxsy
"Kerd.s terbadap ord.ng-ordng kafi.r." (QS. Al-Fath $S): 29)
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Dan firman-Nya:

{@jKi&'4-Y
"Hendak menjengkelkan bati ordng-orang kafir." (QS. Al-Fath 148129)

Sedangkan kata i5trAl yang merupakan bentuk jamak dari kata

iK lebih banyak digunakan untuk mengartikan kufur (ingkar) nikmat.

Contohnya seperti dalam firman-Ny 
^ 

yangberbunyi:

{@ui|r{rigi'y
*Mereka itulab orrmg-ordng kafir lagi durbaAa. " (QS. 'Abasa [80]: a2)

Tidakkah anda melihat bahwa Allah memberikan sifat it4l
(kufur nikmat) kepada orang-orarLgy^ttgdurhaka, dan kata l@tyarLg
berarti kedurhakaan terkadang digunakan untuk menggambarkan
kefasikan dari umat Islam.

Firman-Nya yang berbunyi:

{@;f l(Ai6Y
* 
Sebagai bal asan bagi orang- orang y ang diingkari (Nuh)."

(QS. Al-Qamar $al: U)

Maksud "y^rgdiingkari" adalah para Nabi dan orang-orang y^ng

selalu memberikan nasihat kepada mereka mengenai perintah Allah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ l rT{'iw,( fi | ;}{'4 | fir"'"-$i i'y \
"sesungguhnyd ordng-ordng yang beriman kemudian kafir, kemudian

beriman kemudian kafi.r." (QS. An-Nisa' ft):137)
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Ada yang berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut
adalah, mereka beriman kepada Nabi Musa, kemudian mereka ingkar
terhadap para Nabi setelahnya, kemudian orang-orang nashrani
beriman kepada Nabi'Isa kemudian ingkar terhadap Nabi setelahnya.
Ada juga yang berkata bahwa maksud dari ayat diatas adalah mereka
beriman kepada Nabi Musa kemudian mereka ingkar kepada Musa
karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi selain Musa. Namun
ada jugayang berkata bahwa maksud ayat diatas adalah ap^yang
difirmankan oleh All ah SG,j:n\;L y ang be rbunyi :

{ @ "i 
ri'),r; r- gs,F glELi 6; }

" S e go l o n gan ( a in) dari ab l i kit ab b erkata (k ep ada s e s amany a) : B erim anlab
kd.rnLt." (QS. Ali'Imran l3l:72)

Sampai pada ayat yang berbunyi:

{@a*;K'6y
"DAn ingkarilab diakbirnya." (QS. Ali 'Imran l3lz 72)

Ayattersebut tidak bermaksud bahwa mereka beriman dua kali dan
kafir dua kali, namun ini menunjukkan akan berubah-rubahnya kondisi
keimanan mereka sampai berkali-kali. Ada yang berkata: "sebagaimana
keutamaan manusia itu dapat meningkat dalam tiga tingkaran, maka
begitu juga kebalikannya dimana kehinaan dapat menurun dalam tiga
kali tingkatan, dan ayat diatas menunjukkan akan hal tersebut. Aku
telah menjelaskan mengenai perkara ini dalam kitabku yangberjudul
Adz-Dzari'ab lla Makarim Asy-Syari'ah. Dikatakan dalam kalimat 5trL
,i)ii arti.rya fulan telah kafir jika ia meyakini kekufuran, kalimat ini
juga dikatakan jika memang si fulan melakukan atau menampakan
kekufuran meskipun ia tidak meyakininya.

Oleh karena itu Allah berfirman:

*i1.qp: i,-!;i ;H i J L=*Ly| ;"\'fu, F
. ^4-

{(,

346 Huruf Kaf



"Barangsiapayang kafir kepada Allah sesudab dia beriman (din mendapat
kemurbaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafi.r padahal batinya
tetdp tendngdalam beriman." (QS.An-Nahl [16]: 105)

Disebutkan dalam sebuah kalimat gUaojJ! it)u * artinyasi fulan
kafir dengan syaitan, apabila ia kafir dengan godaan syaitan. Dan
kalimat ini dikatakan apabila fulan telah beriman kepada Allah dan
menyelisihi jalan syaitan.

Sepeni dalam firman Allah yangberbunyi:

{@ i;v->$i.?Ni1<;3y
"Ddn barangsiapa yang ingkar terbadap tbagut dan beriman kepada

Allah." (QS. Al-Baqarah l2l: 256)

Kalimat i-p-ki artiny a ia mengkafirkannya (menghukuminya
dengan kekafiran). Namun terkadang kata tersebut juga digunakan
untuk mengartikan keterbebasan fulan dari kekafiran.

Contohnya seperti yangdisebutkan dalam firman-Nya:

{@ e+4);}<r-4i4;iy
"Kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian yang
lainnya." (QS. Al-'Ankab fi l29lt 25)

Dan firman Allah t;j:nv:L yang berbunyi:

{@koe.sAqttu;ry
" Ses unggubny a aku tidak membenarkan p erbuatanmu rnernpersekutukan

aku (dengan Allab) sejak dahulu." (QS.Ibrahim llal:22)
Dan firman-Nya y^rLg berbunyi:

{@ir;JkJ\G\*,ffi
" SEerti huj an ydng td.ndrnan-tdnd.rnd,nnya rn engd,gurnkan para petani. "
(QS. Al-HadId l57l:20)
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Dikatakan bahwa maksud dari kata jtiflt dalam ayat tersebut
adalah para petani, karena mereka selalu menutupi (asal makna kafir
adalah menutupi) benih dengan tanah, sebagaimana orang kafir yang

selalu menutupi hak Allah (tidak mau menunaikannya), dalil dari
pemaknaan ini adalah firman Allah Ta'ala:

{@iK'';4.8ti,4y
"Menyenangkan hati penana?r7-penana.mnyd. karena Allab bendak,

menjengkelkan hati ordng-orang kafi.r." (QS. Al-Fath laSl: 29)

Dimaknai nyakata r[i(it dengan makna petani pada surat Al-Fath,
dikarenakan orang kafir bukanlah orang yang bergelut dibidang
pertanian, sehingga kata;G(Jtlebih tepat dimaknai petani. Namun ada

jugayangberkata bahwa maksud kata;Klt pada ayattersebut adalah

orang-orang kafir, adapun kenapa mereka digambarkan sebagai orang

yang dikagumkan oleh hujan, itu sebagai gambaran bahwa orang-
orang kafir adalah orang yang selalu mengagumi dunia beserta segala

perhiasan yangada di dalamnya dan senang berada padanya.

KatairtisJl artinya adalah hal-hal yangdapat menutupi dosa, dari
makna ini lahirlah kalimat q$ltK artinyakafarat (penebus) sumpah.

Contohnya seperti firman Allah Jr;5i -:- yang berbunyi:

{@li:t 6v-$;,$i';Kai;\
"Yang demikian itu adalab kafarat sumpah-sumpabmu bila kamu
bersumpab." (QS. Al-Maidah [5]: 39)

Begitu juga kata iti(Jt dapat digunakan pada penebusan dosa

lainnya, seperti menebus dosa pembunuhan dan zhthar.

Allah Jc6nw berfirman:

{@'6r+fri6L;i&Y
*Maka kafaratnya adalab memberi rnakan sepuluh ora.ng miskin."
(QS. Al-Meidah [s]: 8e)
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Kata aa33l artinya menutupi dosa, sehingga ia menjadi seperti
orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut, namun ia juga

bermakna menghapus kekafiran. Dan ini sama seperti bentuk kata
,-h.;fl y angberarti menghilan gkan s akit. atau seperti kalimat .)"J I t.li5
aninya menghilangkan kotoran (s;*i3t) mata.

Allah J;tnv) berfirman:

{ @ ;iw rr(fu'v161ii( +16-6 $y
"DAn sekiranya abli kitab beriman dan bertakwa tentulah Kami tutup

fuop"l k esalaban-kesalaban merek a." (QS. Al-Maidah [5]: 65)

{@&q#Ky
"Niscaya Kami akan bapus kesalahan-kesalahan kamu sekalian."
(QS. An-Nisa' [4]: 31)

Mengenai pemaknaan ini, terdapat petunjuk firman Allah ju:
yangberbunyi:

{@\r+i'lriaa6ry
"Sesungguhrrya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghilangkan
(mengbapu) dosa-dosa." (QS.Hud [11]: 11a)

Dan ada yang berkata bahwa perbuatan baik yang kecil tidak
dapat menghapus perbuatan dosa besar.

Dan Allah berfirman:

{ @'W,sirt'6 ff3'6r;41-Y
"Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatd.n ydng
paling buruk yang mereka kerjakan." (QS. Az-Ztmar [39]: 35)

{@ riq;+;r;S"^iY
"Niscaya Ak u akan mengbapus kesalahan-k esalaban merekA. "
(QS. Ali'Imran [3]: 195)
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Disebutkan dalam kalimat i#l ,:At o-7a arrinya matahari
itu telah menutupi bintang-bintang. Kata ..,lti-1Jl yang berarti awan,

ia juga disebut dengan lKtt ketik a awarl tersebut menutupi matahari
dan malam.

Seorang penyair berkata:

Orangpintar rrTenyd.takan sumpabnya pada waktu malam

Kalimat A)*Jl g-:3U artinya menutup diri dengan senjata.
Kata jjKJl artinya adalah kulit (penutup) buah-buahan, maksudnya
yangmembungkus buah-buahan tersebut.

Seorang peny air berkata:

;iKtt iy asu\tr$K
Seperti buah anggur yang memanggil-manggil dari balik kulitnya

Kata jjKJljuga bermakna kapur barus.

Allah berfirman:

{@6;'aGrt5{y
"Yang carnpurannya adalab air kafur." (QS. Al-Insan 176l: 5)

t t'/

, liS : Kata iiU(,Jr artinyaadalah tanggungan (jaminan) disebutkan
Yilrrn sebuah kalimat f:4 4i3z.4 ^niiy^al, -.rjrmin dengan ini.
Kalimat Edl iiiXf artinyaatu menjaminnya dengan si fulan.

Dan disebutkan dalam al-Qur' an yangberbunyi:

7.gsWs\{@
" D an (A I kb) menj adikan Z akariy a p e m e I ih arany d. "
(QS. Ali'Imran l3l:37)
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Maksudnya Allah memeliha ranya. Namun bagi yang membacanya
dengan bacaan tii-l( (dengan tidak mentasydidkan huruf fa i) maka
artiny a adalah dan Allah menj adika n Zakariya p emelih ar a Mary am.

Allah SGj:n\;L berfirman:

{@J{"e4;';iirc^;-'y
"Sedang kamu telab menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap
sumpab-sumpabmu)." (QS. An-Nahl [16]: 91)

Kata jJ3l artinya adalah bagian yangmencukupi, dinamakan
demikian seakan ia menjamin kepadanya, contohnya seperri firman
Allah JGj:nY$ y 

^ng 
berbunyi:

{@L?Sii6Y
"Maka dia berkata: "serabkanlah kambingmu itu kepadaku."
(QS. Shed [38]: 23)

Maksudnya adalah jadikanlah aku sebagai penjamin kambing
tersebut. Kata Ji(it artinyaadalah J+<jt.

Allah berfirman:

{@-#:cffi#:iy
"Niscaya Allab memberikan rabmat-Nya kepadamu dua bagian."
(QS. Al-HadId ls7):28)

Maksudnya adalah bahwa rahmat Nya akan menjadi dua penjamin
atasmu di dunia dan akhirat, dan itu merupakan hal yangdiinginkan
(dimint akan) kep ada Allah laj:nv) seb agaima na y angdisebutkan dalam
firman-Ny 

^ 
y ang berbunyi :

{ @ iG t;*i 4;'z:z ; t6'ri\ a.q\; c,3y
"Rabb kami, berikanlab kami kebaikan di dunia dan akhirat."
(QS. Al-Baqarah l2): 20t)
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Ada yang berkata bahwa kara,jsllf dalam surat Al-Hadid tidaklah

bermakna dua nikmat, namun maksudnya adalah nikmat yang
diturunkan terus menenrs sehingga mencukupinya. Maka penyebutan

dua bagian dalam ayat tersebut sama seperti pembatasanyartg biasa

diungkapan oleh orang Arab yangberbunyi o\'"*: (#.
Adapun firman-Ny a yangberbunyi:

{@'^*?{fr"e:15l }
" B a r an gs i ap a y an gnT e nt b e r i k a n sy afa at y an g b a i k. "
(QS. An-Nisa' [4]: 85)

Sampai pada ayat yang berbunyi:

{@kt:31i;i&y
"Niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya."
(QS. An-Nise' [4]: 85)

Maka kata j3! dalam ayat tersebut bukan makna j;! pada surat

Al-Hadid, karena kata J)$ dalam ayat ini merupakan bahasa

pinjaman dari kata Jiit yang berarti sesuatu yangrendah. Adapun
pengambilannyadari kata Ji{r dikarenakan kata ji(Jt yangberarti
jaminan atau tanggungan, ketika ia menjadi tunggangan, maka ia pun
bisa berarti penunggang sehingga dalam pengertiannya pun ia bisa

digunakan untuk mengartikan sesuatu yangkeras, contohnya ia bisa

berarti tulang punggung keledai. Oleh karena itu disebutkan dalam

sebuah kalimat ;:St JL'el;Y artinya aku akan menanggungmu

(membawamu) diatas iulang punggung keledai, atau seperti kalimat

Vt:1t9.&l d\$ri arrinya aku akan menanggung beban kesedihan

dan musibahmu.

Seorang penyair berkata:

2W*,\6e ;Y-ti# & ifut
Dan kami bawa **ru;rf!#;o;::#an suntuff ydns tinssi
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Adapun makna ayatpadasurat An-Nisa' adalah bahwa barangsiapa

yangmengarahkan dan menolong dalam perbuatan baik, makaiaakan
mendapatkan bagian dariny a, dan barangsiapa y angmengarahkan dan
menolong pada perbuatan buruk maka ia juga akan mendapatkan
bagian (dosa) darinya. Dikatakan bahwa makna dari kata Jiit adal"h

J+3t yaitu yang menjamin. Ayat tersebut mengingatkan bahwa
barang siapa yang menolong dalam perbuatan buruk, maka ia akan
menjadi penanggung dari perbuatan tersebut, dimana ia akan dimintai
peftanggung jawabannya, sebagaimana disebutkan pula bahwa siapa

sajayangberbuat kezhaliman, maka ia akan menjadi penanggung atas

kezhalimannya, dan ini merupakan peringatan bahwa ia tidak akan
terbebas dari siksa (hukuman).

TrK : Kata ;.-l33r artinyasama, dan iadigunakan dalam kedudukanJ
dan takaran. Dari kata tersebut lahirlah kata lUfir yaitu ketidak
serasian di ujung bait syair, karena kesusahan untuk menyesuaikannya.
Disebutkan dalam sebuah kalimat VSU3,t,ig$J '"Jl'oi| afi.inyafulan
sepadan dengan si fulan dalam hal pernikahan.

Allah S(sj:nY;L berfirman :

{€}'G(b5K{5y
"Ddn tidak ada sesuatuya.ngsetdrd dengan Dia.' (QS. Al-Ikhlas [1 1\: a)

Dari kata tersebut lahirlah kata l-GK:rr (balasan) yang berarti
persamaan dan ganlaran dalam pekerjaan. Kalimat;iUZ,i,ir ,td3K 3\3
artinyasi fulan sebagai penyeimbang bagimu dalam hal yang benolak
belakang. Kata lElj\ artinya membalikkan sesuatu, seakan ia ingin
menghilangkan sisi persam a nnya. Contohnya seperti. kata lUl:ir
yrrgl...rt"i ketidak serasian dalam syair. Kalimat 

-*11"\KJ 

^niniy^wajah ya\g muram atau suram warfianya. Disebutkan dalam sebuah
kalimat 'i.K'alu.^-+J Jrll iV anrnya penghasilan unta ini tidak ada

yang menyerupai kesempui naanrLya. Kalimat SiK'^L)3u J+ artinya
si fulan mengawinkan untanya setiap tahun sehingga ia menghasilkan
keturunan darinya.
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, 
j3: Kata &uiir artinyaadalah mencukupi, dan itu berarti sesuatu

Y
fr"g dapat terpeNfihi kekosongannya dan menunjukkan pada

ter capainya keinginan sebuah perkara.

Allah Jvi:6a berfirman:

{@3'Ai'4"J5!'6gy
"Dan Allab mengbindarkan orang-ordng mukmin dari peperangdn."

(QS. Al-Ahzab l33l: 2s)

{@ 6;;,15t36q4
"sesunggubnya Kami memelibara kamu daripada (kejabatan) ord.ng-

orangyd.ng lrTenTperolok-olokkan (kamu)." (QS. Al-Hijr [15]: 95)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@11,+;;ff,y
"Ddn cukuplab Allah menjadi saksi." (QS. An-Nisa' ftl:79)

Arti ayat tersebut adalah li.{, iirl gl, adaptn huruf b, (.-J dalam

ayat tersebut merupakan huruf zaidah yaitu tambahan, ada lugayang
mengatakan maknanya aku cukupkan AIIah sebagai saksi. Kata ffit
artinya adalah makanan, dianikan demikian karena makanan dapat

mencukupi ftebutuhan perut). Jamak dari kata tersebut adalah gl.
Disebutkan dalam sebuah kalimat ,Fr:y,i>L cUf arrinyaaku cukupkan

untukmu si fulan daripada r.r.orJrrg, ini sama seperti kalimat j4i)#
$ aninya cukup bagiku engkau daripada orang lain.

lt
a[ r rrr, 3 ,^ngberarti tiap-tiap atau seluruhnya adalah penggabungan

blgian-bagian sesuatu, dan kata tersebut mempunyai dua jenis makna;

pertanTa adalah yangmenggabungkan sesuatu beserta keadaan-keadaan

yangkhusus dengannya, dan ini sama seperti makna kata iWlt yaitu
lengkap dan sempurna.
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Contohnya seperti firman Allah lr;;{,va yang berbunyi:

{@54,56{;}
"Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya." (QS. AI-Isra' l17l:29)

Maksudnya adalah langan mengulurkan secara sempurna.

Seorang penyair berkata:

,si O6;lnil ;a' ',5 g, ,-a
Bukanlah setiap pemuda dikatakan pemuda

nalrzun pemuda adalab yang sudah sempurna adabnya

Jenis makna k^t^ $ yangkedua adalah y^\agmenggabungkan
banyak hal. Terkadang, kata $ di-idbdfdb kan kepad a iamak yang

diawali dengan huruf alim lam (Jl) contohnya seperti kalimat ?Fl S
artinya setiap kaum. Terkadang kata tersebut jqa di-idhafab-kan

kepada dhamir, contohnya seperti firman Allah SGir'vJ y angb e rbunyi :

{@16"&3Lt^<4i1"# Y
"Maka bersujudlah para Malaikat itu semuanya bersama'samd."

(QS. Al-Hijr [1s]: 30)

Terkadang kata 3 j"g di-idbdfab-kan kepada kata nakirah yarLg

mufrad, contohnya seperti firman Allah S6:nY;7 yangberbunyi:

{@fi*L|tU'y
"Ddn tiap-tiap manusia itu telab Kami tetaphan." (QS. Al-Isra' llTl: t3)

{@#;Af,fiY
"Dan Din Maba Mengetabui terhadap segala sesudtu."

(QS. Al-Baqarah l2l: 29)

Dan contoh-contoh ayatlainnya.Terkadang k^t^ $ ini tidak
di idofahkan sama sekali, akan tetapi idhafahnya ditakdirkan
(disembunyikan).
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Contohnya seperti dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{@ <,;:l.*eky
"Masing-masing beredar pada garis edarnya." (QS. Yasin [36]: a0)

{@'*';;Eks\
"DAn se?nud mereka datangmengbadap-Nya dengan merendabkan diri."
(QS. An-Namll27l:87)

{@ 6;';J4iii*);&ty
"DAn tiap+iap mereka akan datang kEada Allah pada bari kiamat
dengan sendiri-sendiri.' (QS. Maryam [ 1 9]: 95)

{\@,r.r,r;Ai'i:by
" Sernud mereka termasuk, ordng-orang yang sabar. "
(QS. Al-Anbiya' [21]: 85.

{@";ngaG$a'y
"Ddn Kami jadikan bagi masing-masing merekd peruntpdrnddn."
(QS. Al-Furqan 125): 39)

D an ay at- ay at lainny a y ang ada dal am al-Qur' an y angj uml ahnya
sangat banyak. Dan tidak pernah datangsatupun ayat dalamal-Qur'an
maupun ucapan bahasa arab yang fasih lafad, $ be, alif dan lam
(sehingga menjadi JiiD , namun kata tersebut biasanya digunakan oleh
ulama mutakallimin dan oleh para ahli fiqih dan orang-orang yang
sejalan dengan mereka. Kata ijKil artinya adalah ahli waris selain
orang tua dan anak. Namun Ibnu 'Abbas berkata bahwa yang dimaksud
dengan ijy(,it adalah ahli waris selain anak. Dan diriw ayatkan bahwa
Nabi Muhammad 1q^*x|* pernah ditanyatentang ijy(jr.
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Beliau bersabda:

3<<,Jb is rl,^ 
,.;;- ssu 'll

"Siapa sajayangmeninggal dunia dan ia sudah tidak memPunyai anak

dan orang tua."lo

Pada hadits ini Nabi menjadika" iiySr sebagai nama untuk mayit,

dan kedua pendapat ini benar, karena kata iid3l adalah mashdar

yang yang mencakup makna ort sl (ahli warits) dan 3".jjet (yrrg
mewariskan). Adapun sebab penamaannya bisa jadi karena nasab itu
terkumpul kepada mayit, atau karena ia bertemu nasabnya dengan

salah satu uiungnya. Yang demikian ini dikarenakan penasaban itu
ada dua jenis:

PertAmA, penasaban ke dalam, contohnya seperti nasab bapak

dan anak.

Kedua, nasab kesamping, contohnya nasab saudara dan paman.

Quthrub berkata: "Yang dimaksud dengan ijySf adalah ahli waris

selain kedua orang tua dan saudara lakilaki." Namun pendapat ini
tidak dianggap. Dan sebagLannya lagi berkata bahwa yangdimaksud

dengan ijySt adalah semua ahli waris.

Hal ini seperti yangucapkan dalam sebuah syair yarLgberbunyi:

'{Yl: l;) * O&\,H'#rs
Manusia itu kikir terhadap hak-haknya,

ndrnun terhadap ahli waris mereka tidak ?ndu rnengeluarkannya

Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (2889) dari haditsAl-Barra bin'Azib
,*egi;4 dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Sbahih As'Sunan.
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I

. Kalimat 'eydalam syair diatas diambil dari kalimaty^ngberbunyi

;)t iUi artinya menggembalakan unta. Penyair tidak bermaksud
apa-apa dengan makna yang ada dalam kalimat tersebut, namun ia
menyebutkan kata ii>tflt dalam syairnya sebagai anjuran kepada
manusia untuk zuhud dari mengumpulkan harta,karena zuhud dalam
harta itu lebih berat dibandingkan zuhud (meninggalkan) terhadap
anak-anaknya. Syair di atas juga sekaligus mengingatkan bahwa
siapa sajayangmeninggalkan harta kepadamu, maka kamu termasuk
ke dalam ijy3t. Ini sama seperri kamu berkataji;i) #'^t$U arinyaapa
yang engkau kumpulkan, sesungguhnya ia untuk musuh. Orang Arab
berkata [$,3 S; I artinya si fulan tidak mewarisi apapun, yang
demikian juga disebut dengan ij>tflt, yaituorang yang mengkhususkan
(memberikan khusus) bagi kedua orang tlranya.

Seorang penyair berkata:

*W:,r":i ):L qu; 6t f {. !>K';b+Jt tUs $2:
Engkau telah mewariskan kerajaan selain abli anris

Dari bani manaf, 'Abdussyams dan Hasyim

Kata jsil artinya adalah mahkota, dinamakan demikian
karena ia melingkar diatas kepala. Disebutkan dalam sebuah kalimat
n>S * e_b.11 $ aninya laki-laki itu kelelahan dalam berjalannya
dengan sangat lelah. Kalimat *"f C,:d"Jt $ aninyapedang itu tidak
memotong (menebas) kepada sasarannya. Kalimat pd(ir ;F 3\41 3
^rtiny^ 

lisan itu tidak mengeluarkan ucapan. Begitu juga kalimat
[r\3 jsi artinyasi fulan tidak menunggangi binatarr! ,rrrggrngannya.
Kata 

"(i(jt 
artinya adalah dada.

+K: Kata &Ltt artin ya adalah anjing,yaitu binatang yang selalu
menggonggong. Kata muannatsnya adalah LK. S.drrrgkan bentuk
jamak dari kata tersebut adalah il3i 

^t^u.:)it, 
namun terkadang untuk

menyebutkan bentuk jamak dari kata tersebut adalah i^.f.
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Allah berfirman:

{G}=iz-li.ffY
"Seperti anjing." (QS. AI-A'raf l7l: 176)

Allah berfirman:

{@U;\+*6tWAxs\
" Sedang anj ing merek a membentangkan kedua lengannya di muk a pintu
gud." (QS. AI-Kahfi [18]: 18)

Kata akjt juga digunakan untuk mengartikan ketamakan,
contohnya seperti kalimat yf ; ,-b;\'; dia lebih tamak dari anjing.
Dan kalimar- ry j;, artinya laki-laki yang sangat tamak. Adapun
kalimat ,lS ,2k artinya anjing gila, dinamakan demikian karena ia
selalu menggigit daging manusia, sehingga ia diserupakan sepeni gila,
dan orang yang di gigit anjing akan terkena penyakit anjing (rabies)

dan ia disebut ;$ aniny^ yangterkena penyakit anjing. Disebutkan
dalam kalimat arab {$ p.-2 artinyaorang yangterkena penyakit anjing,
,trr, ;j( ij aninya kaum yangterkena penyakit anjing.

Seorang peny air berkata:

',tfutoK,lt ,yi3Y)
Darah mereka sehat (sembub) dari penyakit rabies

Kata J.Kjt artinya adalahhaus atau dahaga. Kalimat]4.ir i=4 {ilr
artinya seekor unta itu kehausan. D ise butk an juga dalam kalima r j| ]t,::Si
arrinya unta nya kehausan. Kalimat Lql $ arrinya musim dingin
nya sangat menggigil. Pemaknaan ini diserupakan dengan kehausan.

Dan kalimat ($ $S afiLnyazamanyangsangat keras. Disebutkan juga

dalam kalimat W .$:i artinyatanah yangkering apabilatidak disirami
sehingga menjadi kering kerontang, ini diserupakan dengan kalimat
y$tJ-.lt y^rLgberarti laki-laki yangkehausan, karena ia tidak minum
sehingga membuat tenggorok annya kekeringan. Adapun kata .^l>i(jt
atau kata +fur artinyaorang yangmengajarkan kepada anjing.
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Allah berfirman:

{ @ il;Aa'4i<t eqt i;,^'*i 6Y
"Ddn (buruan yang ditangkdp) oleb binatang yd.ng telab kamu ajar
dengan melatibnya untuk berburu." (QS. Al-Maidah [5]: a)

Kalimat '^X ,$:i artinya tanah (tempat) yangbanyak anjingnya.
Kata J.kjt jugaberani aku yangmenjadikan pedang tegak. Kata i;kit
artinya perjalanan yang membuatnya semakin letih dan susah

sehingga membuatnya berteduh untuk mencari bekal. Pemaknaan

ini diserupakan dengan gambaran anjing yangsedang dalam berburu.
Kalimat i;-'lr d...lif i artinya aku telah menjadikan anjing sebagai

pelindung.

Seorang penyair berkata:

'^lutr)ip- ?y:";
Perjalanan pengr)njin yang menjadikan kulit anjing sebagai pelindung

Kata iKil juga berarti jenis bintang di langit yang menyerupai

anjing, hal ini mengekor pada sebuah bintangyang disebut dengan

bintang S--CI|. Kata o\r;i3l artinya adalah alat yangmenggunakan dua

besi yang tEam, dinamakan demikian sebagai bentuk penyerupaan
dengan dua anjing yang sedang berburu, adapun penggunaatnyadalam
bentuk mutsanna, karena jumlah alat tersebut dua. Sedangkan kata

+J3l artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk memegan g alat

tersebut. Kalimat ,;;j$l+Jif artinya adalah kuku atau cakar burung
rapwali.Ia diambil Sarikataekltyang berarti anjing, dimana cakaran

r$awali diserupakan dengan terkaman anjing.

tIK: Kata ;Klr artrnya adalahbeban. Disebutkan dalam sebuah

kalimat l-..E=?,3)i ,;$ artinya si fulan di bebankan dengan ini. Kalimat
'&LKi 

^rtiny^ 
aku membebankannya. Kalimat $-.jt g- -iKrr artinya

kemuraman dalam wajah, diartikan demikian karena wajah yang
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seperti itu menunjukkan akan sebuah pembeb anan.Kalimat 4;l3u
artinya adalah apa yang dikerjakan oleh seorang manusia dengan

menampakkan keletihan dan kesuk aran yang didapatinya. Lalu kata

i-IKjt dalam kebiasaan nya menjadi isim terhadap sebuah kesusahan.

Sedangkan krtr.-ik;it menjadi isim atas sebuah pekerjaan manusia yang

dikerjakan dengan susah payah,berat, dan terkadang juga mengandung

unsur basa basi. Oleh
terdapat dua jenis;

karena ini maka bentuk perbuatan manusia

Pertama, perbuatan yangterpuj i. Yaitu ap^ y angdiusahakan oleh

seorang manusia guna menjadikan perbuatarLnya mudah sehingga

kemudahan tersebut menjadi pembebanan baginya dan ia pun
menyukainya.Jenis perbuatan yangdemikian ini terdapat pada amalan

peribadatan.

Ke dua, adalah perbuatan y arLgtercela, yaitu apa y angdiusahakan

oleh seorang manusai atas dasar ke pura-puraandanini yang dimaksud

dalam firman-Ny a y 
^ig 

berbunyi :

{@'4;faf;6v'r4b1"fdr,i}
*Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta imbalan sedikit pun

kepadamu d.ta.snyd (dakwabku); dan aku bukanlah termasuk orangyang
mengada-ada." (QS. Shad [38]: 86)

Juga seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad1<4zxW yang
berbunyi:

*Akubersamaorans-oransyansr.:#:::i:'.rY*l:
perbuatan yang mengada-ada (penuh dengan kepura-puraan)."I1

11 Imam Nawawi berkata bahwa hadits diatas tidak kuat. Sementara imam ad-Daruquthni
mengeluarkan hadits tersebut didalam kitab Al-Ifrad dengan sanad yang dhaif, yaitu dari Zubair
bin'Awam dari Nabi dengan lafazh hadits sebagai berikut: j

u61i gta' akat 3r 
"'s. 
; jyt
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Dan juga firman-Ny a y^ng berbunyi:

{@"@Sy-ai{i'i3ifi{y
*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
k esanggupanny d." (QS. A1-B aqar ah l2l: 2S 6)

Maksudnya adalah bahwa Allah tidaklah memberikan kesusahan

kepada seseorang melainkan Dia memberikan kemudahan selanjutnya,
dan ini sepefti yangdifirmankan oleh-Nya dilain ayatyangberbunyi:

{@Fli,f;
" D an D ia t idak menj adik an ke s u k aran unt uk m u dalam agam a. (I kut i lab)
aga?na nenek rnoydngrnz." (QS. Al-Hajj 122):78)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

'S , Kata jilt artinyaadalah memberikan
hiketahui olel salah satu dua indera. rrrr l>r3r

pengaruh yar,g dapat
yangberarti ucapan, ia

4vli,trui#6\

{@cJ-\;;3;\#y
"Mungkin kamu tidak menyukai sesud.tu." (QS. An-Nisa' lal: 19)

adalahsesuatu y ang dapat diketahui oleh indra pendengaran, sedangkan

"Sesungguhnya aku terbebas dari mengada-ada begitu juga umatku yang shalih."
Sedangkan di dalam kitab llrya'L/lumuddin disebutkan lafazh haditsnya sebagai berikut:

tr+kl ;r',V $;\a:fu\^1
"Aku bersama ummatku yang bertaqwa terbebas dari mengada-adakan.'
Hadits di atas riwayat Imam Ahmad dan ath-Thabrani meriwayatkan nva di dalam Mu'iam Al-Kabir
dan Al-Ausatb, sedangkan Abu Na'im meriwayatkannya di dalam kiiab Al-HilyaD dari Salman ia
berkata kepada orangyangbenamu kepadanyir "Kalau saia kami ridak dilaran! untuk mengada-
ada, niscaya kami akan mengada-adakan sesuaiu untukmu." Kalam ini mengandung hukum hidim
Nabi secira benar. Dengan"ini lbnu Hajar Al-Atsqalani seolah memberlkan peiunjuk densan
ucapannya yang berbunli 'hadits ini diriwayatkan dari Nabi dari hadits Salmin.' Padahal vins
benar adalah hadits di atas merupakan ucapannya salman. Sementara'Umar berkata sebaeai;1ani
yang_disebutkan dalam shahih al-Buktiari dari Anas "kami dilarang untuk menga"da-ada.'
Dan Ibnu 'Asakir meriwayatkannya dengan lafazh:

isar 6, 
^i i;i ev; ;l'-;\l

"IU(ahai Allah, sesungguhnya aku besena umatku yang shalih berlepas diri dari mengada-adakan."
Lrhat Kasyful Khafa (L/236-237).
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kata pflt y?ng berarti luka dapat diketahui oleh indra penglihatan.
Kalimat 'o!S aninya aku melukainya dengan luka yang parahsehingga

pengaruh.ry, t.rlihat jelas, kedua makna tersebut terangk.r- drlrl
ucapan seorang penyair yang berbunyi:

i<ir ,*ai-tf 'r-.ir :,Kir-.
\- > J \)-- \- J

Ucapan ydng bijak layaknya luka ydng dalam

Kata iK.lt yangpertama dalam syair diatas merupakan jamak dari
ka:a'a:$ sedangkan kata pflt yangkedua artinyaadalah luka, dan kata

i,G)'t artinya adalah yanglebih luas.

Seorang penyair lain berkata:

xste69u.!l LF,
Luka oleh lisan sdrnd seperti luka oleb tangan

Kata id(ilyang berarti ucapan adalah sesuatu yangterletak pada

sekumpulan kata-kata yang tersusun, juga yang didalamnya terdapat

kumpulan makna. Sedangkan menurut ulama nahwu, yangdimaksud
dengan iy<j' ialah sesuatu yang terletak padabagian yang diantaranya
ada isim (nama) atau f il (perbuatan) atau adat (alat). Dan menurut
kebanyakan ulama mutakallimin menyatakan bahwa yangdimaksud
dengan iy<j' ialah sesuatu y^rgtidak mungkin terletak melainkan
p ada al-Jumlab al- murakk abah al-Mufidab (kalim t y angtersusun y ang

memberikan faidah makna) dan ia lebih khusus daripada Jrit kr...r,
JPt h^nya terletak pada ,LlrVI I yaitu kumpulan kosa-kata. Adapun
kata L$it menurut mereka adalah masing-masing dariyangtiga diatas,

yaitu dariisim,f il danadAt.Namun ada jugayangberkata sebaliknya.

Allah J6r,va berfirman:

{@'i+$i?l:t?;KvY
"Alangkab buruknya kata-kata yang keluar dari mulut rnerekA."
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(QS. Al-Kahfi [18]: s)

Dan firman-Nya yarlgberbunyi:

{@ #;ioi;\;{3!;Y
"Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya."
(QS. Al-B aqarahl2l: 37)

Adayangberkata bahwa yangdimaksud dengan gW dalam ayat
tersebut adalah apa y ang difirmankan oleh-Ny a yang berbunyi:

{@c3rtwq4
*lVabai Rabb kami, kami telah menzhalimi diri kami."
(QS. A1-A'rdf lTlt 23)

Al-Hasan berkata: "Yang dimaksud dengan kalimat yang Allah
ajarkan kepada Adam dalam ayat di atas adalah ucapan nya ya.ng

berbunyi; bukankah Engkau telah mencipatakanku dengan tangan-Mu?

Bukankan Engkau telah menempatkanku di Surga? Bukankah para
Malaikat-Mu telah bersujud kepadaku? Bukankah rahmat-Mu telah
mendahului amarah-Mu? Bagaimana menunrt-Mu jika aku bertaubat
kepada-Mu akankah Engkau mengembalikanku ke dalam Surga? Maka
Allah pun menjawab;Iya." Namun adajugayangberkata bahwa yang
dimaksud dengan 

"q 
ddam ayat di atas adalah amanah yangAllah

berikan kepada langit, bumi dan gunung-gunung yangtermaktub dalam

firman-Ny 
^ 

y ang berbunyi:

{ @ )q\.i"^iG o- >ti 6; i;:iig;vL y
"Sesungubnya Kami telab mengemukakan anTdndt kepada langit, bumi
dan gunung." (QS. Al-Ahzab p3l:72)

dan juga yangtermaktub dalam firman-Ny a yangberbunyi:

{@7;-ra.x :4: *+it {,,t' t' b
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"Ddn (ingatlah)ketika lbrabim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat
lalu Ibrabim menunaikannya." (QS. Al-Baqarahl2l: L2a)

Dikatakan bahwa yang dimaksud deng m eatj dalam ayat tersebut

adalah sesuatu yarlgAllah ujikan kepada Ibrahim berupa perintah

untuk menyembelih anaknya dan mengkhit^nnya serta uiian selain

keduanya. Dan firman-Nya kepada Nabi Zakmiy a y 
^ng 

berbunyi:

{ @rlc 1$lE ;z &,i;r$-xi'fy
"sesungguhnya Allab mengembirakan kamu dengan kelabiran (seorang

p utramu) Yalry a y ang nTembenark an kalimat (y ong datang) dari A llab. "
(QS. Ali'Imran [3]: 39)

Dikatakan bahwa yarLgdimaksud dengan 'ag d^l^ ayat tersebut

adalah kalimat tauhid. Ada juga yang berkata bahwa maksudnyaadalah

kitab Allah. Namun ada jugayangberkata bahwa maksud darikata
'e5 d^l^ ayat tersebut adalah'Isa. Adapun kenapa'Isa disebut dengan

'a:5 d^L^ ayat diatas, dan dalam firman-Nyayengberbunyi:

{@'i7 J;\i';f';d;'Y
"DAn kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kEada Maryam."
(QS. An-Nise' [4]: 171)

Adalah dikarenakan Isa diadakan (diciptakan) dengan kehendak

seperti y angdisebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@*-.lr3Ly
"sesunguhnyd perunxpatrtddn 7sa. " (QS. AIi 'Imran [3]: 59)

Ada juga yang berkata bahwa disebutnya Nabi 'Isa dengan kata'a:$

dikarenakan ia memberikan petunjuk kepada manusia dengan kalim atnya,

sebagaimana ia juga memberikan petunjuk kepada manusia dengan kalimat

Allah dikala dia masih kecil, dimana pada masa buaiannya ia berkata:
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"Sesunggubnya aku ini hamba Allab. Dia memberiku al-Kitab (njil).'
(QS. Maryam [19]: 30)

Namun ada juga yarg berkata bahwa dinamakarnya 'Isa dalam
ayat di atas dengan sebutan itta$ dikarenakan ia telah menjadi Nabi,
hal ini sama seperti Nabi Muhammad -p*xtz yangdinamai dengan
l;6> "Peringatan (dan mengutus) seorang Rasuli.

Sebagaimana dalam firman-Nya: 
z i,\
{@{,ir@6}

" P erin gat an (dan rn en gutu s) s e o r an g R as u 1. " (QS . Ath-Thal aq [6 5 ] : 1 O- 1 1)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@i{try*ty
*Telah 

sempurnalab kalimat Rabbmu." (QS. Al-An'am [6]: 115)

Kata i:KJt dalam ayat tersebut bermaksud ij,iijt yaitt.keputusan.
setiap keputusan disebut dengan 'a:$ a^iukeputusan tersebut berupa
ucapan ataupun sebuah tindakan. Adapun kenapa keputusan tersebut
disifati dengan benar dan jujur, karena dalam istilah Arab ada ungkapan:

,y: 3V Jf' ur^p^n yangbenar, dan perbu arrn yangbenar. "

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@$#;s;y
"Telab sempurnalab kalimat Rabbmu." (QS.Al-An'am t6l: 115)

Ini menunjukkan adanya kesamaan dengan firman-Nyayang
berbunyi:

{@"&r"#rsi&iy
"Hari ini telab Aku sempurnakan agarnarnu." (QS. Al-Maidah t5l: 3)

Dan ayat tersebut juga sekaligus mengingatkan bahwa syariat ini
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(islam) tidak dihapus setelahnya. Ada ).',gayangberkata bahwa yang
dimaksud pada ayat surat AI-An'am adalah apayangdisabdakan oleh
Nabi Muhamm ad -xr*xiya yang berbunyi:

((3,Ut ?;iL:iK "riv,;L,t JaSar jw;irr Atv t:in
"Yang peftama kali Allah ciptakan adalah al-Qalam, kemudian Allah
berfirman kepada al-Qalam, tulislah apayangterjadi sampai hari
kiamat."12

Namun ada jugayangberkata bahwa yangdimaksud dengan LK
adalahal-Qur'an, dinamakan al-Qur'an dengan kalimah seperti mereka
menamak an';;*2J1 dengan nama u.Fif . Kemudian ia melanjutkan,
lalu al-Qur'an itu Allah sempurnakan dan Allah kekalkan dengan
penj agaan-Nyr. Lalu mengenai penggunaan kata,*3 yangmerupakan

f ilmadbl, ini menunjukkan bahwa penjagaan-Ny,terhadap al-eur'an
sudah semenjak dahulu, dan mengenai makn a penjagaan ini terdapat
petunjuk firman Allah yalgmenyatakan akan hal ini yangberbunyi:

{@;{stiKog}
"Jika orang-ordng (Quraisy) mengingkarinya." (QS. AI-An'am t6l: 89)

Dan ada |ugayangberkata bahwa yangdimaksud dengan Ol:S
dalam surat Al-An'em adalah jan)i dan ancamannya berupa pahala dan
siksa, dan mengenai hal ini terdapat firman-Nya yang berbunyi:

{ @ar<ii li,*,r3r\ i:S 4;-'SJitI }
"Bendr (telah datang) tetapi telab pasti berlaku ketetapan azab terhadap
ordng-orang yang kafir." (QS. Az-Zumar 139): 7 1)

Dan juga firman-Ny a yang berbunyi:

{ @'gi 6ii,Y 45 t{a;3^fK y
12HaditsshahihdiriwayatkanolehAbuDawuddengan".m

oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Shahib AQaml'dengan nomor (2018).
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"Demikianlab telah tetap hukuman Rabbmu terbadap orang-orangyang

fasik." (QS.Yunus [10]: 33)

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 6ufit adalah mukjizat

ytrgmereka gunakan. Ayat tersebut sekaligus mengingatkan bahwa

^pa 
yang telah disampaikan kepada mereka berupa ayat-ayat telah

sempurna dan telah disampaikan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ r;#)-Jtilq
*Tidak ada yang dapat merobah -robah kalimat-kalimat-Nyo. "
(QS. Al-An'am [6]: 115)

Ini merupakan bant ahanterhadap ucapan mereka y^flgberbunyi:

{@Tii-{b q;A*:i}
"Datangkanlah aLQur'an yang lain dari ini." (QS. Yunus [10]: 15)

Ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan uX: $
adalah hukum-hukum-Nya yang telah ditetapkan dan dijelaskan kepada

para hamba Nya yangtelah disampaikan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ T';*q ;, ;;Yo} iF S:xi!;; 86y
"DAn telah sempurnalab perkataan Rabbmu yang baik, (sebagai io"il
untuk, bani Israil disebabkan kesabaran mereka." (QS. Al-A'raf l7l: 137)

Dan yang dimaksud dengan i:Kit dalam ayat tersebut adalah apa

y angdisebutkan dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

{@T "*,i 
6ii&';#J+i5y

"Dan Kami bendak memberi learunia kepada orang-ordngyangtertindAs. "
(QS. Al-Qashash [28]: s)
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@t1u;K$;,t;fri{iiiy
"Dan sekiranya tidak. ada suatu ketetapan dari Allah yangtelab terdahulu,
pasti (siksaan itu) menimpa rnerekd" (QS. Thahal2)l: 129)

{ @ tr;;i J13 FdLq 6 {t17'"4 {tiy
" Kalau tidaklah karena k etetapan y ang telah ada dari Rabbmu dahulunya
(untuk rnend.nggubkan azab) sampai kepada waktu yang ditentukan,
pastilah mereka telab dibinasakan." (QS. Asy-Sy[r- la2]: U)

Ini menunjukkan pada apa yang telah disebutkan mengenai
ketetapan-Ny" yang telah berlaku serta hikmah-hikmah-Nya yang
tidak ada yang dapat dirubah-rubah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@4{S',:6i\$:};y
*Dan Allab akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nyo."
(QS. Yrnus [10]: 82)

Maksud g\1$ dalam ayat tersebut adalah hujjah-hujjah-Nya yang
telah Allah jadikan sebagai penolong dan penjelas bagi kamu sekalian,

atau dalam ani lain dengan hujjah-Ny a yangkuat.

Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{ @ it'rg t} t3.ot <,'i--;.y
*Mereka 

bendak merubab janji Allah." (QS.Al-Fath [a8]: 15)

Ini menunjukkan pada firman-Nya y ang berbunyi:

"Katakanlah: "Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami."
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(QS. At-Taubah [9]: 33)

Yang demikian ini dikarenakan AIIah menjadikan ucapan orang-
orang munafik yang berkata:

{@F56iY
" Biarhanlab k ami, nis cay a kami mengik uti kamu." (QS. Al-F ath [a 8] : 1 5)

Sebagai pengganti kalam Allah. Maka Allah mengingatkan bahwa
mereka tidak berbuat (ikut perang) sama sekali. Bagaimana mereka
mau ikut berperang sedangkan Allah sudah mengetahui bahwa mereka
tidak akan melakukannya. Dan hal ini sudah menjadikan ketetapan-

Nya yang telah ditetapkan. Kalimat $ta:Ifi yangberarti pembicaraan
Allah terhadap para hamba-Nya mempunyai dua jenis:

Pertama, di dunia. Kedua, di akhirat.

Adapun di dunia, maka Allah telah mengingatkannya melalui
firman-Ny a y ang berbunyi:

{@51e-6fr-i,(r'y
"Ddn tidak mungkin bagi seorang nxanusiapun babwta Allab berkata-
kata dengan dia." (QS. Asy-Syura la2l:51)

Adapun di akhirat, maka bentuk pembicaraan Allah terhadap
hamba Nya itu merupakan pahala dan kemuliaan yang tak terhingga
yang masih samar (tidak diketahui) bagaimana c^ranya. Ini juga

sebagai pengingat bahwa hal yang demikian ini (pembicaraan Allah)
diharamkan bagi orang-orang kafir sebagaima ta yangdisebutkan dalam
firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ i'U6;'r'Kiti$t-p
"Sesungguhnya orang-orang ydng rnenukar janji (nya dengan) Allab.'
(QS. Ali'Imran l3l:77)

Dan juga sebagaimana yangdisebutkan dalam firman-Nya yang
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berbunyi:

{@ 44+(; "&:ii'oi'}Y
*Mereka 

mengubab perkataan dari tempat-tempatnya. "
(QS. An-Nise' [4]:46)

Kata pilt dalam ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari
kata i:Kjt. Dikatakan bahwa maksud ayat rersebut adalah mereka

-.rrggrnri kata-kata dan meru b ahny a.Namun ada juga y 
^ngberkatabahwa maksud ayat tersebut adalah mereka memalingkan maknayarng

termaksud dalam isi kitab kepada makna yangtidak benar, dan ini
merupakan pendapat yarlgpaling tepar. Karena kalimat yarlgsudah
disampaikan kepada umat dan sudah terkenal dikalangan mereka sangat

sulit untuk dirubah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ isv@ firi't \iry4\ 5 lrr:"r"-\'ar(i6j }
"DAn ordng-ordng yang tidak mengetahui berk ata: "Mengapa Allab tidak
( an gs un g) b erbic ara d,en gan k am i dtdu dat dn gtan da - tanda ke k uas aan -Ny a
kepada kami?" (QS. Al-Baqarah t2l: 118)

M aksud kalimat,'il tAa:- adalah Allah men gaj ak bicara lan gsun g

kepada mereka. Dan ini sama seperti ucapan mereka yangtermaktub
dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{,@i;^iqy
"Perlibatkanlab AIIah kepadakami dengan nydtd."(QS. An-Nisa' [4]: 153)

)\5 : Kata jl adalah bentuk penolakan dan pemb atalanatas apa

yangdiucapkan oleh seseorang. Dan ini juga merupakan penolakan
terhadap sebuah ketetapan.
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Allah berfirman:

{@'b,siiJ;-;Ay
*Maka apakah kamu telah melihdt orangyang kafir."
(QS. Maryamllgl:77)

Sampai pada ayat yaigberbunyi:

, ntx\\C1, / \

{\Y )'<- }i
"sekali-kali tidak." (QS. Maryam l19l:79)

Dan Allah taj:i,Y;:. juga berfirman:

{@"*x;q&ffi+rY
"Agdr aku berbuat amal sbalib yang telab aku tinggalkan. Sekali'kali

tidak." (QS. Al-Mu'min[n [23]: 100)

Dan contoh ayat-ayat yanglainnya. Dan Allah juga berfirman:

{@rlt;l:)ky
"sekali-leali jangan, manusia itu belum melaksanakan dpd ydng

diperintahkan Allah kepadanya." (QS. 'Abasa [80]: 23)

K: Kata t;d(Jr artinya adalahmenjaga dan mengekalkan sesuatu.

Disebutkan dalam sebuah kalimat iirt a"yf artiny,a semoga Allah
menjaga dan mengekalk4nmu. Kalimat tS 6b,.i')<l artinya aku

menjaganya dengan kedua mataku ini.

Allah berfirman:

{@r4K;SY
"Katahanlab; 'siapakab yang dapat memelibara kamu?"'
(QS. Al-Anbiya' l2\: a2)

37? Huruf Kaf



Krt r'j(; artiny a adalahp elabuh an, f aitut emp at untuk memelih ara

bahtera. Sedangkan kata ly(jr adalah sebuah tempat di Bashrah.
Dinamakan demikian karena mereka selalu menjaga bahteranya disana.

Dan utang juga disebut dengan kata i"!KJt. Diriwayatkan dalam sebuah

hadits Nabi Muhamm ad 1a*fi* yang berbunyi:

Melarang untuk membayar hutang dengan hutang.

Krt, '>t(.it juga berarti rumput yarrg drjaga. Sedangkan tempat
untuk menjaga nrmputnya disebut dengan')t33 . Dan kata ',)K berarti
yangbanyak rumputnya.

Xt: Kata )$ aninyakeduanya, ini sama seperti k^t^ $hanyasajaia
digunakan untuk semuanya.Kata df secara lafadznyaadalah mufrad,
namun secara maknanya ia mutsanna. Terkadang ia menggunakan
lafadz y ang satu sesuai dengan bentuk laf.adzny a y ang mufrad, dan

terkadang dengan lafadz dua untuk menunjukkan maknanya.

A1lah berfirman:

{ @ 69 f 6fr 14i i'r* 3iYYLy
"lika salab seorang d.i antara ked.uanya oro, lrdra-duanya sampai

berumur lanjut dalam pemeliharadn?r7u." (QS. Al-Isra' llTl:23)
Dan untuk bentuk muannats nya adalah uk. Ketik akata tersebut

disandingkan dengan isim yang nampak, maka huruf alif (l)nya tetap

seperti biasa ketika dalam keadaan nasbab, jarr danrafa'. Dan jika kata

df disandingkan dengan dhamir, maka huruf alif (t) nya diganti dengan

huruf ya (,.s) ketika dalam keadaan nasab dan jarr. Contohnya seperti

kalimat t4S ,-'-\: artinya aku melihat keduanya, ata:u seperti kalimat
\:4?.,>)r, artinya akt melewati keduanya.,

rrirl-K:u uK:t ,f ,F5y
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Allah berfirman:

{@rr\ot(,#gy
"Kedua buab kebun itu mengbasilkan buabnya." (QS. AI-Kahfi [18]: 33)

Sedangkan contoh dalam bentuk rafa'nya adalah seperti kalimat
\:i)t 6i\i aninya ke du an y a t elah m e n dat an gi ku.

b: Kata iz- merupakan gambaran akan sebuah bilangan atau
jumlah, dan ia biasa digunakan untuk istifbam atau sebuah pertanyaan
dengan menashabkan isim setelahnya yangkemudiaan berkedudukan
seb agai umy iz. Contohnya seperti kalimat I A. ? r,i, ? aftiny aberapa

orang yangtelah kamu pukul? Iajugabisa menjadi khabar dengan men
jarrkan isim setelahnya. Contohnya Pri!-! Aftinyabetapa banyak
orang itu. dan ini mengandung arti jumlih yang banyak. Terkadang
ia juga ditambahkan huruf 6 pada isim yangdi pertanyakan oleh i!-.
Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Ny a yangberbunyi:

{@(<Gf ,;iifiy
"Betapa banyak negeriyangtelah Kami binasakar." (QS. Al-A'rnf l7l: a)

{ @'zi)L ;6; aC,^Ji{Jy
" Dan betapa bany ak ny a (penduduk) negeri y ang zh alirn y dng telab Kami
binasakan " (QS. Al-Anbiya' [21]: 11)

Ka:a'"1t artinyaadalah lengan baju, yaitu bagian y^ngmenutupi
tangan.Sedangkan kata'4t artinyaadalah kelopak bu-ah, yaitu bagian

yangmenutupi buah. Jamak kata tersebut adalah irli.
Allah berfirman:

"DAn pohon kurma yang rrTe?rTpunyai kelopak mayang."
(QS. Ar-Rahman [55]: 11)
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Adapun kata ";iiit aftinya adalah sesuatu yangmenutupi kepala,
seperti peci.

<ltz
, I.J : Kalimat ,&t JIS artinya kesempurnaan sesuaru, yaitu\./
tercapainya tujuan dari sesuatu tersebut. Jika disebutkan dalam sebuah

kalimat A)i ,F maka ia berarti telah tercapai tujuan dari sesuatu
tersebut.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

"PAnA ibu hendaklab menyusui anak-anaknya selama dua tabun penuh."
(QS. Al-Baqarah l2): 233)

Ayat ini mengingatkan bahwa masa dua tahun itu merupakan masa

penyusuan yang baik untuk bayi. Dan firman-Nya yangberbunyi:

{ @'ra.$i l|'ug "i'u < r1;t- y
"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan
sepenuh-penubnya pada hari kiamzr. " (QS. An-Nah[ 116]z 25)

Ini mengingatkan bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang
sempurna sesuai dengan apay^ngmereka capai dari perbuatan dosanya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@2s,-';*4}
"Itulah sepulub (bari) ydng selr7purna." (QS. Al-Baqarahl2l: 196)

Dikatakan bahwa disebutkarLnya kalimat 
^:rg 

g# yangberarti
sepuluh yang sempurna, bukanlah untuk mengajarkan bahwa tiga di
tambah tujuh adalah sepuluh, namun itu untuk menjelaskan bahwa
sepuluh hari tersebut merupakan jumlah puasa yaflgsempurna yang
kedudukannya sama seperti kurban. Ada juga yang berkata bahwa
maksud disebutka rrrry a +V f7; y angb erarti sepuluh y angsempurna,
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ini merupakan pelebihan dalam ucapan, sekaligus mengingatkan akan

keutamaan puasa tersebut yangtidak dapat dimatematiskan. Dan juga

bahwa sepuluh merupakan akhir dari hitungan dimana hitungan-

hitungan setelahnyahanya sebatas pengulangan, maka disebutlah ia

sebagai bilangan yangsempurna.

'^3: 
Kata cl'ir artinyaadalahorang yang dilahirkan dengan kondisi

mata rusak. Namun terkadang iaitgadigunakan untuk mengartikan

orang yang tidak dapat melihat.

Seorang penyair berkata:

\#;\,3;tw,Li:s
Kedua rnd.tdnyd rusak sampai memutib

,1 rb : Kat a';iAl artiny a adalah ap a- ap a y angt e rtut up i (t e rl i ndu n gi)

JLh ,.r,.ratu. Disebutkan dalam sebuah kalimat ;iill,# artir:ya
aku menjadikan sesuatu itu dalam sebuah tempat yangterlindungi.
Lalu kata ft- dikhususkan untuk mengartikan sesuatu yang dapat

menutupi (melindungi) seperti rumah, pakaian dan hal-hal lainnya

dari tubuh.

Allah Jvj:nw berfirman:

{@e;cHbKy
"seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.'
(QS. Ash-Shaffat pl: ae)

"seakan-akan mereka itu mutiara yd.ng tersimpd.n."

(QS. Ath-Thur ls2l:2a)

{@3i3Yi";;W
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Kalimat e::si artinyaaku menyembunyikan sesuatu dalam jiwa.

Allah S6j:iY;:- berfirman :

{@.fi$e"}:;EtiY
"AtAu kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam
batimu." (QS. Al-Baqarah l2l: 23 5)

Jamak dari kata ';At adalah 6\ilf.

Allah Sc6:iv;:. berfirman:

{@CU)qiiKJ<;,y
"Ddn Dia jadikan bagimu tenxpdt-ternpat tinggal di gunung-gunung."
(QS. An-Nahl [16]: 81)

Kata .]\lfl\ artinyapenutup yangmenutupi sesuatu. Jamak dari
kata tersebut adalah 'a$\ , ini sama seperti bentuk jamaknyakata 

"\89yaiuWl.
Allah berfirman:

{@;iA St5i7$*6q,y
"Kami telah meletakkan tutupan diatas hati mereka (sebingga ntereka

tidak) memabaminya." (QS. Al-An'am 16): 25)

Dan firman Allah S(4:na yangberbunyi:

{@{r4- ,-o,c#\}tiiy
"Dan mereka berkata: "Hati kami berada dalam tutupan (yorg
menutupi)." (QS. Fushshilat [a1]: 5)

Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah'hati mereka berada

dalam sebuah penutup sehingga tertutup dari pemahaman yar.g
disampaikan kepada kita'. Hal ini sebagaimanayangmereka ucapkan
dalam firman-Ny a yang berbunyi:
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{@ iLi\iC",;3tf\r }
"Mereka berkata: "Hai Syu'ab, kami tidak rnengerti." (QS. Hnd [11]: 91)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ e5iSe@?t3r,fs'xY\
"sesunguhnya al-Qur'an itu adalab bacaan ydng sdngat mulia, pada

kitab yangterpelihara." (QS. Al-\7aqi'ah [56]: 77-78"

Dikatakan bahwa maksud dari kata il3t dalam ayat tersebut
adalah a-rldt L]l y^it" lauhul mahfudz. Ada juga yang berkata
bahwa maksudnya adalah hatihati orang mukmin. Namun ada juga

yang berkata maksud dari ayat tersebut adalah sebagai petunjuk bahwa

al-Qur' an itu dlagaoleh Allah, sebagaim ana yang dlfirmankan oleh-Nya
yarlg berbunyi:

{@5,I}45$\
"DAn sesunggubnya Kami lab yang menjaganya." (QS. Al-Hijr [15]: 9)

Perempuan yang sudah menikah (seorang istri) bisa juga disebut

dengan '{;$ karenaiaterjaga oleh suaminya, sebagaimana istri juga

disebut dengan i,*At dimana ia diambil dari kata 62L yangberarti
dalam penjagaan suaminya. Kata t\i{jt artinya adalah tabung untuk
menyimpan anak panah, dan kata tersebut tidak termasuk ke dalam

kata-kata yangbersumber dari kata b.

'tK : A[ah s6:i,vaberfirman:

{@;<i .*;:,t^v,i;t }
"sesungubnyd ?nanusia itu sdngat ingkar tidah berterima kasib kepada

Rabbnya." (QS. Al-'Adiyat [100]: 6)

Makna dari kata 

"rK 
adalahingkar terhadap nikmat-Nya. Contoh

lainnya adalah seperti kalimat 
"6 

,i:l artinya tanah yangtidak ada

tumbuhan sama sekali.
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'#: Kata ijijl artinya mengumpulkan yaitu menjadikan sebagian

harta disimpan kesebagian yang lainn y a dan menj aganya. Ia berasal dari

kalimat ,V)l ej3\,L75 artinya aku menyimpan kurma dalam sebuah

bejana. Kaiimat ju<il 6fi artinya waktu untuk penyimpanan kurma.

Kalimat '1K ku irtinyaunta yang menjaga dagingnya.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ 'i14(} 6'"^i O'r$-<tii''y
"Ddn ord.ng-orangyd,ng rnenyimpan emas dan perak."
(QS. At-Taubah l9l:3a)

Kata ;, qlH;dalam ayat tersebut bermakna menimbun.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ 6r\<'"{r6frY
"Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."
(QS. At-Taubah [9]: 3s)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ K*,EiiliY
" Mengap a t idak dit urun h,an kep adany a p erbendab drddn. "
(QS. Hud ltrl: 12)

Makna kata"|3 dalam ayat tersebut adalah hafta y^ngbanyak.

{@qK'u66Y
"Dd.n dibawabrrya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua."
(QS. Al-Kahfi [18]: 82)

Ada yang mengatakan bahwa makna katatS dalam ayat tersebut

adalah suhuf (lembaran) ilmu.
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gua di atas gunung. Jamak kata

Allah berfirman:

{ @ ,a*<li'a-*' 
*ti;y

"Babwa ordng-ordngydng mendiami gud." (QS. Al-Kahfi [1S]: 9)

ff: Kata jis:t artinyaadalah orang yangberuban.

Allah berfirman:

{ @ G}A,,i; S';z:' ;s e,l.itiP4y
"Ddn dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudab

dewasa dan dia adalab termasuk orang-orangyangsbalib."
(QS. Ali'Imran pl: a6)

Kalimat ,tY;ll 6\ artinya adalah tumbuhan itu reramat kering,
seperti halnya uban.

Seorang penyair berkata:

WJ.s":iJl #';3'i
Ia tertutupi tumbuhan-tumbuhan yang kering

. t7
|rP : Kata i+rijl artinyaadalah dukunyaitu orangyangmengabarkan

ilasa lalu berdasarkan pada sangkaan. Sedangkan 3r;it artinya
adalah peramal yaitu orangyang mengabarkan kabar yang akan
datang berdasarkan sangkaan. Keduanya menrpakan pekerjaan yang
berdasarkan pada sangkaan yang terkadang bisa benar dan terkadang bisa

salah, maka Nabi Muhammad ,plzN{y> bersabda mengenai keduanya:

tt,-\itr 6 [" iitq*-i Ju v-,'u'"'6 \bK )i\i\y 6 en

380 Huruf Kaf



"Barangsiapa yang mendatangi paranormal atau dukun kemudian ia
me mpercayai apa y angdikatakannya, maka sesun gguh rly a Latelah kaf ir
dari apayangtelah diturunkan kepada Abul Qasim (I'{abi)."l3

Disebutkan dalam sebuah kalimat i5[it,ij3 6aS artinya fulan
menjadi dukun, kalimat ini dikatakan apabila dia melakukan praktek
perdukunan. Sedangkan kata ff artinya ia mempelqariperdukunan,
dan kata # artinya ia mengerjakan perdukunan.

Allah Sq:na berfirman:

{@igieryv!*i;y
"DAn bukan pula perkdtaan tukang tenung, sedikit sekali kamu
mengambil pelajaran darinya." (QS. Al-Haqqahl6gl: a2)

I o2
U.} : Kata ;.Fr aftinya adalahgelas yang tidak ada pegangannya.
' ' 

Jamak dari kata tersebut adalah lUSi.

Allah berfirman:

{@#n;slp$ul\Y
"Dengdn membaua gelas, cerek dan minurnan yang diambil dari air
yang nTengdl1r. " (QS. Al-tVaqi'ah [56]: 18)

Kata i:331artinya adalah bedug yangdimainkan.

Iotz
Jtf : Kata ir$jt aninya ada\ahtipu daya, dan ia merupakan bagian-
dari siasat. Terkadang bisa menjadi tercela, dan terkadang bisa menjadi

mulia, meskipun kebanyakan kata itu digunakan sebagai perbuatan

yangtercela. Begitu juga dengan kata t-f+:lt ^t^u$Stdimana 
sebagian

dari hal itu ada yangmulia.

'r Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad didalam Al-Musna.d dengan nomor (9532) al-Hakim di
dalam Al-Mustadrah dengan nomor (15) dan at-Tirmidzi meriwayatkannya dengan nomor (135)

dengan adarya tambahan. Ibnu Majah dengan nomor (639) dari hadits Abu H,trairah';269a.
Hadits inidishahihkan oleh Syaikh al-Albani didalam kitabnyaShabibAl-Janl'dengannomor (5939)
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Allah berfirman:

Dan Aku memberi tangguh kepada mereka sesunggubnya rencana-

rencana-Ku a.rnat teguh. (QS. Al-A'raf.l7l: 183)

Sebagian berkata bahwa maksud dari kata bS dalam ayat
tersebut adalah siksa. Namun yang benar adalah penangguhan yang
men gantark an padasiksaan. Ini sama seperti firman-Ny a y angberbunyi :

{@kjLY;'"i.?,*t1'v\
"sesungguhnya Kami memberi tanggub kepada mereka banyalab supdyd

bertambab dosA." (QS. Ali 'Imran [3]: 17S)

{@atlr':^Io;;1';i"&y
"Babwasannya Allab tidak meridbai tipu daya ordng-orang ydng
berkbianar." (QS. Yusuf l12l: 52)

Dikhususkannya penyebutan orang-orang berkh ianat tentang hal

tipu daya, dikarenakan Allah meridhai tipu daya orang yang tidak
bermaksud khianat, seperti tipu daya Yusuf kepada saudaranya.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@Kfri"#ly
"Sesungguhnya aku akan melakukan ttpu dqo terbadap berbala-

berbalamu." (QS. Al-Anbiya' 121): 57)

{@ UcS3y#,$Y

{@i21.${a:rry
"Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf,'
(QS. Yusuf ll2l:76)

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

382 Huruf Kaf



Maksudnya adalah aku akan berbuat buruk terhadap berhala-
berhala itu.

Allah berfirman:

{ @ 'u$fiifr#t$-*t:r-rp
"Mereka hendak, melakukan tipu muslibat kepadanya. Maka Kami
jadikan mereka ord.ng-orangyang hina." (QS. Ash-Shaffat p7l: 9S)

Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{@g,6K*;rog'Y
"Jika kamu ntenxpunyai tipu doryo, maka lakukanlab tipu dayamu itu
terbadap- Ku. " (QS. Al-Mursalat llll: ll)

AIIah juga berfirman:

{@tsr*
"Tipu daya tukang sibir. " (QS. Thah a l20l: 69)

{@{e'b-ry
"Maka bimpunkanlah segala tipu daya (sibir) kamu sekalinn."
(QS. ThahalzQ:6a)

Disebutkan dalam sebuah kalimat 1-JI1,''"#-.3)3 aninya si fulan
merelakan dirinya. Kalimat SJlt ':K artinya api itu sangat lambat
dikeluarkarTnya. Kata iK digunakan untuk mengartikan hampir,yaitt
dekat untuk dikerjakan. Contohnya seperti kalimat frSg artinya
hampir ia mengerjakan. Dan jika kata tersebut diiringi dengan huruf
naf'yi maka ia untuk sesuatu y^rLgtelah terjadi dan lebih dekat kepada
makna tidak dilakukan.
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Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@ ryr*"4LHi3Kiny 
r

"Niscaya kamu bampir-hampir condong sedikit kepada rnerekd.."

(QS. Al-Isra'1771:74)

{@6t=,t'y
"Ddn sesungubnya mereka hampir." (QS. Al-Isra' ll7):73)

{@JYJt\"e;Y
"Hampir-bampir langit." (QS. Maryam [19]: 90)

{@3rii!<Y
" Hamp ir-b ampir k ilat itu. " (QS. Al-Baqarah l2): 20)

{@5'Y3-<,;"Ky
" H ampir-b ampir merek a rneny erdng." (QS. Al-Haj j l22l: 7 2)

{@ *;-aeS4Y
" sesungguhnya kamu benar-benar h ampir mencelak akanku. "
(QS. Ash-Sheffer p7l: s6)

Dalam penggunaan huruf ndfri ini tidak ada perbe daan, baik ia
diletakkan sebelum ataupun sesudah kata iK .

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@o}'-;vi(Y;ry
"Dan hampir saja mereka tidak, melaksanakan perintab itu."
(QS. A1-B aqarahl2): 7r)
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'{@S;;t)s;(<SY
"Hampir-bampir mereka tidak memahamr." (QS. An-Nisa' ft):78)

Sedikit sekali kata ;G diiringi dengan huruf ;,i kecuali untuk
kepentingan syair saja.

Contohnya seperti syair y^ng berbunyi:

\;;4if pr )-*:yiK-\i
Hampir saja ia melarikan diri karena sebuah bencana ydng

berkepanjangdn

g o'1
J, : Kalimat ,$t'rr< artinya bulatan atau lingkaran sesuatu, atau

penggabungan antara sebagian dengan sebagiannya lagi. contohnya
sepe rti kalimat #\1\'r-S artiny apelin gkaran sorb an (t erhadap kep ala.)

Dan firman-Nya y^tg berbunyi:

{ @ Jri 
( J',r1tti 3KJ tflt t"J46&y

"Diamenutupkan malam atas siangdan rnenutupkan siangatas malam."
(QS. Az-Zumar [39]: 5)

Ayatini menunjukkan pergerakan matahari dari tempat terbitnya,
dan berkurangnyamalam dan siang serta bertambahnya. Kalimat'oi.lE

artinya';rj? yaitu melemparkan sesuatu secara bersamaan. Kalimat

,)?VK \ artiny aekor kuda itu berput ar-put ar disaat be rlari. Dikatakan
juga bahwa unta yangbanyak disebut dengan 'rrK. Sedangkan kalimat

Ft ;;,,"; artiny aadal ah le b ah madu. Kat a jJi t artiny aadalah perj alanan.

Ada yang berkata ir-S * $) artinya setiap kota pasti mempunyai
daerah yang dapat menampung orang kota dan desa.
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o

;"K, Allah berfirman:

"Dari gelas (berisi minuman) yang cdmpurannya adalah air kafur."
(QS. Al-Insan: [26]: 5)

Kata ;tKlr arur:ya adalah gelas yang di dalamnya terdapat
minuman. Maka masing-masing dari gelas dan air minuman yangada
di dalamnya disebut dengan ;1,'t(. Oisebutkan dalam sebuah kalimat
6\< U; artinyaaku telah minum minuman dari gelas. Kalimat *,-;:g
artiny a minuman y 

^ng 
baik.

Allah berfirman:

{@#n;4Y
"Ddn minuman yang diambil dari air yang mengalir."
(QS. Al-\raqi'ah [s6]: 18)

Kalimat iSt::t,+iS artinyaseekor unta berjalan diatas tiga kaki.
Kata 

"iifjl 
artinya kecerdikan. Kalimat &1\ i;i*i artinya laki-laki

itu menjadi cerdas. Sedangkan kalimat ;-$\ aninya melahirkan anak-

anak y^rgcerdas. Kata jK juga berarti'r3L yaitu pengkhianatan,
dinamakan demikian karena pengkhianatan merupakan bagian dari
jenis kecerdikan, atau juga karena orang y^ng cerdik selalu identik
dengan pengkhianatan, sehingga setiap orang yangberkhianat disebut

dengan fi?. nal ini sama seperti kata 3t?!t yangberarti tukang besi,

dimana ia identik dengan penghancuran besi, maka ia juga disebut
dengan #tiJl (penghancur). Oleh karena itu setiap 

"t"; 
adalah tot6.

,J5: Kata ,;.{ yangberarti bagaimana, adalah kata yang
digunakan untuk mempertanyakan sesuatu. Ia dapat digunakan untuk
mempertanyakan suatu hal dengan hal yang tidak menyerupainya,
contohnya mempertanyakan bagaimana putih dan hitam, atav

{@5;,aGlt5(uzoy
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mempeftanyakan bagaimana yangsehat dan yang sakit. Oleh karena

itu kata -lJ tidak digunakan kepada Allah. Namun terkadang kata

.-!f digunakan kepada orang-orang yang mempertanyakan Allah,
ini sama sepefti mempertanyakan bagaimana hitam dan putih. Setiap

kata -a"3 yang Allah gunakan untuk mengabarkan tentang diri-Nya
sesungguhnyaia adalah pemberitaan dan pengejekan kepada orang

yang diajakbicaranya.

Contohnya seperti firman Allah Ja;i\t;L yangberbunyi:

{@6(15'r<3,SY
"Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allab." (QS. Al-Baqarahl2l:28)

{@'iii,^/--{-y
"Bagaimana Allab akan memberikan petunjuk." (QS. Ali 'Imran [3]: 86)

{@ W'r*4-iK,<":'<^y
"Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allab dengan ordng'

orang musyrik ini" (QS. At-Taubah l9): 7)

{ @ 3g\\;i'\;';'*S;i'i }
" L ib at I ah b a gaim an a m ere k a me m b u at p e r u mp d.n7 d.d n. "
(QS. Al-Isra' l77l:48)

{@';Li1ir,:;tb}'t;y
"Maka perbatikanlab bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari
permulaannya. " (QS. Al-'Ankabut l29l: 20)

{ @'i$33'i$i {iri ls i-,'; i'<-W"$ y
"DAn apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah
menciptakan (manusia) dari permulaannya kemudian mengulanginya

(kembali)." (QS. A1-' Ankab nt l29l: L9)
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,W: Kata JKit artin ya timbanqan. Contohnya seperti kalimat

I*,'+s rniny?ti-bangan makanan. Disebutkan juga dalam sebuah

kalimat fWJl 'i, e,5 artinya aku menimbang makanan untuknya.
Kalimat |EEJI 'ok- artinya aku memberikan makanan baginya satu
timbangan. Kalimat * :#t artiny aaku mengambil satu timbangan
makanan darinya.

Allah J[;j'nv) berfirman:

{ @ $}{r;$@'oifr ovi S;\}\Ku'ti.+l@ i**4:SY
" Kece lakaan besarlab bagi orang- ordng y dng curdng. (y aitu) ordng- ordng
yangapabila menerima takaran dari ordnglain mereka minta dipenubi.
Dan apabila mereka menakar." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3)

Meskipun kecelakaan ini khusus diberikan kepada orang y^ng
curang dalam menimbang, namun ayatinimemerintahkan kita supaya

berlaku adil atas apayalgditerima danapayang akan diberikan kepada

orang lain.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@|;{Ji6*Y
"Maka sempurnakanlah jatab untuk kami." (QS. Ytsuf [12]: 8S)

{G}.izi$AIabieY
*Sebab itu biarkanlab saudara kami pergi bersama-sama kami supdya

kami mendapat jatab." (QS. Y[suf 112]: 63)

,.d\-nb -// t\l;y*trh
"Jatab (gandum) seberat beban seekor unta." (QS. Yusuf ll2l: 65)

Maksudnya adalah timbangan y^rgberatnya sama dengan beban

bawaan unta.
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'Og: 
Kata ;r3 adalah katayangdigunakan untuk menggambarkan

hal-hal yarlgtelah dilakukan pada masa lampau. Dan setiap kata iK
yangbanyak digunakan untuk menggambarkan Allah, itu bermakna

bahwa Allah adalah Azaliy yaitu sudah ada sejak awal.

Allah berfirman:

{@ry,a&){\il6\
"DAn Adalah Allab Maha Mengetabui segala sesudttt."

(QS. Al-Ahzebpfl: a0)

{@ 9.;'r6'bi!"fii<,g\
"Ddn adalab Allah Maba Kuasa terhadap segala sesudttt."

(QS. Al-Ahzab l33l: 27)

Jika kata !K digunakan untuk untuk menggambarkan akan jenis

sesuatu yarTgmelekat dengan sifat yang ada, maka menunjukan bahwa

sifat tersebut masih melekat pada sesuatu tersebut, dan nyaris tidak
terpisah, contohnya seperti firman Allah tentang manusia:

{@ S;{i;;ii6g!
"Dan manusia rnernd.ng selalu ingkar (tidak bersyukur)."

(QS. Al-Isre' ll7f:67)

{@5F 'PJiirs\
Dan manusia itu rnernang sdngdt kikir." (QS. Al-Isra' [17]:100)

{@ 1;rar:7Ui-^lio6\
"Tetapi manusia adalab rnernang yang paling banyak, membantah."

(QS. Al Kahfi [18]: sa)

Semua ayat LnL menunjukan bahwa sifat tersebut masih melekat

pada sesuatu dan tidak lepas darinya.Diantaracontoh yanglain adalah

firman Allah tentang sifat syaitan:
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{@{-,L*y,$^"3i<;r4,y
"DAn syaitan ntenTdngpengkhianat manusia." (QS. Al-Furqan l25l:29)

Dan firman-Nya:

{@ GK-;)rry1\t6y
Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Rabbnya." (QS. Al-Isra' ll7):27)

Dan jika kata oK digunakan untuk menggambarkan kondisi
seseorang pada masa lampau, maka boleh jadi kondisi itu masih tetap
demikian hingga sekarang, sebagaimar yangsudah disebutkan diatas.
Dan bisa jadi kondisi itu juga sudah berubah pada saat setelahnya,
contohnya seperti kalimat lS 5V'{tS (:J,3 6K aninyasi fulan dahulu
seperti ini, kemudian ia sekarang menjadi seperti ini. Dan ini sama

saja, baik masa yang sudah berlalu itu jaraknya sangar jauh ataupun
tidak, contoh penggunaan kata 6K pada masa lampau yang jaraknya
jauh adalah seperti kalimat jW;ir '+riv,$i oag artinyadahulu pada
masa Allah menciptakan. Dan contoh penggunaan kata 6K padamasa
lampau yangjaraknyahanyabeberapa saat dari masa penciptaan Allah,
yaitu seperti kalimat lK iii 6K aninya, dahulu adam seperti ini, atau
contoh penggunaan kata 6K yanghanya menggambarkan beberapa
saat dari sekarang (tadi), contohnya seperti kalimat W L:: 6K aninya
tadi zaid di sini. Jarak waktu antara zaid dengan anda sangar dekat.

Oleh karena itu, benarlah apa yarLgdisebutkan dalam firman-Nya
yarLg berbunyi:

{@qr, xJic3G"gs6}
"Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masib dalam
ayunan?" (QS. Maryamllglz 29)

Digunakanrrya kata 6K dalam ayat tersebut menunjukkan
bahwa kondisi bayi Nabi 'Isa saat kaumnya melihat beliau pada saat

beliau bicara dalam buaian hanyaterpaut masa yangsangat sebentar.
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Dan ayat ini bukanlah menunjukkan akan kondisi sesuatu (bicaranya
Nabi'Isa dalam masa buaian) sebagaiman yangdikatakan oleh orang-
orang. Karena ayat tersebut menunjukkan akan sebuah peristiwa
(bicaranya Nabi 'Isa dikala bayi) yarLg sudah berlalu, hanya saja

masa tersebut sangat berdekatan dengan masa dimana orang-orang
membicarakan bahw a bayr itu dapat berbicara.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@$rs\
"Kdntu adalab urnat yang terbarA. " (QS. AIi 'Imran [3]: 110)

Ada yang berkata bahwa makna dari kata 'rri d^L^ ayat tersebut
adalah kondisi ummat ini adalah terbaik. Namun pendapat ini tidak
dibenarkan, akan tetapi ayat ini menunjukan bahwa kalian memang
umat terbaik atas takdir dan hikmah dari Allah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@;'*'-;'5h)5Y
"Dan jika (orangyang berbutang itu) dalam kesulitan."
(QS. A1-B aqarahl2l: 280)

Dikatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah mereka telah
berutang. Kata ir(Jt oleh sebagian orang digunakan untuk mengarrikan
sebuah kemustahilan tentangjauhar dengan sesuatu yanglebih rendah
darinya. Sementara oleh ulama mutakallimin kata tersebut diartikan
penciptaan yang baru. Kata k;S oleh sebagian ulama nahwu dikatakan
bersumber dari bentuk kata'irS'; sedangkan asalnya adalah k;;
Berhubung ulama nahwu tidak suka menggunakan huruf wau (.2) yang
diawali oleh dhammah, maka mereka merubah dan menggantinya
dengan ya (,5) sehingga dibaca k;S.Imam Sibawaih berkata bahwa
katakr3r$ diambil dari bentuk kata 'eijA, kemudian di idghamkan
sehingga dibaca k;Slalu syiddahnyadi buang sehingga menjadi k;6.
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Hal ini sama sepefti kata &! yang digunakan untuk menyebut &j.
Asal kata La adalah &#, dan mereka tidak menyebutkan bahwa

kata'^:r$ adalah kata aslinya, sebagaimana aslinya kata $. Hal
ini karenakan lafadznya terlalu berat. Kata ,jK:il artrnya tempat.
Dikatakan bahwa ia berasal dari kata :lr4- oK. Ketikakata3tSt
sering digunakan, maka orang-orang pun menganggap bahwa huruf
mim (1.) merupakan huruf asli dalam kata tersebut, maka disebutkanlah

dalam kata lainnya F:J sebagaimana disebutkannya kata 64).;
dalam penyebutan kata a$.l-jt. Kalimat ',ii'3 ASe;y^rtinya si fulan
merendahkan dirinya. Dimaknai demikian karena seakan-akan si fulan

itu meninggalkan ketenangan karena kerendahannya.

Allah berfirman:

{@ wl6sst6}

i6,
binitang tunggangan dengan api.

Allah berfirman:

{@"fiHeq6"=,3uy
" L al u dib ak ar dc n gdnny d dah i mere k a, I ambun g d an p un ggun g m er e k a. "
(QS. At-Taubah [9]: 3s)

Kata$yang berarti supaya, adalah alasan untuk melakukan sebuah

perbuatan. Sedangkan kata \$ yangberarti supaya tidak, adalah alasan

untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya seperti kalimat yangada
dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

"Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb rnerekd."
(QS. Al-Mu'minun l23lz 76.)

Kalimatr\gJ! r{llll il-r? arinya aku menyalakan (membakar)
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{@"ir::,K{6Y
"supaya barta itu jangan beredar." (QS. Al-Hasyr l59l:7)

9-_
glK: Kata iriit artinya seperti, ia biasa digunakan untuk membuat

sebuah penyerupaan dan perumpamaan.

Allah Sct:i,v;:. berfirman:

{@+r{&r,tu#,tfiy
"Maka perutrTpdrnddn ordng itu seperti batu licin ydng di atasnya ada

tanah." (QS. Al-Baqarah l2l: 26a)

Maksud ayat tersebut adalah sifat mereka (orang yatgbersedekah
namun menyakiti dan menyebut-nyebut sedekahnya) seperti sifat batu

licin yang ada tanah di atasnya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@,fre*"55
"Seperti ordngyang menafkahkan bartanya." (QS. Al-Baqarahl2lt 264)

Huruf .rK dalam ayat tersebut bukanlah bentuk penyerupaan,
namun ia merupakan sebuah perumpamaan. Ini sama seperti yang
dikatakan oleh para ulama nahwu ketika menyebutkan isim, maka

perumpamaan (contoh) nya adalah zaid. Perumpamaan 0.i'Sir) lebih

luas maknanya dibandingkan dengan ;=l3t y 
^ngberarti 

penyenrpaan.

Setiap tamtsil pasti tasybih, namun tidak setiap tasybih adalahtamtsil.

a">l€"6
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pil+l.5

Bab Huruf Lam

;J ' Krt, i-itt artinyaadalah akal (atau hati) yang murni atau kosong
o'

dari cacat, noda, atau kekurangan-kekurangan. Dinamakan demikian,

karena ia merupakan suatu bagian dari manusia yang murni, bersih,

atau kosong dari berbagai makna-makna atau sifat manusia itu sendiri.

Dia ibarat inti sari dari sesuatu. Dan dikatakan juga bahwa artikata
tersebut adalah akal yang suci atau bersih, kemudian terdapat sebuah

ungkapan ,5 e 3 gi jlL $"fi setirp lub adalah akal, tapi tidak
setiap akal adalah lub.Makadengan demikian Allah Sr;rxr;;mengaitkan
hukum-hukum yang tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang

yang mempunyai akalyangbersih dengan sebutan yVt-'ir Jii Ulil Albab.

Sepeni yangterdapat dalam firman Allah i18;:a:;7:

{ @'6*- rga.J fi iz41 3t Jty
"Ddn barangsiapd yang dianugerahi al hikmah itu, ia benar-benar telah

dianugerabi karunia yang banya,6." (QS. Al-Baqarahl2l: 269)

Sampai pada firman-Nya:

{@'**tiJiY
"Ddn hanya ordng-orang yang berakallab yang dapat mengambil

pelaj aran (dari fi.rman A llah)." (QS. Al-Baqarah l2l: 269)
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Dan masih banyak lagi contoh-contohnya dalam 
^y^t-ayat 

yang
lain. Kemudian kalimat *U aX 5 maknanya adalah ia memiliki
kecerdikan atau kecerdasan.

Kemudian seorang perempuan berkata kepada anak lakilakinya

€X,5-'4*! maknanya adalah pukullah ia pada bagian dada atau leher

bawahnya, dan juga bermaknayang menjadikan para pasukan dalam

kegaduhan atau bergejolak. Lalu istilah ;tli et b Ui p., maknanya

adalah seorang laki-laki yang terpilih dari suatu kaum yang cerdas

dan cerdik. Dan kata 3.ik adalah sebutan untuk orang yangterkenal

kecerdasan dan kecerdikannya. Kemudian kalimat gK:.!! ,,5i aninya
adalah menempati atau mendiami suatu tempat atau posisi, dan asal

pemaknaan tersebut adalah suatu bagian pada unta yangdipasangkan

kalung padanya, yaitu dadanya atatbagian bawah leher. Dan kata

alf digunakan untuk makna jika menyerang atau memukul, dan asal

dari pemaknaan tersebut adalah jika menyerang pada bagian bawah

Ieher. Dikatakan dalam sebuah kalimat iiI.i maknanya adalah saya

memukul bagian leher bawahnya. Dan dinamakan;:iJl (bagian atau

tempat kalung di leher bawah). Karena ia merupakan tempat kalung.

Adapun ungkapan ,fu 4.r- 5>i3 maknanya adalah seseorang yang
lapang dada. Sedangkan ungkapan orang Arab yangmenyebutkan
,igi, dikatakan bahwa asal pemaknaan tersebut dari kalimr, 9K:ig *J
yarLg artinya menempati atau mendiami suatu tempat atau Posisi dan

kemudian memujinya karena ia hendak memenuhi atau datang setelah

menjawab panggilannya. Dan dikatakan juga menurut pendapat lain
bahwa kalimat ,iqj berasal dari kata,-i) yargkemudian diganti salah

satu huru{ ba-nya dengan huruf ya, yakm seperti pada kalimat c^;iEs

yang asalnya adalah e&3 (saya mengira). Dan dikatakan juga bahwa

ia diambil dari ungk apan orang Arab yangmenyebutkan'ofl{5;yy^"g
arxinya seorang ibu yang sayang terhadap anaknya. Serta dikatakan
juga menurut pendapat lain bahwa maknanya adalah keikhlasan,
kemurnian, atau hanya kepadamu semata, yakni diambil dari ungkapan

orang Arab f-UiEJl{J yaitu intisari atau kemurnian makanan tersebut.
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Dan dari pemaknaan tersebut maka lahirlah sebuah kata yang

bermakna ,L:^- thanya^tarsemata), yaitu kata.l!i yang artinya hanya

atau semata.

ga : Kalimat gKl! i artinya adalahmenempati suatu tempat dan

b..&rr' atau meiret^p p-^d^ny^.

Allah Sq:iY;) berfirman:

{@'{"-1fir+e4*
"Maka ia tinggal di antara mereka seribu tAhun."
(QS. Al-'Ankabut l29l: M)

{@a-:4y
*Maka kamu tinggal beberapa tabun." (QS. Thaha [20]: a0)

{@ i;.;;;5e;gf6}
"Mereka menjauab: "Kita berada (di sini) sebari d.ta.u setengab bari.'
(QS. AI-Kahfi [18]: 1e)

{@ qqie'g'r\'}
"Berkata (yonglain lagi): "Rabb kamu lebib mengetabui berapa lamanya

kamu berada (di sini)." (QS. Al-Kahfi [18]: 19)

{@"'*Jf}#
* Mereka nlerdsd s eakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebent ar
saja) di waktu sore." (QS. An-Naz7'atl79l: a6)

{@1;6Jytr:ly
"seolab-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesadt."

(QS. Al-Ahqaf [a6]: 3s)
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{@ eg*t-l1:3,;.tHcy
"Mereka tidak tetap dalam siksa yang mengbinakAn ." (QS. Saba ' pal: U)

Allah JG;(Y;:- berfirman :
'"1 

,

{@r'a'{;"rf;}
"Hampir saja jin-jin itu desak, mendesak nTengeruTnuninyd."
(QS. Al-Jinnl72l: re)

Yakni y 
^ngberkumpul, 

sedangkan untuk kata tungg alny a adalah
€i:i, makn any a y aituseperti kalimat :,!i3 I *.i t yrrrg artiny amemenuhi
dan berdesak-desakkan, yakni yarLg berkumpul. Dan dikatakan juga

menurut pendapat lain bahwa maknanya adalah mereka berjatuhan
seperti berjatuharLrrya rambut atau bulu yang kempal. Dan dibaca
juga deng an bacaan ld yakni maknany a adalah yarLg berkumpul
dan berkerumun serta berdesakart arLtara satu dengarLyang lainnya
karena penuhnya atau banyaknya mereka. Bentuk jamak dari kata -ijt
adalah'rr1't 

"tXi. 

Kemudian dikatakan dalam sebuah kalimat €tr Jt,, i)i
artinya adalah saya membuat alas untuk pelana kuda, dan kalimat

'?Al.r!i 
artinya adalah saya memasangkan alas pelana pada kuda,

yakni maknanya seperti kat^'&i1 ,'&*i ,'*.;i, dan kata ii,iJt artinya
adalahbagian atau potongan darinya. Dikatakan dalam sebuah kalimat
o-'ir ;g b'8\ $bagian i^ngpaling dilarang atau berba hay a darisinga,
yaitu dadaiy a. Adapun kalimat j,A\'r;J artrny a adalah ramb ut at au bulu
yangkempal, sedangkan kalimat gK:l! Ai aninya adalahmenempati,
tinggal, dan mendiami suatu rempar. Dan kalimatl^),!)f q.r;J artinya
adalah unta yang banyak merumput sehingga menjadikannyakelelahan.

Dan firman Allah gli;xv::.:

{@'3{r}
"HArtd. yang banyak." (QS. Al-Balad [90]: 6)
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Yaitu harta y ang banyak berlimpah. Kemudian dikatakan dalam
sebuah kalimat: ")iS'{"{,Y artrnya dia tidak mempunyai sedikit
maupun banyak atau dia tidak mempunyai apa-apa. Adapun kalimat

-;V'4 artiflya adalah seekor burung yang-.rrd.kr.n ke tanah, dan
6rr.o.19 elang milik Luqman juga disebut !i Kemudian kalimatl;,3rii
artinya adalah seekor unta yang berlumuran kotoran, dan disebut
demikian menunjukkan akan kebaikannya, yakni menunjukkan
akan kesuburan dan kegemukannya. Dan kalim at $:itt,iUi yakni
memasukkannya dalam sebuah karung atau kanrong kecil.

/t
, f{J : Kalimat 3.1J1;;J aftinyaadalah dia memakai baju dan menutupi
MrSrrrrry a, dan f.rii -L'{F idi artiny aadal ah me m akai k anny ak.p,i,
yang lain. Dan dari pemaknaan tersebut, terdapat firman Allah S6j:ne:,:

{@tacg'"fr;Y
"Ddn mereka memakai pakaian hijail' (QS. Al-Kahfi [18]: 31)

Kemudian kata;:.ij!g j;ltsoqlr aftinyaadalah sesuatu yang di
pakai. Dikatakan dalam firman Allah g;jr,u;L:

{ @ &i; *-,';t7$,K4;6f7Y
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk,
menutupi duratrnu." (QS. Al-A'raf l7l:26)

Kemudian kata,ir;lt digunakan untuk mengaftikan segala sesuatu

y^ng menutupi manusia dari kejelekan. Dan disebut juga untuk
seseorang bagi pasangannya sebagai EqJ , karena keduanya menutupi
dan menolak dari saling memberi atau menyebarkan keburukan di
antara keduanya.

Allah S(4.iv, berfirman :

{@r# SQir'"&au.'iy
"Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalab pakaian bagi
merekA." (QS. Al-Baqarah l2l: IS7)

Kamus Al-Qur'an 399



Disebutnya mereka sebagai \1"\) pakaian d.tdu segala sesudtu ydng

menutupi, begitu pula seorang penyair menyebutnya dengankata'rr;y,

yaitu dalam syairnya:

c;\:Lr| tii n eA e4
Demi untuk kepentinganmu dari kepercayaan saudaraku yang

menutupi/sebagai pak aian atau penutupku

Kemudian ketakwaan juga disebut atau dijadikan \-i,\;i pakaian

at au s e gala s e s u dt u y dn g 7r7 e n ut up i seb agai p e rmis alan dan pe nye rup aan

terhadap makna kata tersebut.

Allah SGJ:aY$ berfirman:

{@ {;ai,;aty
"DAn pakaian takwa." (QS. Al-A'raf l7l:26)

Kemudian firman Allah g{;jxv,),:

{@QeJi'za*y
"Membuat baju besi untuk, kdrtu." (QS. Al-Anbiya' [21]: 80)

Yaitu baju besi. Adapun firman-Nya SutJ:{cJ i

{ @ r. }i\5 diSqgt \#' :6,Y

"Kdrend itu Allab merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan

ketakutan " (QS. An-Nahl 116l: 772)

Yakni rasa lapar dan takut disebut sebagai pakaian, penyebutan

tersebut adalah sebagai tajsim (menampakkan hal yangtidak nampak) dan

sebagai penyerupaan terhadap makna pakaian untuk menggambarkan

keadaannya. Dan hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang

Arab : 7i+t ,45 Pt irJ,l ax artinya si fulan dilanda kemiskinan dan

kelaparan dan lain sebagainya.
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Salah seorang penyair berkata :

#'-jrb#';,
Dan pakaian mereka terbuat dari kulit terbaik yang dianyam

Dan sebagian ulama membacanya :

{@ 6;a6q;y
"DAn pakaian takwta." (QS. Al-A'ref l7l:26)

Yakni diambil dari kata 
";"$tyr.rS 

artinyapenutup, da asal makna

dari kata ,:"*jur ,adrn penutup sesuatu, dan hal tersebut disebutkan sesuai

dengan maknanya- Kemudian dikatakan dalam sebuah kalimat &-1,!

G\ #L artinya adalah saya menjadikannya terlibat atau menjadikan
ragu dalam sebuah perkara atau dalam urusannya.

Allah J*txa berfirman:

{@ <,rfr1l'+66;y
"Kamipun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka

rAgu." (QS. Al-An'lm [6]: 9)

Dan Allah Sctiv.;t berfirman:

{@,H\,3i\A;ssiY
"DAn janganlab kamu cd,mpur adukkan yang baq dengan yang batbil."
(QS. A1-Baqarahl\: a2)

{@ J}x\'fi'a#e,
"Mengapa hamu nTencarnpur adwkkan yang baq dengan yang batbil."
(QS. AIi 'Imran l3l:71)

{ @ /+.i't-Lt:$; tu t}tt; r-iiy
"Orang-orang yd.ng beriman dan tidak rnencarnpur adukkan
mereka dengan kezhaliman (syirik)." (QS. Al-An'am [6]: 82)
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Jika dikatakan dalam sebuah urusan atau perkarakata'a;,Jj maka
maknanya adalah kesamaran, ketidak jelasan, kebingungan, atau
kerancuan, dan kalimat i"ir &.4'i maknanya adalah rry, *.rjadikan
suatu perkara samar atau tidak jelas, adapun kalimat UX3 d-i.i ardnya
adalah saya berurusan atau terlibat dengan si fulan, sedangkan kalimat

,jU SX maknanya yaitu orang yang merasa atau diliputi dengan
kesenangan dan kebahagiaan.

Salah seorang penyair berkata :

r*S*iy#\r-3..)
Dan setelab melezaati masa muda dengan unxur ydngpanjang dan

penub kesenangan

d# ' Kata ,!itt aftinya adalah air susu, dan bentuk jamak dari kata
f,.sebrrt adalah,lgif.

Allah J(6:na berfirman:

{\@,r::L'fii.16cXty
"Sungai-sungai dari air susu ydng tiada berubab rdsAnyt."
(QS. Muhammad lafi: 15)

Dan Allah Sq.nv$juga berfirman:

"SLtsu yang bersib antara tahi dan darab." (QS. An-Nahl [16]: 56)

Kemudian kata i'i artinya adalah yang banyak padanya air
susu, dan kalimat'rJi artinya adalah saya memberi minum air susu
kepadanya, dan 3W,rj artinya ada\ah kuda yangmasih menyusu.
Kemudian kalimat 5)3 6Ji artinya si fulan y^ng banyak susunya,
maka ia disebut juga dengan istilah iii. Kemudian seekor unta
yangmenyusui juga diseb"i fu; jika unia tersebut memiliki banyak
air susu, baik hal tersebut merupakan sifat fisik yang dimiliki oleh

{@*t-Wt"*}eyby
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unta tersebut atau banyak air susunya itu karena unta tersebut tidak
memberikan atau tidak diambil air susunya sehingga menjadi banyak.
Kemudian kata &]3t artinya adalah sesuatu atau temp at yan1dibuat
atau diproduksi padanya susu, dan juga bermakna saudara seseorang
dikarenakan seair susu ibunya (saudara sepersusuan). Dan dikatakan
juga bahwakata &ijt tidak disebut untuk saudara sepersusuan dari
ibunya, yakni belum terdengar bahwasanya or^ngArab menggunakan
istilah itu untuk makna tersebut. Kemudian sebuah pertaflyaan're
t drL,j) aninya adalah berapa di antara kambing-kambingmu y'a\g
bersusu? Adapun kata jui:t artinya adalah dada, sedangkan kata i:gitt
asal makn anya adalah kebutuhan terhadap susu yang kemudian
digunakan kata tersebut untuk segala macam kebutuhan. Adapun kata

,!fttyaitu batu bata atau bata *.rrl yang digunakan untuk membangun
bangunan, maka kata tersebut tidak berhubungan dengan makna susu
sebagaimana di atas, yangbentuk tunggal dari kata tersebut adalahfi.
Dikatakan untuk kata kerjany^'$'ol artinyaadalah menjadikan baiu
bata, dan kata .](ilt artiny a adalai o.r.rg y angmembuatnya.

fl , KataaeU' artinyaadalah terus menerus atau keras kepala dalam
hrelakukan perbuatan salah atau dalam pertengkaran. Dikatakan
dalam sebuah kalimat jit Oil 's2 

artinyaaldah dia berkeras hati atau
berkeras kepala dalarn-suatulerkara.

Allah Sr;'i,v) berfirman:

{ @'a'i-o "r;# 
c ffi ? e tc, (dg "&g' iiy

"Andaikata mereka Kami belas kasibani, dan Kami lenyapkan
kemudharatan yd,ng mereka alami, benar-benar mereka akan terus
nlenerus terombang-ambing dalam keterlaluan lnerekd."
(QS. Al-Mu' mintn 123): 7 5)

{@#'*41};.f,Y
"Sebenarnya mereka terus-nTenerus dalam kesombongan dan menjaubkan
diri." (QS. Al-Mulkl67l: 2l)
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Kemudian dari pemaknaan tersebut lahir sebuah ungkap an +
o-Pl dengan dlbacafatbab padahuruf lam, maknanyayaiutsuara yang
menggema. Kemudian ungkapan,L)lnf d.rrgrn dibaca dhamab pada

huruf lam, artinyaadalah gelombangatauombak laut. Dan ungkapan

'S't+ 
artinyaadalah kegelapan malam, kemudian disebutkan untuk

,.-.r, itu dalam bentuk tunggal dengan A^t^ BS {.
Allah Sct:i,\.;t berfirman :

{@
"Di lautan ydng dalam." (QS. An-Nnr l2al: a0)

Yakni dinisbatkan kepada gelombang lautan. Adapun sebuah

riwayatyang menyebutkan: g6 e dt gt artinyaia meletakkan pedang

di atas punggungku, asal kara ff adalah &[13 kemudian diganti huruf
alif dengan huruf ya, dan kata tersebut menunjukkan pedang yang
melambai. Adapun kata'aisissl artinya adalah gagap dalam berkata,
dan menelan makanan, salah seorang penyair mengatakan:

Hiwilrt#.
Dia mengunyab kunyaban yang belum rndtang

Yakni maknanya adalahmenunjukkan belum matang. Kemudian
kalimat il+ k artinya adalah seorang laki-laki yang gagap, dan

kalimat ,'-Y<lr J-L: J$. artinya adalah gagap atau gemetar .perkataatflya)
kemudian dikata-kan dalam sebuah ungkapan , {i JUVI: *i bt yarrg
artinya bahwa yang benar itu jelas sedangkan yang batil itu gagap,

yakni tidak jelas dalam perkataan serta perbuatan pelakunya, akan

tetapi ia rago atau bimbang.

JrLl : Kata iiiJt artinya adalahlubang yangcondong atau miring
dari tengahnya, dan disebutkan dalam sebuah kalimat 'tF Ft -L sS
artinya adalah membuat atau menggali liang lahat yang miring pada

kuburan, begitu pula dengan makna kalimat 'il..Jlit 4t ail n, i3li

4;av
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artinya adalah menguburkan atau memakamkan dan meletakkarLrLy^

pada liang lahat. Dan disebut juga untuk kata i-.iJt dengan kata ot;|,

yakni kata bend 
^yangmenunjukkan 

tempat dari kata kerja 'i^tl $aya
memakamkannya). Adapun ungkapan tS JL*W,il makna nya adalah

ia condong dengan lisannya terhadap sesuatu.

Allah SGJ:n;;L berfirman:

{@ 4y5:#-"ii-;r1r
*Padahal 

babasa orangydngmereka tudubkan." (QS. An-Nahl [16]: 103)

Yakni orang yarLgcondong dan menuduh, dan dibaca juga bacaan

$'{yakni diambil dari kata kerja 1lf. aarpun kalimat 6>{3 i4i
maknanya adalah seseorang condong atau berpaling dari kebenaran,

kemudian untuk kata 3r!)l yang berarti kufur, mengingk ari atau
menyimp ang, pada pemaknaan ini terdapat dua macam, yaitu kufur
karena syirik atau menyekutukan Allah (secara langsung seperti tidak
percayaAllah dan menyembah berhala), dan kufur atau menyekutukan
Allah dengan sebab-sebab (seperti berbuat maksiat atau tidak menjalankan

kewajiban). Untuk kekufuran yargpertama, ia menghapus keimanan
dan membatalkannya (dikatakan tidak beriman), sedangkan kekufuran
yang kedua, iahanya melemahkan identitasnya sebagai mukmin
akan tetapi tidak menghilangkan atau membatalkan keimanannya.

Untuk hal ini sebagaima rLa- y ang difirmankan Allah l6:;u;J:

{ @ /i,-r|i ofr i' 1-4 rrAY,*. 
"';,;"Y

"DAn siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secd.rd

zalim, niscaya akan Kami rasakan kEadanya sebagian siksayangpedib."

(QS. AI-H 4j 122): 25)

Kemudian firman Allah SGjxV):

{@i$;,te3:
"Orang-orang ydng menyimpang d;ri kebenaran dalam

nAnTa-ndnxa-Nya." (QS. Al-A'raf [7]: 180)
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Bentuk kekufuran atau penyimpangan terhadap nama-nama-Nya

SGJ:iW itu terdapat dua sisi, pertama, menstfati Allah JGj:nv.:L dengan

sifat-sifat yangtidak pantas untuk-Nya, dan kedua, menggunakan atau

memahami dan mentakwil sifat-sifat-Ny, SGj:nW kepada sesuatu yang
tidak pantas. Kemudian kalimat tK J;saiymaknanya adalah condong
kepadanya.

Allah Jvr:nv;:. berfirman :

{@(5)-rr*t4iry
"Ddn kamu tidak akan dapat menemukan tetrTpat berlindung selain
daripada-I''{ya." (QS. Al-Kahfi llSl: 27)

Yakni maknanya adalah berlindung atau tempar berlindung.
Kemudian kalimat i'lt'j.J,Jli:dit artinyaadalah anak panah menyimpang
atau meleset dari tujuan, yang telah condong kepada salah satu dari
dua sisi atau bagian.

JA: A[ah Jaj:i,q:,berfirman:

{ @.6r,4 L4 t$i <,ira-{' y
*Mereka tidak meminta kepada ordng secAra mendesak."
(QS. Al-B aqarah l2): 27 3).

Yaitu meminta dengan tegas atau mendesak, kemudian dari
pemaknaan tersebut digunakan untuk sebuah kalimat '{)V, JLi
artinya memotong bulu kumis, yaitu jika sudah sangat panjang dan
mencukurnya. Dan asal makn a darikata tersebut adalah dari kata .1u.!t
y ang artinya sesuatu y angmenutupi, dikatakan dalam sebuah kalimat

-txiU'oi;Li aniny 
^ 

s ay a m e n ut up i ny a dan me nye I i mut i nya.

e : Kalimat ,, ,";vs ,'irlA artinya adalah saya menemukannya
dan saya menyusulnya.
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Allah J(iJ:nv;7 berfirman :

{ @ "#*"6rYW'{tJ\Y
"Terhadap orang-ord.ng ydng nTdsih tinggal di belakang yang belum
menyusul mereka." (QS. Ali 'Imran [3]: 170)

Allah J\4:i\;;:- berfirman :

{@AW.6et1c5y
" D An (i u ga) kep ada k au m y an g I ain dar i nte re k a y an g be lu m berh u bun gan
dengan mereka." (QS. Al-Jumu'ah 162l: 3)

Dan dikatakan juga untuk makna tersebut dengan kalimat K elL\.
Sebagian or_ang Arab mengatakan, bahwa dikatakan dengan sebuah
kalimat fiil-.*punyai makna yatgsama dengan kalimat iL! yaitu
bermakna mendapatkan atau menyusul. Dan atas pemaknaan ini,
terdapat sebuah sabda Rasulullah ,;z^*ftip:

K$rri<i! ,$:ie'oDt
"Sesungguhnya siksaan-Mu itu akan menimpa terhadap orang-orang
kafir."

Dan dikatakan juga bahwa makn anya adalah orang yang
mendapatkan siksaan tersebut, dinisbatkannya sebuah perbuatan
atau pekerjaan kepada adzab sebagai bentuk pengagungan atau untuk
menunjukkan kebesaranrlya. Kemudian disebut juga untuk seorang

da'i dengan istilah 6-ift.

'rA: Kata ;-l5t artin ya adalahdaging, dan bentuk jamak dari kata
tersebr.rt adalah 3ul S?A Sir+

Allah JGjx,Y;L berfirman:

{@;r+i-A;Y
"DAn daging babi." (QS. A1-B aqarah l2l: 17 3)
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Adapun un gkap an P. 1l e artiny a adalah seseorang y atgmemiliki
banyak daging, sehingga ia menjadi besar atau gemuk, dan orang y^ng

seperti itu disebut dengan istilah fi: € Adapun ungkapan f7\i
maka maksudnya seseorangy^rLg memiliki daging dan lemak, yakni
seperri ungkapan bu S il.i. Adapun kata i,* artinya adalah yang suka

atau penggemar daging, dan dari pemaknaan tersebut maka lahirlah
istilah ii *s>; l+':U y^rLg artinya burung rajawali pemakan daging

l- ' --\-
dan serigala pemakan daging, yakni y^ng banyak memakan daging.

Kemudian istilah *,* artinya adalah rumah atau tempat daging.

Dan dalam sebuah hadits disebutkan:

(*+\3fi ,h1{airt ,il

"sesungguhnya Allah membenci suatu kaum yang gemar memakan

daging."1

Kalimat 'o,,**t a11i11ya adalah memberinya makan daging. Lalu makna

tersebut diserupakan untuk mengartikan orang yang diberi rezeki

dari hasil daging buruan, maka orang tersebut dinamai 'fY, namun

terkadang kata'r-l,,, juga digunakan untuk mengartikan orangyang
diberi rezeki, meskipun bukan dari hasil berburu. Dan dengan ini,
maka pakaian yang menempel diserupakan dengan daging, maka ia

disebut '# Kata $Jt yangberarti rusa, juga disebut dengan tj,
yarLgdemikian ini diserupakan dengan kalimat .sJVJl 'a,J' y^ngberarti
daging binatang hasil buruanyangdiberikan kepada burung ralawali.

Kata tersebut juga digunakan dalam sebuah hadits yangberbunyi:

iiiJt ,:*'aA;i';t3
"Al-\Vala (perwalian kaerna membebaskan budak-*') seperti satu

keturunan."2

1 Saya Belum menemukan haditsnya.

' Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan nomor (7990) dan al-Baihaqi di dalam
Al-Kubra dengan nomor Q1222) dari hadits Ibnu 'Umar 6;<1tr- ;. Hadits ini dishahihkan oleh
Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Al-lrua dengan nomor (1668).
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Kalimat '^Zlloajj aninya luka memar yatgmembuat dagingnya

tertutup $engkak). Kalimat '.Jllte.g artinyaaku menguliti (mengupas)

daging dari tulang. Kalimat ,*)& artiryaaku melekatkan sesuatu.

Begitu juga dengan kalimat ii3i aninya aku melekatkannya. Dan juga

kalimat #futjoi aF'i arinyaaku merapatkan dua benda. Pemaknaan

ini diserupakan dengan anggota tubuh dimana ia melekatkan antara

daging (iI) d."gan tulang. Sedangkankata iLi.iJt artinya alat untuk
mengelas bejana. Kalimat ()ta.l4f artinyaaku membunuh si fulan dan

menjadika rTnyasebagai mangsa bagi serigala. Kalimat t\B\J^!i artinya
aku memberi makan daging kepada burung. Kalimat E* eS#t artinya
aku menempatkanmu menjadi mangsa cacian si fulan. Pemaknaan

ini sama seperti ghibah dimana ia dianikan dengan memakan daging

saudaranya sendiri.

Contohnya seperti firman-Ny a y ang berbunyi:

{@q r;iJ-' "Y-Jb33l5Y

"Adakab seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya

yang sudab mati?" (QS. Al-Hujurat lagl: 12)

Kalimat 'C:t* artinyasi fulan menjadi daging santapan binatang

buas. Ia diambil dari bentuk kata 3"*. Adapun kata'a:;iil artinya
adalah peperangan, jamak dari kata tersebut adalah 3- >l:it.

P : Kata ;i,ilt artinya adalah memalingkan ucapan dari yang
siharusnya, bisa dengan cara menghilangkan i'rabnya ataupun
memalsukan (merubah) ucapannya, dan ini yang banyak digunakan
serta menrpakan perbuatan yangtercela, atau dengan menghilangkan
pelafalannya dan memalingkannya dari maknanyayffLgjelas, dan ini
merupakan perbuatan yang terpuji menurut kebanyakan ahli sastra jika

dilihat dari sisi balaghah. Dan fiyang demikianlah yang dimaksudkan

dalam sebuah syair yangberbunyi:
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\L o1ier+Al F:
Sebaik-baik ucapan adalah labn.

D an I ah n yan g demikian pulal ah y angdimaksud dalam firman-Nya
yang berbunyi:

{@W;:c;i5;,i;Y '

"Ddn karnu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan

perkdtdan mereka." (QS. Muhamm ad laTl: 30)

Dari pemaknaan ini juga, maka orang cerdas yar.g mempunyai

kejelasan dalam berbicara bisa disebut dengan fi.Dandiriwayatkan
dalam sebuah hadits yang berbunyi:

(-*byepi'ez? j::>>

"Barangkali diantara kalian adayanglebih pandai dalam memberikan
p enj elasan huj j ahnya darip ada y ang lainny a." 3

Maksud kata $i pada hadits diatas adalah y^nglebih fasih dan
jelas ucapanrLya serta yang lebih mampu dalam berhujjah.

3ji ' rata 5'.jt artinyaadalah musuh terberat (utama). Jamak kata

tersebut adalah $.

Allah Svi:i,a berfirman:

{@ ;4iii;t'y
" Padahal ia adalab pendntang yang paling k eras. "
(QS. Al-Baqarah l2l: 20a)

Allah juga berfirman:

r Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6968) dan Muslim dengan nomor
(1713) darr hadits Ummu Salamah ri,i554.
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"DAn agar kamu memberi peringdtd.n dengannya kepada kaum yang

membangkdng. " (QS. Mary am llgl: 97)

Asal kata {'.jt ,drlrh ;iil !+rr artinya permukaan pundak,yaitu
bagian yang tidak dapat digerakkan sesuai keinginannya. Kalimat,i)t3
!{\a arrinya si fulan menengok. Kata 3-eJiJt artinya adalah obat yang

dibalurkan pada salah satu bagian ujung wqahnya. Disebutkan dalam

sebuah kalimat eiti..r3iit s aninya aku telah melakukan pengobatan

seperti itu.

3lJ : Kata ia teUitr khusus maknanya dibandingkan kat- :,3e,

karena kata od menunjukkan pada sebuah permulaan sampai akhir.
Contohnya seperti kalimat V;9 Jt,#t LP bn b;'^b "-Ji aninya
aku berada bersamanya semenjak dari terbit fajar sampai terbenamnya.

Maka kata.rX diletakkan pada makna berakhirnyasebuah perbuatan.

Namun terkadang kata tersebut juga diletakkan ketika
mengkisahkan. Contohnya seperti yang disebutkan dalam sebuah

kalimat 'iu i:d;'iu;i; ,4 artinyaharta ku berada padanya,padahal

ia juga memiliki harta. Sebagian adayangberkata bahwa kata o{ lebih

tepat dan khusus maknanya dibandingkan kata't:9.

Allah Sctnv;t berfirman:

{@rc eX,t6'i"'g"#'t1}
"Maka janganlah kamu memperbolebkan aku menyertaimu,

sesunggubnya kamu sudah cukup memberikdn uzur pddaku."
(QS. Al-Kahfi [18]: 75)

{@gJoSnA;:c'r\
*W'abai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 10)
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{@q;aX,r4;-6Y
*Maka anugerabkanlah aku dari sisi Engkau seorangputrA."
(QS. Maryam [19]: 5)

"DAn berikanlab kepadaku dari sisi Engkau kekuasaanyangnTenolong."
(QS. Al-Isra' [12]: 80)

{@&(inia;)y
"DAn ydng telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami."
(QS. Al-Kahfi [18]: 5s)

{@rfrnot'"C6r1}
"(Jntuk. memperingatkan siksadn ydng sdngat pedib dari sisi Allab.'
(QS. Al-Kahfi [18]: 2)

Dari kata 6:l j.rg, disebut dengan kata lain seperti kata 6,i1,ir,ir.
Sedangkan krt,,ir.i)l artinya yanglembek atau lembut.

!9iJ : Kata..:;d maknanya hampir sama dengan kata o{.
Allah berfirman:

{@rrqi663{"6Vy
"Ddn kedua-duanya mendapati suami uanita itu dimuka pintu."
(QS. Yusuf lr2):2s)

atl

U., : Kata.-!.;>ttt artinyaadalah sesuatu yarLgmenetap dengan keras.

{@ (^;('i1fre4J,;Cy 
,
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Allah JGJ:oY;L berfirman:

{@,-..; gu,ay
*Dari tanah liat." (QS. Ash-Sheffar p7l: 1I)

Lalu kata.:.;t'Ur digunakan untuk mengartikan kata -,.;A\ yaitu
y^rlgwajib. Coniohnya seperti kalimat 3;'l'r; artinyapukulan yang
wajib. Kata tjtt artinya adalahtahun atau musim paceklik. Jamak dari

kata tersebut adalah ,i\1il.

/t
?j , Kalimat ,glsti:l artinyaadalah lamanya sesuatu tersebut dalam

lifr n.rrp. D isebut ka o U-; an iny aketet ap an ny a. Katai g ) r yr"g b erarti

ketetapan (menetap) yanglama, terdapat dua jenis:

pertamd, penetapan dengan cara penundukkan oleh Allah atau

manusia.

Kedua, penetapan karena ketetapan dan perintah. Contohnya
seperti yangdisebutkan dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

" A p a k a h a k a n K a m i p a k s a k a n k a m u:yr r*{: :::#} r
menyukainyd." (QS. Hnd llll:28)

Dan firman-Nya yarg berbunyi:

{@ u'Ai<:'''';ii7y
"DAn Allab mewajibkan kepada mereka kalimat takzaa."

(QS. Al-Fathl+81:26)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@LE;H.sfry
"KdrenA itu kelak (azab) pasti (menimpanTu)." (QS. Al-Furqan l25l:77)

Maksudnya adalah azab itu akan selalu menetap bersamamu.
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Firman-Nya y ang berbunyi:

{ @ .QTscA:bK 4r erl: i{ii; y
" DAn sek iranya tidak. ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu

atau tidak ada ajal ydng telah ditentukan pasti (azab itu) menimpa
mereka." (QS. Thaha l20l: t29)

.).*J : Kata,l\:!l artinya adalah lisan dan kekuatannya.

Firman-Ny 
^ 

yang berbunyi:

{@;-t-ryieJL\'y
"Ddn lepaskanlab kekakuan dari lidabku." (QS. Thaha 120):27)

Maksud dari kata gL;J- dalam ayat tersebut adalah kekuatan lidah.
Karena kekakuan itu bukan terletak pada bentuk lidahnya, namun
pada kekuatan lidah dalam berbicara. Oleh karena itu disebutkan dalam

sebuah kalimat 'otl- p; $) artinya setiap kaum pasti ada bahasanya.

Dan kata f,r| aninya adalah bahasa.

Allah berfirman:

{@4rl^sa):gy
"sesunggubnya Kami mudahkan al-Qur'an itu dengan babasamu."

QS. Ad-Dukhan [aa]: s8)

Allah juga berfirman:

{@*;';;rq.Y
"Dengan bahasa arab yang jelas." (QS. Asy-Syu'ara' 126): 195)

{@<rU-e;;iit$-'Y
" D An b erl a in - I a in b ah a s am u dan,(s drnd k u I it m u. " (Q S. Ar-R[m 13 0]: 22)
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Perbedaan lidah menunjukkan perbedaan bahasa dan dialektika.
Karena setiap manusia mempunyai dialek tertentu yang dapat dibedakan

melalui pendengaran, sebagaimana ia juga mempunyai muka tertentu
yangdapat dibedakan dengan pandangan mata.

,3b: Kata -':ob-ut yangberarti lembut, jika digunakan untuk
menggambarkan bentuk fisik dan bagian-bagiannya, maka ia
bermakna kebalikan ji{t y^ngberarti lebat atav j.ig\ yang berarti
berat. Disebutkan dalam sebuah kalimat ,y f* artinya rambut yarLg

lebat. Kata.;"{l[l juga digunakan untuk mengartikan gerakan ringan,
dan perkara-perkarayarLg detail. Dan terkadang kata tersebut juga

digunakan untuk mengartikan sesuatu yang tidak dapat diketahui
oleh indra. Dengan makna inilah maksud dari sifat Allah Jgitt dan
karena Allah juga mengetahui perkara-p erkarayangdetail dan karena
bimbingan dan petunjuk-Nya kepada para hamba-Nya sangat lembut.

Allah I'c6:n5';7 berfirman:

{@ 'D\;"&'6fi}
"Allab Maba lembut terbadap hamba-hamba Nya.'
(QS. Asy-Syuraft2): t9)

{@rftiuJ:-=U:;;it-y
" Sesunggubnya Rabbku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kebendaki. "
(QS. Yusuf [12]: 100)

Maksud lembut dalam ayat tersebut adalah memperlakukan dengan

baik. Ayat ini sekaligus mengingatkan atas apayang diperlakukan Yusuf
terhadap saudara-satdaranya y^ng telah melemparkannya ke dalam
sumur. Terkadang kata .-izbtr juga digunakan untuk mengartikan
anugerah yang menghantarkan pada kasih sayang dan cinta. Oleh karena

itu disebutkan dalam sebuah hadits yatgberbunyi:
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KG6!:3ti,;
"saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kalian akan saling

mencintai."a

Disebutkan dalam sebuah kalimat tS |vi 3:iji3,iAi.^5 artinya si

fulan telah memberikan sesuatu kepada saudaranya.

, 5): Kata ,rrlt a.tin ya adalah yangmenyala-nyala. Disebutkan
tr-alam sebuah kalimat 'r\gl4.,3 artinya api itu telah menyala-nyala.

Allah SGJ:n\a berfirman:

d@rr'3
"Api yang menyala-nyala. " (QS. AI-Lail l9\: La)

Kata ,p) adalah isim gbair munsbarif, dan ia adalah nama Neraka.

Allah laj:ivi- berfirman :

' , '4. /a // \

tu.prL.F
"sesunggubnya neraka itu adalah api yang bergolak.'
(QS. Al-M a' arrj 17 0): 1,5)

tk): Asal arti kata +uir adalah air liur yangmengalir. Disebutkan
,;: ,rk- - +A artinya air liurnya mengalir. Drn kalimat 'oi!,| ,4
artiny a si fulan mel akukan pe rbuat an y angtidak bermaksud sun gguh-

sungguh (bermain-main). .

Allah JGj:i,Y) berfirman :

{@
Hadits hasan diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Adab Al-Mufrad dengan nomor (59a) Malik
di dalam Al-Muuaththa dengan romor (1617) dari hadits Abu Hurairah'i;4194 dar hadits ini
dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnytAl'lrwa dengan nomor (1601)

|;!-' 3a J fi\\'rfii rv t1-,y
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"Ddn tiadalab kebidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-

main." (QS. Al-'Ankab nt l29l: 64)

{ @ 6f5C; #"ri'lai <rJi iti \
"Ddn tinggalkanlab orang-ordng yang menjadikan d.garnd. mereka

sebagai main-main dan senda gurau." (QS.Al-An'am 16l:70)

Allah juga berfirman:

{ @ 5;1it "€,,iisu #t; {;i r;1'$ y
"Atau apakab penduduk negeri-negeri itu ?nerd,sA drndn dari kedatangan

siksaan Kami kepada mereka di utaktu rnatabari sepenggalan naik. ketika

mereka sedang bermain." (QS. Al-A'raf l7l: 98)

{@ai',iy,Jftru$$$ey
"Mereh,a menjauab: "Apakah kamu datang hepada kami dengan

sungguh-sungub ataukab kamu termasuk ord.ng'ord.ng yang bermain-

main." (QS. Al-Anbiya' [21]: 55)

{ @6r=J W.6J;}'ii5, :,fJ ti(I,i 6 y
"DAn Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apayangada antard.

keduanya dengan bermain-md.in." (QS. Ad-Dukhan [aa]: 38)

Kata i::iJl artinya satu kali main, sedangkan kata 'tI)\ artirya
adalah keadaan orang yangbermain. Kalimat '\* k artinya laki-

laki yang suka bermain. Kata i:liit aninya permainanyangdimainkan.
Kata,l;ij I artinyatempat bermain. Dikatakan bahwa kalimat #'lJr+Ej
arrinyaadalah madu (air liur lebah) sedangkan kalimat,-Jfr Q\A artinya

adalah apa-ap^ yang terlihat diudara, seperti jaring labaJaba. Kalimat

*,>* artinya burung, diartikan demikian seakan burung itu
bermain-main dengan bay angan.

Kamus AlQur'an 417



,ie: Kata;ilt yrrrg berarti laknat adalah mengusir dan menjauhkan
Ysebabkan tl'r.rn murka, dan yang demikian itu diakhirat merupakan
bentuk siksaan dari Allah i)v6.i,\*L, sedangkan jika di dunia maka ia
merupakan bentuk pemutusan rahmat dan taufik-Nyr.Adapun bentuk
laknat manusia kepada orang lain maka ia merupakan doa keburukan.

Allah $Gj:nw berfirman:

{@ 'og;Bi S;i'ii;a'iI}
"Ingatlab kutuhan Allah (ditimpakan) atas orang-ord.ng yang zbalim."
(QS. Hud [11]: 18)

{ @'q.:;("=6ihL4" A r:J IJ;*Sy
"Dan (sumpah) yang kelima bahwta laknat Allab atasnya jika ia termasuk
orang- orang y dng berdusta. " (QS. An-Nur l2al: 7)

"Dd.n dilaknati pula oleh sernua (makhluk) ydng dapat melaknati."
(QS. Al-B aqarah l2)z 1s9)

Kata iili)t artinyaadalah orang yangbanyak dilaknat. Sedangkan

kat, i;iilt artinya orang yangbanyak melaknat. Kalimat 3i3-o^t
artinya si fulan mengutuk dirinya sendiri. Kata $rJ,Al artinya saling
melaknat antaradirinya dan temannya, ini sama dengan kata irdlit.

,':jtr: Kata jA artinya. keingina n yangbesar dan berbelas kasihan.
S6bagian ahli tafsir menyebutkan bahwa kata F y^ngberasal dari
Allah ia bermana keharusan. Mereka jugamenafsirkan kata SA pada

{@g;li'iLi;iy

418

{ @ i +-'v--g'u: iLLrJi <; y
*Telab dilaknat ordng-ordng kafi.r dari bani Israil."
(QS. Al-Maidah [s]: 78)
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beberapa tempat dengan tafsiran ,|y^ngberarti supaya. Mereka berkata:

"Sesungguhnyakeinginan yarLgbesar dan berbelas kasihan tidak layak
disandingkan kepada Allah, dan kata ji meskipun mengandung makna
keinginan yatgbesar, namun sesungguhnya keinginan itu terkadang
dimaksudkan kepada mukbatab (orangy^ng diajak bicara) bukan
diperuntukkan bagi Allah, dan terkadang keinginan tersebut juga

bukan diperuntukkan bagi keduanya (Allah dan mukhatab).

Firman Allah Ju6any$ tentang kaum Fir'aun yangberbunyi:

u6t'3*Xiy

{@;rt\6fiY
"Semoga kita mengikuti abli-ahli sibir." (QS. Asy-Syu'ara' 126l: 40)

Maka keinginan itu berasal dari mereka, bukan dari Allah.

Dan firman-Nya tentang firaun yangberbunyi:

{@
"Mudab-mudaban ia ingat atau takut." (QS. Thaha l2Q: aa)

Keinginan (pengharapan) dalam ayat tersebut adalah dari Musa

dan Harun i[e\v{e . Maka ayat tersebut bermakna, bicaralah kamu
berdua (Musa dan Harun) dengan kata-kata yanglemah lembut dengan

mengharap kepada Allah agar supaya kaumnya itu menjadi ingat dan

takut kepada Allah.

Firman Allah taj:a\;z y ang berbunyi:

{ @6J t> -'-;;-11 }7'\6 cit:, y
*Maka 

boleh jadi kamu bendak meningalkan sebagian dari apd yang
diwalryukan kepadamz." (QS. Hud [1]): 12)

Kata JA dalam ayat tersebut bermakna, orang-orang itu mengira
kepadamu, dan mengenai pemaknaan ini terdapat firman Allah yang
berbunyi:
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{@g6iUffiy
"Maka (apakab) barangkali kamu akan membunub dirimu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 6)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@ 6;ti:6fr\i9x\\bi\'Y
" D an s eb ut l ab (nama) A ll ah s e bany ak - b any ak ny a a gar kam u berunt Ltng. "

QS. Al-Anfal [8]: as)

Maksudnya adalah sebutlah nama Allah dengan memohon
kemenangan dariNya, hal ini sebagaimana difirmankan tentang sifat

orang-orang mukmin adalah

{@Z\:i<,;,wig,:o;.5y
"Mereka memohon rabmat-Nya dan takut akan siksa-Nya."
(QS. Al-Isra' ltZf:57)

.iiJ : Kata ajr artinyaletih dan sibuk. Disebutkan dalam sebuah
a / -'-

t rtiirrt qt'Jqt\; \5\5iartinya ia mendatangi kami dalam keadaan lapar
dan letih.

Allah berfirman:

{@ yitac"'i;;Y
"Ddn Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan." (QS. Qaf [50]: 38)

Kalimat +4(U" artinyabusur panah yanglemah. Kalimat +4i k
artinya laki-laki y^ng lemah yarg menampakkan keletihannya.
Seorang Arab badui berkata \5?'; tS OF 'ij;;q 3;l3.A.l)c artinya
aku memberikan kitabku kepada si fulan yang lemah akalnya,
namun ia menghinakannya. Namun terdapat pertanyaan mengenai

ucapan tersebut, yaitu kenapa kata 4\rS y^ngmerupakan mudzakkar,
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namun ia di muannatskan dhomirnya? Arab badui tersebut berkata:

"Bukankah kitab merupaka " W (embaranJembaran) yattg mana

ia adalah muannats?

z4
hJ , Kalimat py<jl U tllt aftinyaadalah ucapan yangtidak keluar

dari biasanyadantanpa dibarengi dengan pemikiran dan periwayatan,

maka ucapan tersebut dianggap sama seperti kata tiiJt yangberarti suara

burung-burung. Abu 'Ubaidah berkat a, antarakata'ij dan kata I.Ii sama

seperri afltarakata r)ri,. dan kata ,-3\6, lalu ia bersenandungkan nasyid

untuk mereka yangberbunyi:

Tenung sudra burung'burung dan ucaPdn yang jorok

Disebutkan;itt -,rrisama seperti #-e-;i. Setiap ucapan buruk
juga dapat disebut dengan'ji.

Allah berfirman:

{@('5v;r}iapi;S\
"Di dalamnya mereka tidak mendengar perkdtddn yang sia-sia dan tidak

(pula) perkdtaan dusta." (QS. An-Naba' [78]: 35)

Dan Allah juga berfirman:

{@r'V;'Ail&;lJy
"DAn apabila mereka mendengar perkataan yd'ng tidak bermanfaat,

mereka berpaling daripadanya." (QS. Al-Qashash [28]: 55)

{@qlv,$,a.6;;5y
*Mereka tidak mmdengar didalamnya perkataan yd,ng sia'sia dan tidak

pula perkatd.d.n yd.ng menimbulkan dosa." (QS. Al-\faqi' ah [56]: 25)

\ r>|')')*t Ot
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Allah berfirman:

{@ 5');r.riiell55y
" D dn orang- oran! y ang menj auh kan diri dari (p erbuatan dan perkataan)
yangtiada guna." (QS. Al-Mu'minun l23l:3)

Dan firman-Nya yarLgberbunyi:

{@W+t;Yu,-iYb
"DAn apabila mereka bertemu dengan (orang-orang)yang mengerjakan
perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedab, mereka lalui (saja) dengan
menjaga kehormatan dirinya." (QS. Al-Furqan l25l:72)

Maksudnya adalah mereka tutupi dan tidak menampakkannya.
Ada juga yangberkata bahwa maksud ayat tersebut adalah jika mereka
bertemu dengan orang-orang yang selalu berkata dan berbu at yang
sia-sia mereka tidak bergabung dengany a. Katallfur 1"g, digunakan
untuk mengartikan sumpah yangtidak sengaja atau sumpahyang tidak
diniatkan untuk bersumpah, maka sumpah y^ngdemikian diibaratkan
dengan ucapan yangbiasa.

Allah berfirman:

{@'#e*uxit5'+riiy
*Allah tidak mengbukum kamu disebabkan sumpabmu yang tidah,
dimaksud." (QS. Al-Baqarah l2l: 225)

Dari pemaknaan ini, seorang penyair berkata:

e\grel4\e i3j p ri1 *'$ *, );q&*,
Sumpah kamu yang tidak sengaja kamu ucapkan tidak akan pernah

diambil sebagai sumpah jika kamu Tnengucapkannya tanpd sengaja dan
tdnpd kqakinan dan tanpa keinginan untuk, bersumpah
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Firman-N y a y ang berbunyi :

{@'#(,!-&iY
"Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan ydng tidak berguna."
(QS. Al-chasyiyah [s8]: 11)

Kaa'a";;'i dalam ayat tersebut merupakan isimfa'il $<atasubjek)
darikatafi, dan dijadikannya isim fa'il untuk menggambarkan sebuah

ucapan, ini sama seperti dijadikannya isim fail dari kata 3;3 yaitu 'a;2K.

Dikatakan bahwa unta yang bukan biasanya dijadikan diyat disebut
denganfi.

Seorang penyair berkata:

$Attxt e.e.z)\\S
Sebagaimana engkau telab memberikan anak untd. yd.ng masib

rnenyusu sebagai diyat

Kalimat l'L=,, el artinya ia menuturkan dengan ini. Kalimat
Itl,S,',j;At 6! aninyaburung itu menuturkan dengan suaranya. Dari
pemaknaan ini, disebutkan bahwa ucapan yang ditirukan secara

berkelompok dinam ai dengan H.

: Allah Jvj:nY;) telah berfirman:

{@ 6rKqy
"Niscaya Kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur bALtr."
(QS. Al-Isre' 177): 104)

Kata Gj dalam ayat tersebut bermakna berkumpul satu sama lain.
Disebutkan dalam sebuah kalimat ; :s', tl i Jii artiny aaku mencampurkan
sesuatu. Kalimat &fr,5,y:V3V ^iiny*mereka 

datang bersama orerng

yang mengumpulkannya.

,-15
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Firman-Ny a yar,;g berbunyi:

{@rui#,y
"Ddn kebun-kebun yd.ng lebat." (QS. An-Naba' 178): t6)

Maksudnya adalah tergabung satu sama lainnya karena pohon-

pohonnya yaflgbanyak.

Allah berfirman:

{@o,:,i,afieri:6y
"Dd.n bertautan betis (kiri) dan betis (kanan).' (QS. Al-Qiyam ahl75l:29)

t<rt, ii"it artinyaadalah pahanyake bawah karena terlalu gemuk.

Kata J'.jtj."g, berarti yanggemuk, berat dan lambat dalam berjalan.

Kalimat 'd;:\,3 artinya ia memasukkan kepalanya dalam baiunya.

Kalimat }\$l,i) artinyaburung itu memasukkan kepalanya dibawah

sayapnya. Kata ,-lirll artinya sekumpulan manusia yangterdiri dari

bermacam-macam golongan. Al-Khalil menamai setiap kalimat yang

dua huruf aslinya termasuk huruf illat $turuf illat adalah alif (t),ya (,t),

uaw (2)*\ dengan ,J"i.

. 1ttqAJ : Disebutkan dalam kalimat lK &'ofr| artiny aia memalin gkanny a

darinya.

Allah Saj:nw berfirman:

{@WIiqBt'}
* Mereka berkata: 

*Apakah kamu datang k epada kami untuk memalingkan

kami." (QS. Yflnus [10]: 78)

Makna kalimat \:f9i4 adalah untuk memalingkan kami.
Dari pemaknaan ini lahirlah kalimat y^ngberbunyi .iyi e.ldt artinya

si fulan memalin gkan waj ahnya. Kalim at,L4 {gy aninya perempuan

yang berpaling dari suaminya kepada anaknya ata:u selainnya.
Kata'a:jsJl artinya adalah Asidah (semacam bubur) yangkeras.
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7(4) : Disebutkan dalam sebuah kalimat irAti;.ljJr 'oii;r aninya
Itst.rbrkrr oleh matahari dan angin yarLgpanas.

Allah berfirman:

{@:6'6;dy
*Muka 

mereka dibakar api neraka." (QS. Al-Mu'minun l23l: rca)

Dari pemaknaan ini kemudian ia digunakan untuk mengartikan
kalimat ,-i:.'.Jl 'n>,i dengan arti ia terkena sabetan pedang.

E1): Kata -Eiitt yr.rg diartikan ucapan ata,s,lafadz, sesungguhnya
ia diambil dari kalimat ptr ,y rE;.:lt aii anisya melemparkan sesuaru
dari mulut. Kalimat SJiJl €1)\ \ii artinya penggiling itu melempar
(menggiling) tepung. Dari pemaknaan ini, maka ayam jago jugadisebut
dengan la>ifr (yrrg suka melempar) dikarenakan ia selalu rnelemparkan
apa- ap a y 

^ng 
dij umpainya untuk ay am betina.

Allah Jr;6:nw berfirman:

{@i, *;;:t$t);,qWcy
"Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada didekatnya
Malaikat pengd.w)as yang selalu badir." (QS. Qaf t50l: 18)

ol

1: Kalimat &rz\i 
^ninya 

aku telah menemukan.

Allah SGj:nY;L telah berfirman:

{ @ "ri-tir.#6iu &,i iJ 6 }
"Mereka menjauab: *(Tiddk), Tetapi kami hanya mengikuti dpd ydng
telah hami dapati dari (perbuatan) neneh rnoyang kami."
(QS. Al-B aqarah l2): L7 0)
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{@ 6,.*r:t'Vy
"Ddn kedua-duanya mendapati suami uanita itu." (QS. Yusuf ll2l:25)

(aiJ : Kata +,it[t y^ng berarti laqab atau julukan adalah sesuatuo'
yang menjadi nama seseorang selain daripada nama aslinya, dania
selalu memperhatikan makna julukan tersebut. Ini berbeda dengan
pemberitahuan. Mengenai perhatian laqab terhadap maknanya, seorang

penyair berkata:

4 O effigltri4 i1- * 4 tt r)\*&6i *,
Sedikit sekali julukan yang dilihat oleh ntatamu

melainkan ia mempunyai maknd.nya tersendiri jika enghau
perbatikan julukan tersebut

Pertama, julukan dalam bentuk pemuliaan, seperri julukan para
sultan.

Kedua, julukan dalam bentuk ejekan, inilah julukan atau
pemberian laqab yar,g harus dijauhi, dan jenis laqab seperti ini pula
yatgdimaksudkan dalam firman-Nya yangberbunyi:

{@;fi:'i1iJ615y
"Ddn jangan memangil dengan gelaran yang mengandung ejekan."
(QS. Al-Hujurat lagl: tI)

4 : Disebutkan dalam sebuah kalimat istlt ,54 artinya unta
ho-dikr*inkan (bunting). Kalimat a5U:r$;ir i,lst aninya unta jantan
menggauli unta betina. Kalimat a[,;.1Jt bll€ii artinya angin itu
menggerakkan awan.
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Allah berfirman:

{@et'€Jbf'y
"Dd.n Kami telab meniupkan angin untuk, mengawinhan (tumbub-

tumbuban)." (QS. Al-Hijr 11,51: 22)

Maksudnya adalah angin yang dapat mengawinkan. Kalimat

#JJl 5N i,11 artinya si fulan mengawinkan pohon kurma. Kalimat
ii;.flr *fuyartinyapohon kurma itu sudah siap untuk dikawinkan.
Kalimat 

OS 3.; arainyapeperangan yang berkecamuk, pemaknaan ini
diserupakan dengan buntingnya seekor unta. Dikatakan bahwa kata
i,;,;llt artinyaunta yang mempunyai susu, jamak dari kata tersebut
adalah L6-a^"ffi . S.dr"gkan kata Cfd,l' artinyaadalah unta betina
yangdi dalam perutnya terdapatjanin anak-anaknya (unta yang sedang

hamil) kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan anak (janin)
unta. Dan disebutkan dalam sebuah hadits yangberbunyi:

(ry\:zx|eiet d dp..+D
"Dilarang untuk menjual janin yang ada dalam penrt unta dan juga

dilarang jual beli y^ng ada pada bagian tulang sulbi unta (air mani
unta)."

Kata CiXl' artinya adalah janin yang masih ada dalam perut
induknya,iedangkan kata w\2Xl artiny aadalah bagian y ang ada pada

tulang sulbi unta (air maninya). Kataftiilt aninyaadalahair mani unta.

Sedangkan kalimat glrfUlr artinyaadalah orang yangtidak berhutang
kepada siapapun, seakan ia tidak mau menjadi beban, namun ingin
menanggung dirinya sendiri.

o olqA : Kalimat ;&il11i'* artinyaaku menangkap sesuatu dengan lihai.
Sama saja penangkapan itu dilakukan dengan mulut araupun tangan.
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Allah berfirman:

{@ |K;IYa*aL1,tt}
"Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan dpd yang mereka

sulapkan." (QS. Al-A'raf l7):177)

'pi) , Kata iEij adalah nama orang yangbijaksana (hakim), dan ia

lrrrgr. terkenal. Asal kata .lriil dir-bil dari kalimat it;Est'3.5 artinya

aku menelan makanan. Kalim 
^t'r,:a1artinyaaku 

menel annya.Kalimat

?W k artinya laki-laki yangbanyak menelan (makan). Kata ;itt
asalnya adalahg.tit yaitu sesuatu yang ditelan. Ujung ialanitgadisebut
dengan i5lt.

-7
,'F , Kata iGiJl artinyamenemui sesuatu dan bertepatan. Terkadang

Wia'"til:tjuga digunakan untuk mengartikan masing-masing dari

keduanya, y aitu mengartikan mengh adap, atau bertemu. Disebutkan

'o4) aninya menemuinya. Kata itifut dapat digunakan terhadap hal-hal

yangdapat diketahui oleh indra mata dan mata hati.

Allah berfirman:

{ @ :";s J,.;ie3;si;;;3"{s; y
"sesunggubnya kamu mengbarapkan nxati (syahid) sebelum kamu

menghadapinya." (QS. Ali'Imran l3l: 143)

Dan firman-Nya:

{@g\:;5;6Feqr;)Y
"sesungguhnya kita telab merasa letib karena perjalanan kita ini."
(QS. Al Kahfi [18]: 62)

Dan perjumpaan dengan Allah merupakan ungkapan tentang

kiamat dan tentang kembali kepada-Nya.
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{@?;c6w5y
"DAn ketabuilab bahan kamu kelak akan menemui-Nyo.'

(QS. Al Baqarah l2l:223)

Allah berfirman:

{ @ i:i"6;;;ta-A; aA':;ty
*Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan

perternudn dengan harirnu ini." (QS. As-Sajdah l3\: M)

Maksud kalimat 'A;;\J-dalamayat tersebut adalah hari kiamat

dan hari kebangkitan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

"Hari perternuan." (QS. Ghafir [a0]: 15)

{@riifrc,#6%.o$trcy
"Orang-orang ydng mqakini babzaa mereka akan menemui Allab

berkata." (QS. Al-Baqarah l2l 2a9)

Kata itiiJtjuga sama artinyadengan igd:it.

Allah berfirman:

{@ s:a-6;i\;iiJ(,y
"Orang-orang ydng tidak mengbarapkan perternud.n dengan kami

berkata." (QS. Al Furqan l25l:21)

{@"rI (Ki{'rJI}

"Menuju Tubanmu maka pasti kamu akan menemui-Nyo.'

(QS. Al-Insyiqaq [sa]: 6)
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Maksudny a adalahhari kiamat. Dinamak annyahari kiamat dengan

hari pertemuan, karena pada hari itu ia akan dipertemukan dengan
semua orang dari generasi pertama sampai generasi terakhir, dan juga

dipertemukannya arrtara penduduk langit (MalaikaQ dan penduduk
bumi, dimana masing-masing akan bertemu untuk memperlihatkan
amal perbuatan yangtelah dilakukannya. Disebutkan dalam sebuah
kalimat tFSVa (t* d artiny^ si fulan dipertemukan dengan amal
perbuatan baik dan buruk.

Seorang p eny air berkata:

l;ir;"vJr)z\ia&
Barangsiapa yang didapati berbuat kebaikan,

akan memujinya

Penyair lainnya berkata:

o zl
drj
maka ordng-orangpun

\ALe,'A6UA3l4x
Kemuraltan itu akan didapati darinya dan seruan

akan akhlak yang luhur

Disebutkan dalam sebuah kalimat l'i-=,'oi.$ artinya aku
menyambutnya.

Allah S(4.ia berfirman:

{@6ri:1t4,;,2,i6\
"DAn mereka disambut dengan pengbormatdn dan ucdpan selamat
di dalamnya." (QS. Al-Furqan l25l:75)

{@r;;1;r'#'y
"DAn memberikan kepada rnereka kejerniban (uajah) dan kegembiraan
bati." (QS. Al-Insan [76]: 11)

Kalimat tS lt;l,f, aftinya menemuinya.
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Allah berfirman:

{@^h;LfiH\i6;y
" Ddn mereka disambut oleb para Malaikat." (QS. Al-Anbiye' [2 1]: 103)

{@5\:"}ti6;Wy
"Ddn sesungguhnya kamu benar-benar diberi al-Qur'an."
(QS. An-Namll27l:6)

Kata ;\3 jr artinyamelemparkan sesuatu sesuai apl- y ang dilihatnya,
kemudian kata tersebut dalam kebiasaannyadljadikan kata bagi setiap

pelemparan.

Allah berfirman:

{@t:tiin,,t-fsb
"DAn demikian pula samiri melemparkannya." (QS. Thaha l20l:87)

{ @'445. #'rK 6:qi'& 6-ey-a'x-U tt }
"Ahli-abli sihir berkata: "Hai Musa, kamukab ydng akan melemparkan

lebih dahulu ataukah kami yang akan melemparkan."
(QS. Al-A'raf l7y 1,1,s)

Allah SGj:nY;7 juga berfirman:

{@Taii6 }
"Musd menjawab: "Lemparkanlab (ebib dulu)." (QS.Al-A'raf l7l:176)

{@6ir'6@ 6r5.wi'in}
* 
A llab berfir man : " L e mp ark anl ah ia h ai M us a. " L alu dil emp ark anny alab

tongkat itu." (QS. Thaha l20l:19-20)
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Allah juga berfirman:

{@;ta\€ii;fsy
"Makapasti sungai itu membaw)d.nyd ke tEi." (QS. Thaha l20l:39)

{@e6r'"sY
"Ddn apabila mereka dilemparkan." (QS. Al-Furqan l25l:13)

{@Aa:B*b
" setiap kali dilemp ark an ke dalamny a s ek umpulan (orang-orang kafi.r).'
(QS. Al-Mulk [67]: 8)

{@#'Q.tuiivq
"DAn dilemparkdn dpdyangada di dalamnya dan menjadi kosong."

(QS. Al-Insyiqaq [8a]: a)

Ayat ini sama seperti ayatyangberbunyi:

{@543;5tttt:\
"DAn apabila kuburan-kuburan dibongkar." (QS. Al-Infithar l82l: a)

Disebutka n jugadalam sebuah kalimat i1;;rtlKj\rfuri-J lJ|1LA$i
artinya aku menyampaikan ucapan dan salam serta menyampaikan
ucapan kasih sayang kepadamu.

Allah berfirman:

{@t';}\n\t1fiy
"Yang kamu sarnpaikan kepada mereka Berita-berita Mubammad)

karena kasih saydng." (QS.Al-Mumtahanah [60]: 1)
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{@J;ni$Lr;i:vy
" Lalu s ekutu- s e k ut u merek d, rnengdt dkan k epada ftierekt. "

(QS. An-Nahl [16]: 86)

{@fir\*i(iJf'ilVY
"Ddn mereka menyatakan ketundwkannya kepada Allab pada hari itu."
(QS. An-Nahl [16]: s7)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@{i1i'-#&('yp
"sesungubnya Kami akan menwrunkan kepadamu perkataan yang

berat." (QS. .FJ-Muzzammil 173]: 5)

Ayat ini menuniukkan terhadap kenabian dan wahyr yang

merupakan perkataan yang berat.

Firman-Ny a y arrg berbunyi:

{@ 34';)&t,irt56
" A tau y ang Tnenggund.kan p endengd.rd.nny d. s e dang dia meny aks ik dnrty A. "

(QS. Qaf [50]: 3z)

Ayat ini menunjukkan akan keseriusan dalam mendengar.

Firman-N y a y aflgberbunyi:

{@r;"frUluy
"Lalu tukang-tukang sibir itu tersungkur dengan bersujud."

(QS. Thahal20l:70)

Digunaka nnya kata ;;lluntuk mengingatkan bahwa sujudnya

mereka bukanlah karena teinginannya, namun seolah-olah mereka

dipaksa untuk bersujud.
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rrt
p : Kalim at;&,A11''1 aftinyaaku mengumpulkan atau mencampurkan
Sesuatu dan memperbaikinya.Dari kalimat tersebut juga lahirlah
kalimat '^ii,3, i::J artinya aku membenarkan kekusutannya.

Allah berfirman:

{@'5 iusai<,1;6y
"DAn kamu memakan barta pusaka dcngan cdrA rnencdrnpur baurkan
(yong balal dan yang batil)." (QS. Al-Fajr [89]: 19)

Kata;ir artinyaadalah dekat dengan maksiat, lalu kata tersebut
digunakan untuk mengarrikan dosa kecil. Disebutkan dalam sebuah
kalimat tStS J;X,i)ti artinya si fulan mengerjakan ini kadang-kadang,
begitu juga firman-Nya yangberbunyi:

{ @p fi yey"'S ;Jj 
"{l$-tJi 

y
"(Yaitu) ordng-orang ydng menjaubi dosa-dosa besar dan perbudtan-
perbuatan keji yang selain dari kesalaban-kesalahan kecil."
(QS. An-Najmls3):32)

Kata;itt diambil dari ungkapan arab yangberbunyi fq&5f
artinya aku turun dan mendekatinya tanpa terjerumus kepadanya.
D is e b ut ka n juga dal am s e bu ah kalim at itl;'i1i; xtiny a kunj un gannya
sangat sedikit. Kata il merupakan huruf nafri (penafian) atas perbuatan
masa lalu, meskipun huruf tersebut masuk ke dalamf il mudhari (kata
kerja yang menunjukkan saat ini dan masa yaygakan datang). Dan
jika dimasukkan huruf alif () istifham yaitu ;1i, maka ia bermaksud

Pernyataan.

Contohnya seperti firman Allah yangberbunyi:

{@\:+qE}5Y
"Bukankab kami telah mengasuhmu diantara (keluargQ kami uaktu
kamu masih kanak-kanaki" (QS. Asy-Syu'ara' [26]: 18)
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{@ a't1t' ;iit4'f\y
"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia
rnelindungimu? (QS. Adh-Dhuha 7ll1: 0)

LJ ' Kata l.1i digunakan dalam dua jenis penggunana:

Pertama, untuk menafikan perbuatan yang sudah lampau dan

hampir dilakukan.

Contohnya seperti firman Allah Sq:iv;:" yaflgberbunyi:

{@t<s'u$i{i'Uaa'y
"Padabal belum nyata bagi Allab ordng-ordngydng berjibad."
(QS. Ali'Imran lfl: M2)

Kedua, untuk mengabarkan kedudukan.

Contohnya seperti firman Allah Sq:nv;t yangberbunyi:

{@ Lirt:.i-'1}
*Tatkala telah tiba pembaua kabar gembira." (QS. Yfisuf ll2]:96)

Maksudnyapadasaat kedatang nnya. Dan banyak lagi contohnya
tentang penggunaan kata tersebut.

/ /l

7d: Kata fi,iJt artinyaadalahkilatan kilat. Disebutkan dalam sebuah

hi-r, OitY^;5,t1, ^nrnya 
aku melihat kilatan kilat.

Allah Ju;'nw berfirman:

{@Frt&
"seperti kejapan rndta." (QS. Al-Qamar [5a]: 50)

Disebutkan dalam sebuah kalimat lbU\t5 &-r\ maksudnya

adalah sungguh aku akan memperlihatkan kepadamu sebuah perkara

yangsangat jelas.
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";) , Kata ;-1ut artin ya adalah menggunjing dan terus-menerus

il.rry.b,.rtkan aib (mencela). Disebutkan i$! 3|#-i,il arinya ia
menggunjingnya.

Allah Sq:i,w berfirman:

{@*iarci;'J#'Y
"Ddn diantara mereka ada orang ydng ntencelamu tentd.ng @istribusi)
zakat." (QS. At-Taubah [9]: 58)

{@ <*,iffi6'-\-6-5iY
" (Orang m un afi k itu) y ait u o rd.n g- or d.n g y d.n I nx en c e I a orang- o ran I y d'ng

memberi sedekah dengan sukarela." (QS. At-Taubahlgl:79)

{@r31IY}{-'Y
"Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri." (QS. Al-Hujurat lagl:71)

Maksudnya adalahjanganlah mencela orang lain sehingga orang

lain akan balik mencela dirimu sendiri. Maka orang yangmencela itu
sesungguhnya sedang mencela dirinya sendiri. Kalimat j\-11 j!, artinya

orang yangbanyak mencela.

Allah Sq:i\z;7 berfirman:

{@;,1f*;a-!r;ry
"Kecelakaan besarlab bagi setiap pengunTpd.t lagi pencela."

(QS. Al-Humazah [10a]: 1)

// ,.
, t ..J : Kata ;*IJr artinya adalah menyentuh, yaitu mengetahui

Lr.rrr, melalui perantarakulit. Ini sama seperti anikatar'.j1, namut
kata tersebut digunakan untuk mengartikan sebuah permintaan atau

pencarian. Seperti yangdisebutkan dalam sebuah syair:
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{@LAi(atY,y
"DAn sesunggubnla kami telab mencoba mengetahui (rahasia) langit."
(QS. Al-Jinnl72l:8)

Dengan makna menyentuh, maka kataii:;'i\jJl digunakan untuk

mengartikan sebuah persetubuhan fiimak). Ada yaflgmembaca $li
pada surat Al-Maidah yarLgberbunyi:

{@:^-yiQfy
"Atdu nTenyentub perempuan." (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Kata'r:jj dalam ayat tersebut mencakup dua makna sekaligus,

yaitu menyenruh dan menyetubuhi perempuan. Nabi ia+ :aip melarang

jual beli kxityaitu jual beli yangdidasarkan pada sentuhan. Beliau

kemudian berkata sambil memberikan contoh, jika kamu menyentuh

kain ini maka kamu harus membelinya. Adapun kata a;fUt artinya

adalah kebutuhan terdekat.

/l=
af.tJ : Kata (;ilt artinya adalah percikan atau nyala api.

ittrt s(ij:nu;-telah berfirman:

lt?' '\)io',J-JjlS

Aku mencarinya ndrnu.n aku tidak jugd. rnenernukannya

Allah SV"J:i,v;L berfirman :

{@#it;;r;Y
"Dd.n tidak pula menolak nyala api Neraka." (QS. Al-MursaletlTZl:31)

{@#lr,{'(is;sY
*Kelak, dia akan masuk kedalam api yang bergejolak."

(QS. Al-Masad [111]: 3)
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Kata,i.j)\ artinyaadalah sesuatu yang terlihat karena percikan
atau pancaran cahaya api. Angin dan debu juga disebut dengan {.i1.

Firman-N y a y arlg berbunyi:

{@#
"Celakalab tangan Abu labab." (QS. Al-Masad [111]: 1)

Sebagian ahli tafsir berkata mengenai ayat tersebut bahwa yang
dimaksud dengan kalimat ,4,,{bukanlah kunyahny ayarlgia terkenal
dengannya, namun ia adalah sebuah ketetapan bahwa orang tersebut
benar-benar akanterkena gejolak api neraka. Penamaan ini sama seperri

orang yangberperang ataupun orang yalgmenjadi penasehat perang
dengan seburan VH;1 a:.;ru u.!t r>1.

Kalimat +*,j"; artinyakuda yangberlari cepat, pemaknaan ini
diserupakan dengan kecepatan percikan api. Sedangkan kata 3.rii{t
adalah kuda yang sangat cepat larinya diantara kuda-kudayanglari
cepat. Adapun kata .igiJt digunakan untuk mengaftikan cuaca panas

yarLg mengakibatkan manusia menjadi haus.

l,/g{J : Disebutkan \iii - &{ - c.A.

Allah Sq:i,w berfirman:

{ @'4X r4T t eix- +{" ii ot-.;Air,fs ffiy
*Maka perurnpdlna.annya sEefti anjing jika kamu mengbalaunya

diu l ur kanny a l idab n y a dan j ik a kam u me mb iar kanny a dia m engu lur k an
lidabnya (j"So)." (QS. Al-A'raf l7): 176)

Maksudnya adalah menjulurkan lidah karena kehausan.
Ibnu Duraid berkat a:"Katad;itt dapat digunakan untuk mengaftikan
keletihan dan kehausan bersamaan-

4rs*y
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/ i ocp$ : Kata itil)l artinya adalah ilham, yaitu menyampaikan sesuatu

ke?alam akal. Kata tersebut khusus digunakan jika penyampaian itu
berasal dari Allah Dzat yangMahatinggi.

Allah Sv6:ne berfirman :

{@+;;6*43by
*Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan
ketakwaannyA." (QS. Asy-Syams [91]: S)

Ilham ini sama seperti apayangdiistilahkan dengan ,*XlaX artinya
sentuhan Malaikat, atau seperti istilah U1\ |-LAI artinyabisikan dalam
pikiran. Dan ini sebagaimatayarlgdisabdakan oleh Nabi :Mre fpyang
berbunyi:

9-z
((d:J otEi.$:)U ,:5ru-'6y1

"Sesungguhnya Malaikat itu dapat membisiki, sebagaimana syaitan
juga dapat membisiki."5

Dan juga sebagaimanayangdisebutkan dalam hadits lainnya yang
berbunyi:

ki., Li, utr..,r*ii I t:':'ilt>
"Sesungguhnya ruh qudus (jibril) itu membisikkan kedalam akalku."5

Asal kata itiJ)t diambil dari kalimat ,&fut i[i;J! aninya menelan
sesuatu. Kalimat LPI AY J*1il'riiJ\ aninia anak unta itu menelan
(menete) semua ap^y^ngada diputing susu induknya. Kalimat 'J,]j
artinya kuda yarrg berlari kencang, seolah ia menelan bumi dengan

pelariannya.

Hadits dhaif diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan romor (2988) an-Nasai di dalam Al-Kubra
dengan nomor (11051) dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud uJ9!"_ i . Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh
al-Albani di dalam kitabnya Dhaif Al-Jami'dengan nomor-(1963).
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Nu'aim didalam kitab)ayaAl"ttllyah denganromor (10/27)
dari hadits Abu Amamah i;4194 dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya
Shahih Al-Jaml dengan nomirr (2085).
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, i): Kata;iilt artin ya adalahhiburan, yaitn apa-apa yarlg dapat

ilenyibukkan seseorang dari hal yang penting baginya. Disebutkan
dalam kalimat l4$l artinya aku menghibur dengan ini. Kalimat
\K ;f Li aninya aku menyibukkan diri dengan hiburan.

Allah Jq:nw berfirman:

{@b; $tiliigcsv\
"sesunggubnya kehidupan dunia ini adalab hanya permainan dan senda

gurau belaka." (QS. Muhamm ad ft71: 36)

{@ '6'3a$fi';ri#ir+L65\
*Til,aklab kehi.dupan dunia ini melainkan banya senda gurau dan
permainan belaka." (QS. Al-'Ankabntl2g| 64)

Lalu kata jii digunakan untuk mengartikan segala bentuk yar.g
dapat menyenangkan.

Allah Ss_,:i,Y;L berfirman:

{@6{ *Je:i'iy
"Sekiranya kami bendak membuat sesudtu permainan."
(QS. Al-Anbiya' l2tl: 17)

Bagi yang berpendapat bahw a yangdimaksud dengan kata !i!t
dalam ayat tersebut adalah istri dan anak, maka itu merupakan
pengkhususan dari sebagian perhiasan kehidupan dunia dimana ia
dijadikan permainan dan senda gurau belaka. Disebutkan dalam kalimat
tK;uii artinyaia disibukkan dari hal-hal yanglebih penting dari itu.

Allah S*t:i,v) berfirman:

{@'}ai'iel}
" Bermegab-megaban telah melalaikan kdmu. "
(QS. At-Takatsur [102]: 1)
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{@fi5},i6r'iP,4c$3crY
"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleb perniagaan dan tidak (pula) jual
beli dari mengingat Allab." (QS. An-Ntr Qal:37)

Ayat ini bukan berarti melarang untuk berjual beli ataupun

membencinya, namun larangan dalam ayat tersebut adalah kepada

berlebihJebihan sehingga melalaikan nya darishalat dan ibadah-ibadah

lainnya. Tidakkah engkau melihat firman Allah Sct:nr;yangberbunyi:

{@"?r3e#b\F3sPht;,rY

{@"4'e\'ffi-Y
*Supaya rnereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka."

(QS. Al-Hatjl22):28)

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezekihasilperniagaan)

dari Tubanntu." (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

Dan firman-Nya y ang berbunyi:

{@PJ'4{Y
*(Lagi) hati mereka dalam keadaan lalai.' (QS. Al-Anbiya' l21l:3)

Maksudny a adalah lup a kare na disibukkan den gan hal y angtidak
dapat membantunya. Kata ';;iI!tartinya adalah proses penggilingan
(alat penggiling tepung) jamak dari kata tersebut adalah !Q. Pemberian
juga disebut dengan 'r'.i$ ,h^lini diserupakan dengan proses penggilingan

,.prn g samp ai dik.l"rrkan (diberikan) Kata ltiii t aniny a adalah dagin g

y^rg menggantung dibagian tenggorokan. Namun ada lrtga yang
berkata bahwa ia adalah daging yangada di ujung bibir.

6\f : Kata.ljut dan a,lit ̂
d^l^h 

nama dua jenis patung. Asal kata

ajut adalah jirt lalu huruf bo (,) pada kata iht dibuang dan dimasukkan

huruf ta (,>) kemudian dijadikan muannats sehingga menjadi,i>itt ini
merupakan bentuk kurangnya pengetahuan mereka tentang Allah.
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Sampai pada akhirnya kata 5)iJl dikhususkan untuk menjadi sesembahan

yangdapatmendekatkan mereka kepada Allah menurut anggapan mereka.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@,rsG31iy
*Padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melEaskan diri."
(QS. Shad [38]: 3)

Al-Farra berkata: "Ayat tersebut hakikatnya adalah berbunyi
,EV &----'i sedangkan huruf ta (,.>) nya merupakan huruf tambahan,
sebagaimana ditambahkannya pada kata ,i* dankata &31,." Sedangkan
sebagian dari ulama Bashrah berkata: "Makna kata ,Si dalam ayat
diatas adalah il." sedangkan Abu Bakar A1-'Alaf berkata: "Asal kata

sedangkan huruf sin (r") nya diganti deng anh,ruf u(c,) maka jadilah,ii,
hal ini sama sepefti asal kata 6\5 adalah 1!t5, namun sebagian dari mereka
j,ga adayangberkata bahwa asal kata ,gi dalam ayat diatas adalah i,
lalu ditambahkanlah huruf ta ta'nits (c.,) diakhirnya sebagai pengingat
akan sebuah masa, seolah ayat tersebut berbunyi ,-eV &9-'eL\Al,r4
artinya saat itu bukanlah waktu untuk melarikan diri.

,{l : Disebutkan
memalingkannya dari

dalam sebuah kalimat lK &'*31 artinya it
ini. Ia juga bermakna mengurangi haknya.

Allah l(sj.nY;L berfirman :

{@tu-vy
"Dia tidak akan rnengurangi sedikitpur." (QS. Al-Hujurat la\: M)

Maksudnya adalah Allah J6:i,v:i tidak akan mengurangi pahala
atas amal perbuatan. Kata ori dan kata 5rif artinya mengurangi.
As al makn any a adalah *if r !, y aitu me n ge mb alikan b agian p. *.rkrrn
pundak. Sedangkan kata ej artinya adalah semoga, dan itu bentuk
keinginan yangkuat dan harapan.
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Allah berfirman:

{@{+r,rt^i'igy
"Kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrabku."
(QS. Al-Furqan l2s): 28)

{@{# )g)iel6r*x-Jky
*Seraya berkata: "Adubai kiranya (d.rt") aku mengambil jalan bersan'ra-

sd.tnd. rasul." (QS. Al-Furq-n l25l:27)

{@(;3*iy:i3fiy
"DAn orang kafi.r berkata: *Alangkab baiknya sekiranya dahulu aku
adalah tanah." (QS. An-Naba' l78lz a0)

Dan ucapan seorang penyair yaflgberbunyi:

aiuf e#& * e,""F63eliUS

Pada malam yang sangd,t gelap gulita aku telab berjalan,

dan aku tidak pernab berucap 'sekiranya'

Dijadikannyakatae.j dalam syair diatas sebagai isim, sama seperti
yaagdisebutkan dalam syair lainnya yangberbunyi:

Lw 63y:q',lt
Sesunggubnya kata ,l dan kata tJ satu arti

Namun ada juga yang berkata bahwa makna syair yangpertama
adalah d"r'J l.6!ts ;f dI yrit,, ia tidak ketinggalan dari orang-orang
yaflgberpaling. Dalim syair diatas, kata 4y^ngmerupakan mashdar
diletakkan pada tempat isim fa'il yaitu 8ji .

Kamus A[,Qur'an M3



i U: Kata illst aninya adalah papan, dan ia merupakan kata tunggal.

L6it"k j.r.rJrry, adalah i$f, .orrrohnya seperti kalimat 4*Al Ui
artiny a papan-papan bahtera.

Allah berfirman:

{@i;45*({ir*;Y
"Ddn Kami angkut Nub ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan

paku." (QS.Al-Qamar [5a]: 13)

rata lll juga bermakna papan yangdigunakan untuk menulis

dan yang lainnya.

Firman-Nya y ang berbunyi:

{@#"zdc\
"(Yangtersimpan) di laubul mabfudz." (QS. Al-Buruj l85l:22)

Adapun cararlya bagaimana, itu masih tersembunyi bagi kita
kecuali sebatas pengetahuan dari apayangdiriwayatkan dimana kata

u-tiAtiJ diartit<an dengan kitab sebagaiman yangdisebutkan dalam

firman-Ny a y ang berbunyi:

{ @ il ;{,& df'Lf#,24*'L;p
"Babuasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuab kitab,
sesunggnbnya ydng demikian itu amat mudah bagi Allab."
(QS. Al-Hajjl22):70)

fata fil artinyaadalah haus, dan kalim 
^t !*'ilt:, aninyabinatang

yangcepat haus. Kata llljuga (yaitu dengan mendhommahkan huruf
hm (J)) berarti udara dirrrtrm bumi dan langit. Namun kebanyakan

berkata, jika huruf lam nyadi fathah kan (J) yaitulrill -rk, ia berarti
haus, dan jika di dhommah kan (J) maka ia berarti udara yang ada

diantaralangit dan bumi. Dan tidak boleh mengartikan demikian selain

harus dengan mendhommahkan huruf lam ($ nya.
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Kalimat 9t cI arinya panas merubahnya. Kalim at V7 lt 1i
aninyapanas itu menembus papan. Dikatakan bahwa kata tersebut sama

seperti i^t^6l.Katimat jrflri'f atau jjlil6'lf aninya kilat itu telah berlalu.

Dan kalimat N;,1'Ji artinya ia menunjuk dengan pedangnya.

0.. Ot
)JJ : Allah Suij:i,v;L telah berfirman:

{ @ t!- :;a <,Jl:i. 6ii fri V.:i y
"sesungubnya Allab telab mengetabui orang-ord.ng ydng berangsur-

angsur pergi diantara kamu dengan berlindung (kepada kawannya)."
(QS. An-Nnr l24l: 63)

Kata li!;!diambil dari ungkap anarabyang berbunyi li4-, 4i artinya
bersembunyi fterlindung) dengan hal ini, sehingga ia menampakkan

dengan sesuatu yanglainnya. kalau saja kata tersebut berasal dari kata

* - ii maka seharusnya ayartersebut berbunyi tigJ. Hanya saja kata
's5fut rrr.*pakan bentuk kata Jul; dari asal kata':qlt- i'i, dan ia diambil
dari bentuk kata Jl,3.Katal-rilt artinya adalah sesuatu yangdikelilingi
oleh gunung.

,9 ol
bJ : Kata lj adalah nama orang (Nabi Luth) dan asal kata nya
di;1bil dari kalimat $e;gfut-r'J artinyasesuatu itu melekat dengan

hatiku.

Di dalam hadits disebutkan:

"Anak itu lebih melekat (menyentuh) kedalam hati."7

7 Hadits hasan diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad dengan nomor (84)

dari hadits Abu Bakar 'x6;St-, dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh Albani di dalam kitabnya
Sbabib Adab al-Mufrad.

(€)i:lrr;
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Kalimat 6- j;) tt['l $ tl.6 arriny a p.e rkar aini tidak melekat (t idak
cocok) dengan-hatiku. Kalimat #EJ! ,?+l&rl artinya aku melekatkan
telaga dengan tanah liat. Ungkapan Arab yang berbunyi itJJ Up
artinya si fulan melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual).

Jika dilihat dari asal katanya, maka ia diambil dari ka:.a 5j yaitu
perbuatan homoseksual, dan ia adalah perbuatan yangdilarang keras.
Kata Ylsbukan diambil dari kata SrJ'Atyangberarti saling melakukan
perbuatan homoseksual.

goi

d , Kata iit artinya adalah menyandarkan seseorang kepa da apa

ii"g terdapat celaan di dalamnya. Disebutkan dalam kalimat ij.J
artinyaaku mencelanya,dan orang y'^ngdicela itu disebut dengan i$.

Allah berfirman:

*Oleh 
sebab itu janganlab kamu mencela aku akan tetapi celalah dirimu

sendiri." (QS. Ibrahim 11,fl:22)

I-Mx\La -zzzzz-l{@if 4'"3Q{;y
"Ddn ydng tidak takut kepada celaan ordngyang suka rnenceld."
(QS. Al-Meidah [s]: sa)

{@6."*fbtrYy
*Maka 

sesungguhnya mereka dalam bal ini tiada terceld."
(QS. AI-Mu' minfln 123]: 6)

Disebutkan nyakataiJt dalam ayat diatas sebagai pengingat bahwa
mereka-itu jika tidak dicela maka mereka tidak akan melakukannya.
Kata i'iI arinyaia berhak mendapat celaan.
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Al1ah berfirman:

{@P }""Atc;6i:sy
*Maka Kami lemparkan mereka kedalam laut, sedang dia melakukan
pekerjaan yang tercela." (QS. Adz-Dzariyer [51]: 40)

Kata i;dfll artinyasaling mencela satu sama lainnya.

Allah berfirman:

{@'o;*,p&'#,y,t.y
"Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian ydng lain seraya cela

mencela." (QS.Al-Qalam [68]: 30)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@;ui,|;+i#o;y
"Dd.n Aku bersumpab dengan jiwa yang arnat menyesali (dirinya
sendiri)." (QS. Al-Qiyam ah l7 5l: 2)

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat 'tf}tr ,;Al adalah

jiwayangsudah melakukan perbuatan mulia, kemudian ia melakukan
perbuatan yangdibenci, lalu orang-orang pun mencelanya, maka jiwa
orang tersebut jadi tidak akan tenang. Namun ada ,1uga yang berkata

bahwa yangdimaksud dengan kalimat '^;fll ,#:t dalam ayat di atas

adalahliwayangsudah tenang dan sudah siap menuju menjadi jiwayang
siap menebarkan ketenangan kepada orang lain. Maka sesungguhnya
jiwa tersebut adalah jiwa yang tenang. Disebutkan dalam sebuah

kalimat LJ k artinyalakilaki yarlgselalu mencela orang lain. Dan
kataLj artinyamanusia mencelanya. Dua kata tersebut sama seperti

bentuk dua kata'eri,l dankataisl)" atau seperti antarakaa{yi, dan
kataigi,.Kata kjl.it 'uiltdan kata ry>il arinyaadalah perkarayang
dicela oleh manusia.
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o<
, li-J , Disebutkan dalam kalimat US U artinyasama, malam.

Frirf. kata tersebut adalah .JEJ ,tr., gE-^i^ulrrgr 6\5. Disebrtkan
bahwa kata jj jamaknya rdrtah 

"[Sisedarrgkan 
untuk kata'asl bentuk

jamaknya adalah ldi. Oikatakan juga bahwa asal kata fu adalah i\i
dengan melihat dalil bentuk pengecil annya adalah ii*:i dr" jamaknya

adalah JVi .

Allah Sajr,w berfirman :

{@ 5(!G;lifsk\
"Ddn telab menundukkan bagimu malam dan siang."
(QS. Ibrahim [1a]: 33)

{@.r,,-lLJit'Y
"Demi malam apabila ia menutupi (cahaya siang)." (QS. Al-Lail l92l: l)

{@';i{<-**;W;y
"DAn telab Kami janjikan kepada Musa (memberikan taurat) sesudah

berlalu waktu tiga pulub malam." (QS. Al-A'raf l7l: M2)

{@r;ii'ilc^{J-q}
"sesunggubnya Kami telah menurunkan (al-Qur'an) nya pada malam
lailatul qadar." (QS.Al-Qadr 197): l)

{@/5)Q;Y
"Ddn rnalam yang sepulur." (QS. Al-Fajr l89l:2)

*Tiga rnalam padahal hamu sehat." (QS. Maryam [19]: 10)



3i: Kata iri:t artinyaadalah warna, dan ia mencakup warna putih, hitam

dai warna y^ngtergabung oleh dua warna tersebut. Disebutkan dalam

kalimat ,$ artinya ia tertutupi oleh warna yangbukan warna aslinya.

Allah berfirman:

{ @#rr,i"ri ?5 tu7L )qi i;y
"DAn diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang

beraneka rnacd.lr7 a)drnanyd.." (QS. Fathir 135):27)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@"KitU
" Ddn berlain- lainan bah asamu dan'u) drnd kul it mu. "
(QS. Ar-Rum [30]: 22)

Ayat ini menunjukkan akan keberagaman bentuk dan warna yar,g

masing-masing berbeda antarasatu sama y^nglainnya, sekaligus hal ini
juga mengingatkan akan keagungan kekuasaan-Nyr.

Kata i;i1l juga menggambarkan aka-n kebera-gaman warna dan

jenis. Disebutkan dalam kalimat q.r;L;-'il jr gl;J.i! #.3Xi artinya
si fulan datang dengan membawa ragam kabar berita. Begitu juga

dengan kalimat ?6\ iyUqitK j;u: artinyaia mengkonsumsi beragam

macam makanan.

(ld.

3^J , Kata.fiitt artinyalembut, merupakan kebalikan dari kata'irAt
Y*
yaittkasar. Kata tersebut digunakan dalam bentuk fisik, kemudian dia

digunakan dalam akhlak dan yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan

dalam kalimat :i)'o),l artinyasi fulan akhlaknya lembut. Dan kalimat

W 3>t aninya si fulan akhlaknya keras. Masing-masing dari kedua

akhlak tersebut menjadi mulia dan hina sesuai dengan kondisinya
masing-masing.
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Allah Jv;.nv;:. berfirman :

{@# 46riq,1y
"Mak a disebabkan rabmat Allablah k amu berlaku lemab lembut terbadap
mereka." (QS. Ali 'Imran [3]: 159)

Dan firman-Nya y arLg berbunyi :

{@';nf>d*#fi;#!.u'iy
"Kemudian menjadi tenang kulit dan bati mereka diwaktu mengingat
Allah." (QS. Az-Zumar l39l:23)

Ayat ini menunjukkan atas penerimaan mereka terhadap AI-Haq
dan mereka jauh dari menolak dan mengingkari al-Qur'an.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@*-s-*xYY
"Apa saj a ydng kamu tebang dari pobon kurma." (QS. Al-Hasyr [59]: 5)

Makna dari kalimat'Udalam ayat tersebut adalah pohon kurma
yangsudah matang.

4, ol,

99: Allah rai:nv;i telah berfirman:

{@rriq,6y
*Dari keduanya keluar mutiara." (QS. Ar-Rahmanl55l:22)

Allah juga berfirman:

{@rr";;vy
"Seakan mereka adalab mutiara." (QS. Ath-Thur l52lz 2a)
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Jamak darikata$j adalah!!'f . Kalimat igiJt'i d; ,nirrya sesuatu

itu berkilau seperti berkilaunya mutiara. Disebutkan juga dalam kalimat
ri*ElL tqeJl &"fY u dli &if i artinya aku tidak akan melakukan itu
,.1r..r. ekor kijang itu tidak berkilau-kilau.

C:;: Kata '!gt aninyaadalah menganyam tali. Disebutkan dalam

kali-mat 'a;.1j artinya aku mengenyamnya, begitu juga dengan kalimat
y-j1 

^rtinya 
sama. Kalimat l')i 61 artiny,a memalingkan tangannya.

Be gitu j u ga den gan kalimat Art,$ atau yr\s, €j aniny a ia me malin gkan

kepalanya.

Allah Sq:na berfirman:

{@Y;YtY
*Mereka membuangrnuka mereka." (QS. Al-Munafiq[n [63]: 5)

Kalimat '6gl-ts'J adalah bahasa kiasan untuk mengartikan
kebohongan.

Allah Sstxa berfirman:

{@,siui;;r6*Y
"Yang rnerniltar-rnutar li.dabnya membaca al-Kitab. "
(QS. Ali 'Imran [3]: 78)

Allah juga berfirman:

{@arlEY
"Dengan rnernutar-mutar lidabnyd." (QS. An-Nise' [4]: 46)

Dan disebutkan dalam sebuah kalimat *1& o*i {ii6 aninya
si fulan tidak menoleh kepada seorangpun, maksudnya adalah ia

kalah telak.
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Allah Sr;';w berfirman:

{ @/4f {e 6 il1s : 6:t;:' ;y\
"(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleb kepada siapapun."
(QS. Ali'Imran [3]: 153)

Keadaan ini sama seperti y^ng digambarkan dalam sebuah syair
yangberbunyi:

./t5i ;* o\2V: * ,$i $\13 litbit a;
> J aJ-

Ia meninggalkan orang- ord.ng y dng dicintainy a untuk. berperang,

lalu ia kembali pulang membauta kemenangan sambil berloncatJoncat
dengan kepala yang lusuh

Kata't-llst artinya adalah kering, dinamakan demikian karena ia
seolah dipaiingkan oleh angin. Dan kata 'd-jll artinya adalah mulas
(sakit perut) Kalimat 4y,str artinyaia menunda (mengundur-undur)
hutangnya. Kalimat,s)1 aniny a adalah $'ltctr'{ y aitusudah sampai

dibengkokkan garis hitamnya.

ot
j : Kata i aninyaadalah mencegah sesuatu karena tercegah oleh yang

lainnya, kata tersebut juga mengandung unsur makna syarat.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang
berbunyi:

{@;<r i'iSy
" Katak an l ab : " kal au s e an da iny a k amu m engua s ai. "
(QS. Al-Isre' [17]: 100)

ijJ : Kata iJ artinyaadalah kalau tidak, dan ia digunakan dalam dua
jenis makna. Pertama ia bermakna mencegah sesuatu karena terjadinya
hal lain. Dan biasanyayang menjadi khabarnya harus di mahdzuf
(dibuang) sehingga jawabnya tidak membutuhkan pada khabar.
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Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang

berbunyi:

{@a'rK"i\-iiq
"Kalau tidaklab karena karnu tentulab kami menjadi orang'orangyang

beriman." (QS. Saba' [3a]: 31)

Sedangkan jenis kedu aadalahia bermakt , >k yaitumengaPa tidak,

dan setelah nya selalu diiringi dengan sebuahf il.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang

berbunyi:

{@{;Ay&tr-riy
"Mengapa tidak Engkau utus seordng Rasul kepada kami."
(QS. Thahal2}l:13a)

Maksud dari kata 'lJ adalah mengaPa tidak. Dan banyak lagi

contoh ayat-^yatyangmenyebutkan kata tersebut di dalam al-Qur'an.

) ' Kata \j yangberarti tidak, ia digunakan untuk menggambarkan

ketiadaan sama sekali, contohnya seperti kalimat pta i k; aninyaZaid
itu bukan seorangulama Gidak ada keilmuannya) dan ini menunjukkan

bahwa Zaidbodoh. Kata.i drla- kalimat tersebut berfungsi sebagai

penafian. Kata i juga digunakan dalam tiga masa (masa lalu, sekarang

dan akan datang) dalam isim dan dalamfi.'il Q<ata kerja). Hanya saia

jika kata'l digunakan untuk mengartikan sebuah penafian terhadap

hal-hal yarlg sudah berlalu maka ia tidak boleh ada fi.'il setelahnya.

Contohnya seperti kalimat 1,3.;:.; $ artinya apakah kamu sudah

keluar? Maka jawabannya cukup { aninya tidak, dan ini kedudukannya

sama seperti bunyi kalimat U.?.J yrttg berarti aku tidak keluar.

Dengan demikian, maka sangat sedikit sekali kata ri yangdigunakan

untuk menafikan sebuah perbuatan lampau, diiringi setelahnya oleh

f il, kecnali jika diantara huruf i dan f il ini ada kata yanglainnya.

KamusAlQur'an



_l

I

I

Contohnya seperti kalimat ';i;li',1? )2 i artinya aku tidak I

memukul seseorang baik laki-laki ataupun perempuan, atau bisa
juga kata ri diiringi dengan fi.'il namun sebagai 'Athaf. Contohny a

seperti kalimat S;ir,*; \i artinya aku tidak keluar dan tidak
juga mengendara. Bisa juga kata 'i diiringi dengan fi.'il ketika untuk
mengulangi fiil lagi.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang
berbunyi:

{@gv;3:6Y
"Dd.n ia tidak rndu rnernbenarkan (rasul dan al-Qur'an) dan tidak mau
mengerj akan sbalat." (QS. Al-Qiyam ah 17 5l: 3 l)

Atau jugakata tersebut diiringi denganf i/ ketika dalam berdoa.
Contohnya seperti ungkapan orang Arab yangberbunyi *iiS ag S i

dan contoh-contoh lainnya. Di antara contoh kata ti yig berarti
menafikan terhadap masa akan datang adalah seperti yangdisebutkan
dalam firman-Ny^yangberbunyi: 

r

{@ i;\w:;#ry
*Tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrah pun."
(QS. Saba' [34]:3)

Namun terkadang huruf .i j.rg, dimasukkan ke dalam kalimat yang
menetapkan, sehingga ia mengandung makna penafian (peniadaan)
terhadap kalimat yang dihilangkan. Contohnya seperti yang disebutkan
dalam firman-Nyayangberbunyi: 

I

{ @ ;ai a{5 A'vi -:t;t )Gi,y a; &,yl65y
*Tiddk luput dari pengetabuan Rabbmu biarpun sebesar zarrah di bumi r

dtdupun dilangit." (QS.Yunus [10]: 61)
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Termasuk ke dalam contoh yang disebutkan di atas adalah

firman-N y a y arLg berbunyi :

{@igi;itoy
"Aku bersumpah demi bari kiamar. " (QS. Al-QiyamahlZsl: 1)

{@r3VfiJ|i-1Y
"Maka aku bersumpab dengan rndsd. turunnya bagian-bagian al-Qur' an."
(QS. Al-\faqi'ah ls6l: 7 s)

{@5r3.{4irt }
"Maka demi Rabbmu, mereka (pada bakekatnya) tidak beriman."
(QS. An-Nisa' [4]: 65)

Dan juga termasuk ke dalam contoh yang disebutkan di atas adalah

ungkapan seorang penyair yangberbunyi:

&s\a\tqtd$)1
Aku bersumpah bapakmu bukanlah anak al-'Amiry

Dan juga termasuk ke dalam contoh huruf ti yr.rg dimasukkan

kedalam ucapan penetapan adalah apa y arLgdiucapkan oleh'Uma r iLard

dimana ia telah berbuka puasa Ramadhan dengan anggapan bahwa

matahari telah terbenam, kemudian ia melihat ternyata matahari
belum terbenam, dan ia pun berkata 1.9 -)l \1XV. Y r..4r3 ,i artinya.
Tidak, kita akan mengqadhanya sehingga kita tidak berdosa (karena

telah membatalkan puasa sebelum waktunya). Huruf ri yang diucapkan

'IJmar tersebut merupakan jawaban atas ucapan shahabat lainnya
yang berkata ketika mengetahui bahwa terlyata matahari belum
terbenam dimana ia berkata u::j il artinyakita telah berdosa (karena

telah membatalkan puasa) maka 'IJmar pun menjawabnya dengan

mengucapkan kalimat{, artinya tidak. Lalu dilanjutkan dengan kalimat

setelahnyayang berbunyi ,"4X artinya kita akan mengqadhanya.
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Selanjutnya, huruf 'f jrrga digunakan untuk sebuah larangan, dan ia
berarti jangan.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang
berbunyi:

{@r.Jt#$''1.j5y
"Janganlab sekumpulan ordng laki-laki merendabkan sekumpulan orang
lain." (QS. Al-Hujurat lagl: 1,1)

{@;ti:.rui;61iy
"DAn jangan memanggil dengan gelaran ydng nxengandung ejekan."
(QS. Al-Hujurat [a9]: 11)

Termasuk ke dalam contoh huruf { yrrrg mengandung arti
lar angan adalah firman-Ny a y ang berbunyi :

{@ Mi'Fi;i1i.'1.-6$-y
*Wabai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan."
(QS. Al-A'raf.l7lz 27)

Dan juga firman-Ny 
^ 

yang berbunyi:

{@ r!H}'4:""#$;sy
"Agar kamu tidak diinjak-injak oleb Sulaiman dan tentaranyA."
(QS. An-Namll27l:78)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @'rti SYl: tii &*aye'61eu Ar$ y
"Ddn (ingatlah) betika Kami mengambil janji dari bani israil (yaitu):
janganlab kamu menyembab selain Allab." (QS.Al-Baqarah [2]: 83)
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Dikatakan bahwa huruf 'i drlr- ayat tersebut hakekatnya
adalah menafikan, dan ia berarti bahwa sesungguhnya mereka tidak
menyembah selain Allah. Mengenai hal ini juga terdapat firman-Ny,
yangberbunyi:

{ @ {;v,'og ; <1 "61*-6 i3 ty\
oDan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu
janganlab), kamu tnenurnpa,hkan darahmu (membunub orang). "
(QS. Al-Baqarahl\:8a)

Adapun firman-Ny a y arLg berbunyi :

{@6}fir-K6iq
"Mengapa kamu tidak mau berperdng." (QS. An-Nisa' [4]: 25)

Kalimat 6rt;ttji bisa diletakkan pada kedudukan bal (keadaan), dan

ia berarti kenapa kamu tidak ikut berpe rarlg. Kata ri dijadikan mabni

dan kalimat setelahnya dijadikan nakirab, sehingga kata i dalam ayat

tersebut mengandung maksu d nafi un yaitu penafian. Contoh lainnya

adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@5i{;et,x\
*Tidak boleb rafdts dan tidak boleh berbuatfasik."
(QS. Al-Baqarah l2l: 197)

Terkadang sebuah ucapan diulang-ulang penyebutannya dengan

katayang bertentangan dan itu maksudnya adalah menetapkan ketetapan

keduanya langsung, contohnya seperti kalimat ,yVli #,L: A
artiny a adalah terkadan g zaid ini ada dirumah dari te rkadan g ia p ergi.

Namun terkadang kalimat tersebut bermaksud_p.t.trpan kondisi
selain keduanya, contoh yang seperri ini adalah t;i*t'#\. i aninya
ia bukan berwarna putih dan juga tidak hitam.
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Firman-N y 
^ 

y 
^rg 

berbunyi:

{@*{;*;*y
*Tidak, 

disebelah timur (sesuatu) dan tidakpula disebelab barat (sesuatu)."

(QS. An-Nnr l2al: 3s)

Dikatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah ia di bagian timur
dan barat. Namun ada jugayangberkata bahwa maksud ayat tersebut
adalah bahwasannyaiaterjaga dari berlebih-lebih ke arab barat dan
timur atau kurang ke arah barat dan timur. Terkadang huruf \i
digunakan untuk mengartikan sebuah penafian, bukan penetapan,
dan yang demikian disebut dengan J.LA|';,L Jll aftinya isim yang
tidak berhasil. Contohnya seperti kalimat $t^t y jika maksud dari
perkataanmu menghilangkan kemanusiaannya. Dan mengenai
pemaknaan ini juga terdapat ungkapan umum yarrg berbunyi 56 \i
artinya tidak ada satu orang pun.

i{, Huruf lam (iiur) ia digunakan sebagai huruf itsiyaitu alat dengan

fungsinya beragam bentuk. Pertamaia sebagai huruf jarr dan fungsinya
beragam macam, salah satunya adalah untukf il muta'addi (kata kerja
yang membutuhkan objek) dan ia tidak boleh di buang. Contohnya
seperti yang disebutkan dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

{@+4'x1Y
"DAn lbrabim membaringkan anaknya atas pelipis (r,ryo).'

(QS. Ash-Shaffat p7l: 103)

Ia juga untuk fi'il muta'addi namun terkadang ia dibuang.
C onto hnya sepe ft i y angdisebutkan dalam firman-Ny a y angberbunyi :

{@{J'#'friLJy
*A llah b endak menerangkan (bukum sy ariat-Ny a ) kepadamu. "
(QS. An-Nisa' [4]: 26)
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,i3i434-^v3^fi3;fi ';b+i5*"&X-iftxi;i;i3b

{@q,
"Barangsinpa yang Allab mengbendaki akan memberikan kepadanya

petunjuk niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk, agama)

islam, dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannyd., niscaya

Allah menjadikan dadanya sesak,lagi sempit." (QS.Al-An'am 16l:125)

Dalam drta ayat diatas, yarLg satu ada yang menyebutkan fiil
mutaaddinya, yang satunya lagi tidak.

Jenis huruf ifUt kedua adalah untuk menjelaskan kepemilikan,
namun kepemilikan ini bukanlah hanyapada kepemilikan benda, akan

tetapi terkadang ia berbentuk kepemilikan beberapa manfaat atau hak

untuk menggunakan. Diantara contoh huruf i>Ut yang menerangkan

kepemilikan benda adalah seperti yarLgdisebutkan dalam firman-Nya
yangberbunyi:

{@ i;*r'o-iri1)\e^*
"DdnbagiAllablah kerajaan langit dan bumi."(QS.Al-Maidah [5]: 120)

"DAn bagi Allab tentara-tentara langit dan bumi." (QS. Al-Fath [a8]: a)

Adapun contoh huruf i*r yr"g digunakan untuk menerangkan

hak menggunakan adalah seperti ucapan seseorang kepada rekannya

yang sama-sama sedang mengambil kayu 0y'JL'f- r^3y'iL artinya
kamu angkat bagian ujung kayumu, dan saya akan mengangkat
bagian ujungku. Juga termasuk ke dalam contoh tersebut adalah

ucapan orang Arab yan1 berbunyi \K litartinya ini semua hanya
milik Allah, ini sama artinya seperti bunyi kalimat A3:')i)artinya
jiwamu hanya milik Allah. Dikatakan bahwa maksud dari kalimat
tersebut adalah bahwa sesungguhnya sesuatu yang mulia ini (baik
jiwa ataupun yang lainnya) tidak ada pemiliknya selain Allah.

{@'JvG+fair?r.6y
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Namun ada juga yang berkata bahwa maksud dari kalimat tersebut
adalah menisbatkan pengadaan (penciptaan) kepada Allah, hal ini
dikarenakan penciptaan ata:u pengadaan mempunyai dua macam;
Pertama keberadaan atau pengadaan yangdisebabkan oleh tabiat atau
karena tercipta oleh manusia, keduakeberadaan atau pengadaan karena
diciptakan seperti alam semesta, langit danyangsejenisnya. Jenis kedua

ini lebih mulia dan lebih tinggi. Sedangkan contoh huruf i>itr yr"g
digunakan untuk keberhakan adalah sepefti yangdisebutkan dalam
firman-Ny a y arTg b erbunyi :

{@ ,\3li6i45i3i#iy
"DAn ordng-ord.ng itulah yang rnernperoleb kutukan dan bagi mereka
tempat kediaman yang buruk (jahanna*).' (QS. Ghafir la}l: 52)

" Ke ce lakaan besarlah bagi orang- orang y ang c urang. "
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 1)

Jenis huruf it'Ury"ng digunakan untuk menerangkan keberhakan
ini sama dengan jenis yang menerangkan kepemilikan. Hanya saja

pada yang pertama, kepemilikan itu sudah tercapai, sedangkan pada
yang ke dua kepemilikan itu belum dicapai, namun pada hakekatnyaia
pasti akan dicapai, karena ia memang berhak mendapatkannya kelak.
Sebagian ulama nahwu berkata bahwa huruf i>ilr yr"g terdapat dalam
ayat yangberbunyi

{@i6''i'x}
"Orang-orang itulah yd.ng rnernperoleb kutukan. "
(QS. Ghafir [a0]: 52)

Ia mengandung makna lp , maka maksud ayat rersebut adalah
'aiil'r*1e afi.inyamereka mendapatkan kutukan. Sedangkan huruf i>iit
y ang ada dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

Huruf Lam
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{@;iru6{\e ,,i's/,ia\
"Tiap-tiap seseord.ng dari mereka mendapat balasan dari dosa yang

diherj ak annyA. " (QS. An-N nr l24l: 77)

bukanlah bermakna J'. Dr., dikatakan bahwa terkadang huruf iiUl
juga mengandung makna Jlyaitu yangdisebutkan dalam firman-Nya

yang berbunyi:

{@tii GtrK'tl.}
"Kdrend. sesunguhnya Rabbmu telah memerintabkan (yong sedemikian

itu) kepadanyd." (QS. Al-Zllzall99l: 5)

Namun tidaklah demikian, karena kata,!')\yang ditujukan kepada

lebah dijadikan sebagai sebuah ketundukan dan ilham tidak seperti

wahyu yangdiwahyukan kepada para Nabi, maka digunakan kata i>fur

untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu dijadikan tunduk, sedangkan

firman-Ny a yang berbunyi:

{@(4L';*iY$&{;}
"DAn janganlab kamu menjadi penentd.ng (orang yang tidak bersalah)

karena (membela) orang-ord.ngydng kbianat." (QS. An-Nisa' [a]: 105)

Maknanya adalahjanganlah kamu memusuhi orang lain hanya

karena membela para pengkhianat, ini sama makna penggunaan huruf

i>fu 
r nya dengan yarLgterdapat dalam firman-Ny 

^ 
y angberbunyi:

{ @'a:i{ t}er- 3-4i * r &1; y
"DAn janganlab kamu berdebat (untuk, membela) ordng'orang yang

mengkbianati dirinya sendiri." (QS. An-Nisa' lfl: 107)

Tetapi sesungguhnya huruf iiur drlr- ayat di atas tidaklah sama

fungsi maknanya dengan huruf i)Jt sepeni perkataanmu yang berbunyi

\i€L^:tLsi,karena huruf lam disinimasuk ke dalam maful dan ia

bermakna janganlah kamu menjadi musuh (penentang) Allah.
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Ketiga adalah jenis huruf |J:r yatgberfungsi sebagai lbtidayaitu
permulaan. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya
yangberbunyi:

{@.#1ie;.:J3":iy
"Sesunggubnya masjid yang didirikan dtds dasar tdq@d (masjid quba)."
(QS. At-Taubah [9]: 10S)

{@vrioyA:fiaAy
" S e s un ggu b ny a Yu s uf dan s au dar a k and un gny a B uny amin) l e b ih dicinta i
oleh ayab kita daripada kita sendiri." (QS. Y[suf t12]: 8)

"Sesunggubrrya kamu dalam bati mereka lebih ditahuti."
(QS. Al-Hasyr [59]: 13)

Jenis keempat adalah huruf ijur yr"g masuk pada fungsi huruf ,!!,
baik huruf tersebut diletakkan pada isimnya ketika isim tersebut
diakhirkan, contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya
yangberbunyi:

{@'{;J6y"o.6Ly
"Sesunggubnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran."
(QS. Ali 'Imran [3]: 13)

Atau bisa jadi huruf tersebut diletakkan pada khabarnya, seperti
yang disebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@*tgy'etLir}
"Sesunggubnya lbrahim itu benar-benar seorang ydng penyantun lagi
lembut bati dan suka kembali kepada Allab." (QS. Hud U L):75)
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Atau bisa juga huruf tersebut diletakkan pada kata yang ber-
hubungan dengan khabar jika kata tersebut mendahului khabar.
C ontohnya seperti y angdisebutkan dalam firman-Ny a y angberbunyi :

*(Allabberfi rman):"Demiurnurrnutr"ffi:::::::,
terombang-ambing didalam kemabukan (hesesatan). "
(QS. Al-H rjr lrsl: 72)

Karena ayat tersebut sesungguhnya bermaksud berbunyi:

e:r<J" e oti$ artinyasesungguhnya mereka terombang-ambing dalam
kemabukannya.

Jenis kelima adalah huruf it'Ur yr"g diletakkan pada fungsi huruf
,lf sebagai pembeda dengan huruf blyangberfungsi sebagai penafi.

Contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya
yarrgberbunyi:

{@ 61i;#*tuaiQ6;\
"DAn senTua.nya itu tidak lain hanyalab kesenangan kehidupan dunin."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 3s)

Keenam adalah jenis huruf i>ilt qasam arau sumpah, dan ia biasanya
diletakkan pada isim. Contohnya seperri yang disebutkan dalam
firman-Ny a yang berbunyi:

{@jrr1 u.;5'#.,;iv'iy
"Ia menyeru sesuatu yang sebenarnyd. mudbaratnya lebih dckat dari
manfaatnya." (QS. Al-Hajj l22lz 13)

Huruf lam sumpah juga dapat diletakkan pada fi'il madhi,
contohnya seperti yangdisebutkan dalam firman-Ny a yangberbunyi:
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{ @ U"i\ J.it"e #,t<,fufr' Y
"sesunggubnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi

orang-orutngyang rnernpunyai akal." (QS. Yusuf lL2): lll)
Namun jika diletakkan padaf ilyangakan datang(fi'il mudbari),

ia harus disertai salah satu dari dua huruf nun (,:). Contohnya seperti

yangdisebutkan dalam firman-Ny a y^ng berbunyi:

{@r*s;-":,vr[y
"Nisca,ya kamu akan sunggu.b-sungguh beriman kepada-Nya dan

menolong-Nyo." (QS. AIi 'Imran [3]: 31)

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@iatdit'i't-3\
"DAn sesunguhnya kepada masing-masing (merekd yang berselisih itu)
pasti rabbmu akan rnenyernpurnakan dengan cukup."
(QS. Hud [11]: 111)

Huruf lam pada kata tlI berfungsi sebagai jawaban terhadap huruf

.rf sedangkan huruf lam pada kalimat #;; berfungsi sebagai lam

sumpah.

Jenis ketujuh adalah huruf i>ilr pada khabar kata ). Contohnya
seperti yang disebutkan dalam firman-Ny a y ar.g berbunyi:

{@Z.#W?rfiv;i5i;y
" sesungubn y a kalau mereka beriman dan bertak wa (nis cay a mereka akan

mendapat pahala) dan sesungubnya pahala." (QS. Al-Baqarah [2]: 103)

{@;aw 6$\e1Awi31y
"sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulab Kami akan mengazab

orang-orimgyang kafir diantara mereka." (QS. Al-Fath g8l:25)
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{@i}6'"friity
"Ddn sekiranya mereka mengatakaz." (QS. An-Nisa' lal: a6)

sampai pada ayat yang berbunyi:

{@#wey
"Tentulab itu lebib baik bagi rnereka." (QS. An-Nisa' lal: a6)

Mungkin saja huruf lam ini dapat dibuang, seperti pada kalimat
yang berb unyi,*iJi ,*; ardnyakalau kamu datang padaku, niscaya

aku akan memuliakanmu.

Jenis kedelapan adalah huruf idr ya"g diletakkan pada kata yang
diseru namun kata tersebut haruslah difathahkan. Contohnya seperti
kalimat ;zJti aninya wahai Zaid. Juga termasuk ke dalamnya adalah

huruf lam yangadapadakataorangyang diserukan dan ia harus kasrah.

Contohnya seperti kalimat $l! artinya wahai Zaid.

Jenis kesembilan adalah huruf i>ilr yang digunakan untuk
memerintahkan dan ia harus kasrah jika huruf tersebut diletakkan
diawal kalilmat. Contohnya seperti y^ng disebutkan dalam firman-
Nya yang berbunyi:

{ @ f g ;K{ ;.f$. icuy( 6iiLa:ti. y
"Hai orang-ordng yang beriman, bendaklab budak-budak, (elaki dan
uanita)yangkamu miliki meminta izin kepada kdn7u."
(QS. An-Nur [24]: 58)

{@"tr:c*a-.u
*Biarlah Tubanmu membunub kami saja.'(QS. Az-Zukhruf lafl:77)

Namun huruf lam tersebut di sukunkan jika dimasuki oleh huruf
uau O atau huru{ fo (o) contohnya seperti kalimat $$ artinya
hendaklah mereka menikmatinya.
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{@"ibK{';c.in*'b*"y
"Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklab a beriman dan

barangsiapa yang ingin (kofir) biarlab ia kafi.r." (QS. Al-Kahfi ll8): 29)

Dan firman-Nya y ang berbunyi:

{@U#lt}
"Hendaklah dengan itu mereka bergembira." (QS. Yunus [10]: 58)

Ada yang membacanya dengan bacaanfi;r$, dan jika dimasuki

huruf i3 sebelum huruf lam nya, terkadang ia disukunkan dan terkadang

tidak. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nyayar,g
berbunyi:

{ @4ri duV,U; "rr",;iir3r!5 il{t:t,r4 ;3 y
"Kemudian bendaklah mereka mengbilangkan kotoran yang ada pada

badan mereka dan hendaklah mereka rnenyernpurnakan ndzdr-ndzdr

mereka dan bendaklab mereka melakukan tbawaf sekelilingrumab ydng

tua itu (Baitullab)." (QS. Al-Hajj 122):29)

,a"91€.6
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Bab Huruf Mim

p : Kata 2|!t artinya adalahmeluas atau berkembang dan meninggi.

bisebutkan dalam sebuah kalimat j\fiJ1'g artinya siang menjadi lama.

Kalimat 'rV g arinyatumbuhan itulneninggi. Kata iU:lr artinya
adalah memanfaatkan (menikmati) keluasan waktu. Disebutkan juga

dalam sebuah kalimat ti!-,:irt ii7 arinya Allah menganugerahkan

kenikmatan lapangnya waktu dengan ini. Kalimat'o;i\ artinyaia
menganugerahkan kenikmatannya. Kalimat, I artinyaia menikmati
keluasan (bersenang-senang) pada waktu tersebut.

Allah Jr;;:nv.i berfirman:

{@ *$$:*t;Y
"DAn Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada yang uaktu
ydng tertentu. " (QS. Y[nus [10]: 98)

{@l+Wy
" Kami biarkan mereka bersenang-senangsebentar. " (QS. Luqman [ 3 l]: 2a)

{@drr,^,::,;y
"Aku beri kesenangd.n sernentd.rd.." (QS. Al-Baqarahl2T 126)
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{@1J1 Lt:r,v-i+:ii:ieryy
"Kami beri kesenangd.n kepada mereka (dalam hehidupan dunia)
kemudian mereka akan ditimpa azab yangpedih dari Kami."
(QS. Hud [11]: a8)

Setiap kalimat qjXl O \jii:,S yang berarti bersenang-senang lah di
dunia, maka ini merupakan bentuk ancaman karena dalam kalimat
tersebut terdapat peluasan makna. Kalimat '€-\artinya meminta
kesenangan.

{@qzt&i'$:r1j\
"Ya Rabb kami, sesunggubnya sebagian daripada kami telab dapat
kesenangan dari sebagian yang lain." (QS. Al-An'am [6]: 12S)

{@ 41\#*,6y
*Maka 

mereka telah menikmati bagian dari mereka."
(QS. At-Taubah [9]: 69)

"Ddn kamu telab menikmati bagian kamu sebagaimand ordng-orang
yang sebelurnrnu menikmati bagiannya." (QS. At-Taubah [9]: 69)

Firman-N y a y ar.g berbunyi :

{@,*.1 :$5fr,r$ic*\
"Ddn bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan bidup
sampai waktu yang ditentukan." (QS. Al-Baqarahl2l: 36)

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap manusia mempunyai
kesenangannyamasing-masing di dunia sesuai dengan batas waktunya
yangtelah ditentukan.

Firman-Nya y 
^ng 

berbunyi:

{@ 4&.Wuoiitst?#a?6y
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{@3rr61iE"3,
"Katabanlah: 'Kesenangan di dunia ini hanya senxentArd,."'

(QS. An-Nisa' l4l:77)

Ayat ini mengingatkan bahwa kesenangan di akhirat kelak tidak
seperti kenikmatan di duniayanghanyasementara. Mengenai hal ini
terdapat firman Allah Sq:nv$ yang berbunyi:

{ @fu I r';+si eQt:t\ rgii & fr\
"Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan
hebidupan) di akbirat banyalah sedikit." (QS. At-Taubah [9]: 38)

Maksudnya adalah kehidupan dunia ini sedikit sekali jika
dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

Dan Allah juga berfirman:

{@U$Y,t{icq^i"i!6y
"Padahal kebidupan dunia itu (dibanding dengan) kebidupan akhirat
banyalab kesenangan (yang sedikit)." (QS. Ar-Ra'd l13l: 26)

Segala sesuatu yang menjadikan seseorang senang dan nikmat maka
sesuatu itu disebut dengan '7w atau'a;i d^nmengenai hal ini terdapat
firman Allah S\il,j:i\a y ang berbunyi:

{@;l:ctX6iy
"Tatkala rnereka membuka barang-bardngnyd." (QS. Yusuf ll2):65)

Maksud kata'rib5 dalam ayat tersebut adalah makanan mereka,
dan makanan dalam ayat diatas dinamai dengan fw. Nr-un ada juga

yangberkata bahwa maksud dari kata iw dalam ayat tersebut adalah

barang-barangnya. Dengan karena ini maka keduanya (makanan dan

barang-barang) dinamai dengan '7W karena antara keduanya saling
membutuhkan, karenamakanan itu beradadalam sebuah barang (wadah).
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@'.r-i3:W,/i\ri$y
*Kepada wanita-ananita yang diceraikan (hendaklab diberikan oleb

suaminy a) mut' ab rnenilrut y ang makruf,' (QS. Al-Baqarah l2l: 2a I)

Maka kata iufratau kata i;Jtjuga berarti sesuatu y^ngdiberikan
oleh suami kepada istrinya yang diceraikan guna dimanfaatkan
semasa 'iddahnya. Disebutk an dalam sebuah kalimat \ilJjjli atatQ{:7
artinya aku telah memberikan mut'ah kepadanya (istri). Al-Qur'an
menyebutkan mengenai mut'ah tersebut dengan kata kedua (t';) dalam
firman-Ny a y ang berbunyi :

{@";;;"6j#y
"Maka berilah mereka mut'ab dan lepaskanlab." (QS. Al-Ahzeb p3l: a9)

Allah juga berfirman:

{ @,'; f *i :P':,3 i atLt i;;r;5y
"Ddn hendaklab kamu berikan suatu mut'ab kepada mereka orangydng
rnarnpu rnenurut kemampudnnyd dan orang yang miskin menurut
kemampuanny d. (pula). " (QS. Al-Baqarah l2l: 23 6)

Adapun kalimat V(lt'a;iyangberarti nikah mut'ah adalah seorang

lelaki menikahi perempuan dengan jumlah harta tertentu sampai

waktu tertentu dan jika waktu tersebut habis maka selesailah usia

pernikahannya tanpa menjatuhkan thalak terlebih dahulu. Sedangkan

kalimat pl i;ii adalah mengerj akan umrah sebelum haji pada musim haj i.

Allah Jc6:i,v;L berfirman:

*Maka bagi siapa saja yang ingin mengerjakan

(didalam bulan baji), (wajiblab ia menyembelih)

didapat." (QS. Al-Baqarah l2l: 19 6)
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Adapun kalimat bt 4t;, yang berarti minuman yar^g
menyenangkan, adalah minuman yang berwarna merah. Namun
sesungguhnya yang disebut dengan minuman yang menyenangkan
adalah minuman y 

^ng 
se gar, bukan karena kemerah a rrny \ meskipun

diantarasifat minumanyangsegar dan baik itu adalah merah. Kalimat
'e",f artinyaadalah unta yang kuat. Dikatakan dalam sebuah syair:

'et'l'i:i o'iws
Dan timbangdnnya dalam kebaikan sangat kuat Berat)

.7.
dr4'e : Kata iu:iit artinya adalah tulalg belakang yangmelingkar

fi"nggung) dan dengan inilah kalimat ,i)11l*y^ngberarti permukaan
(punggung) tanah diserupakan. Kalimat 'a!3i5 artinya aku memukul
punggungnya. Kalimat ij5 artinya menguat punggungnya, sehingga

punggung itu dapat disebut dengan fu; yaitu kuat. Dari kata inilah
lahir kalim at iy; ji aninyataliyangkuat, dan juga firman-Ny ayang
berbunyi:

{ @a;:ii'itt-i' 3t;i i6i'LLy
"Sesungguhnya Allab Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai
kekuatan lagi sangat kokob." (QS. Adz-Dzariyet [51]: 58)

e : Katajj- artinya adalah kapan, dan ia digunakan untuk
menanyakan waktu.

Allah JW;v:; berfirman:

{@3r;;'.s,\
"Bilakab (datangnya) d,ncA?nan itu?" (QS. Yunus [10]: a8)

{@Ui'e*,Y
Bilakah kemenangan itu (datang)?" (QS. AsSaldahl32):28)
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Dikisahkan bahwa Hudzail berkata: ,rS ,S-'^11+ artinya aku

menjadikannya di tengah pada pertengahan lenganku. Lalu mereka

menyenandungkan nasyid kepada Abu Dzuaib yang berbunyi:

U':f iE * Jr e,;;i i .t,\ Gl
Kami telah minum air laut kemudian ia meningi ketika kedalaman

lautan yang bijau terus rnernbisiki

,:\ii: Asal makna kata lfr adalah tegak. Kata 
"]i.:lit 

artinyaadalah

V^"gdigambar sesuai dengan contoh yanglainnya. Disebutkan dalam

sebuah kalimat ,4t ;Ft artinya sesuatu itu tegak dan tergambar.
Dari kata ini, maka disebutkan dalam sebuah hadits Nabi 'i6^gftfpyarLg

berbunyi:

(osl :,, i'*r1;\*Jr.1r ffi s,2;i *>
"Barangsiapa yang senang melihat orang lain berdiri karenanya maka

hendaklah ia menempati tempat duduknya diNeraka."l

Kata Jujll artinya adalah sesuatu yarlg
kalimat lK # arrinya hal ini tergambar.

Allah Jr;;nw berfirman:

digambarkan. Sedangkan

{@8-;A
z z z4zzz

)
"Maka ia menjelma dibadapannya (dalam bentuk) manusia ydng

sernpurnd." (QS. Maryam llglz 17)

kemudian dijelaskan dan digambarkan salah satu terhadap yanglainnya.

' Hadits shahih; diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (5229) at-Tirmidzi dengan nomor
(2755), Ahmad di dalam al-Musnad dengan nomor (16926) dari hadits Abi Majlaz t"&4.hadits
ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Sbabih Al-Jami'dengan nomor (5957).

Kata 
"]i.:it 

artinya adalah perumpamaan, yaitu
ucapan dengan ucapan lainnya yang mempunyai

gambaran sebuah

kemiripan untuk

472 Huruf Mim



Contohnya seperti kalimat Ul *;:"L,-lrrAt artinya musim panas

itu engkau telah menyia-nyiakan susunya. Kalimat ini menyerupai

kalimat berikut 3l-1,/K-)r e"3t elsi artinya engkau telah menyia-

nyiakan waktumu yarLg berharga untuk melakukan sebuah perkara

yang mampu engkau lakukan pada saat itu. Dengan jenis seperti ini
Allah tidak pernah membuat penrmpamaan.

Allah berfirman:

{@ a;;g- {n ogaq,-* 3s:'ii 4;y
"Dd.n perurn?drnmn-perunTprtrndd.n itu Kami buat untuk manusia

supd.ya mereka berfi.kir." (QS. Al-Hasyr 159):21)

Dan dalam ayatyanglainnya Allah berfirman:

{@l't+^t$Yl -,*;-v'3y

"DAn tiada ydng ?nernahaminya kecuali ord.ng-orang yang beribnLt."

(QS. Al-'Ankabrt l29l: a3)

Kata Jrit dapat digunakan dalam dua jenis:

PertAma, kata,-l*it dapat diartikan dengan kata J:-3t yarLgberarti

seperti. Ini sama seperti antarakataoo*i dan kata A, atavsama seperti

antarakata j* dan kata .FI5. Sebagian ada yang berkata bahwa

terkadang dua kata tersebut, yaitu kata Ji:it dan kata jilt digunakan

untuk mengartikan penggambaran terhadap sesuatu.

Contohnya seperti firman-Ny a yang berbunyi:

{@Z};x;:6i4iMY
"Perumpamaan Surga yang dijanjikan kepada ord.ng-ordng yang takwa

adalab." (QS. Ar-Ra'd [13]: 35)
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Kedua, kata Jgit digunakan untuk mengartikan penyerupaan
terhadap hal lain dalam sisi makna dan yanglainnya. Kata Ji:3t lebih
luas cakupan maknanya dibandingkan dengan kata'o$tAlyang berarti
penyerupaan. Yang demikian ini dikarenakan kata Ut hanya digunakan
apabila persekutuan atau persamaannya terletak pada jauhar (esensi

sesuatu) dan kata iiiil yang berarti serupa,hanya digunakan apabila
persamaannya terletak pada kaifiyah (cara), kata qjtAl yang berarti
sama, hanya digunakan apabila persamaannya terletak pada kammiyah

fiumlah) dan kata.;ii^lt yang berarti bentuk hanyadigunakan apabila
persamaannya terletak pada ukurun dan keluasannya saja, sedangkan
kata J:-lt digunakan apabila persamaannya terletak pada semua sifat
diatas. Oleh karena ini ketika Allah menafikan penyerupaan Dzat-Nya
dari segala sesuatu, Allah menyebutnya dengan kata Ji-it sebagaimana
y ang disebut kan dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{@Z:,,''#Ay
*Tidak 

ada sesuatu pun ydng serupa dengan Din.'
(QS. Asy-Syura $21: 11)

Dikatakan, alasan penggabunganny^ huruf kaf (:1) dengan kata

Jr-it adalrh untuk meyakinkan penafian sekaligus mengingatkan
bahwa dua kata tersebut tidak boleh digunakan kepada Allah, maka
Allah menafikan keduanya secara bersamaan. Ada jugayangberkata
bahwa kata 

"]i.jt 
dalam ayat diatas bermakna'xtrZstyaitu sifat. Dan ayat

tersebut bermakna tidak ada satu pun sifat yangmenyerupai sifat-Nya.
Ini juga mengingatkan bahwa meskipun Allah mempunyai banyak sifat
sebagaimana halnya manusia, namun sifat-sifat Allah tidaklah seperri
sifat manusia dan makhluk-Nyr.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ .1;Si f$i 
^i',.;,.fr 

M r-e{u,s;i\ r-lt y
" Orang-orangydng tidak. beriman kepada kebi"dupan akhirat mempunyai
srfat yang buruk, dan Allab rnernpunyai sifat yang Tingi."
(QS. An-Nahl [16]: 60)
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Maksud kata &i:it dalam ayat tersebut bermakna sifat, artinya
mereka mempunyai sifat-sifat yanghina, dan Allah mempunyai sifat-

sifat yang tinggi. Allah melarang untuk mengumpamakan Dzat-Nya
melalui firman-Ny a y ang berbunyi :

.{@3u;Vii,)}#rty
"Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allab."
(QS. An-Nahlll6l:74)

Namun terkadang Allah juga selalu memberikan perumpamaan
akan makhluk-Nya, tetapi kita tidak boleh mengikuti hal tersebut.

Maka Allah pun berfirman:

{@3{i$\5X-;ii,yb
"Sesunggubnya Allab mengetabui sedang kamu tidak. mengetabui."
(QS. An-Nahlll6l:7a)

Contoh bahwa Allah memberikan perumpamaan adalah apayang
disebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@6;tJ;.,a;:i€r\
*Allab membuat perurnparnaan dengan seordng harnba sabaya ydng
dimiliki." (QS. An-Nahl 116):7s)

Ayat ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh mensifati Allah
dengan sifat-sifat manusia, kecuali dengan sifat yang Allah sifati
terhadap dirinya sendiri.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@;rj}rit}+'"iiJry
" P erump amd.dn oran g- orang y dn g dip ik u l k an k ep adany a TAnrAt. "
(QS. Al-Jum'ah 162): s)
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Maksud ayat tersebut adalah bahwa kebodohan mereka terhadap

kandungan isi kebenararTatrat, sama seperti kebodohan seekor
keledai y^ngdiletakkan kitab di atas punggungnya.

Firman-Nya y ang berbunyi:

;AjJ t,rii-$"jjbLru)l ,.ff Afit;35y
{@'.i{

"DAn menuruti bawa nafsunya yang rendab, maka perurnparnd.dnnyd

seperti anjing jiha kamu mengbalaunya diulurkannya lidahnya dan jika
kamu membiarkd.nnya dia mengulurkan lidahnya 0rgo).'
(QS. Al-A'raf ltl:176)

Ay atini menyerupakan orang-oran gy angmengikuti hawa nafsunya

dengan perilaku seekor anjing yang hampir selalu menjulurkan
lidahnya setiap saat dalam kondisi bagaimanapun.

Firman-Nya y 
^ng 

berbunyi:

"Perumpamaan mereka adalah
(QS. Al-Baqarah l2l17)

{re
seperti

5(, ifi("i( F;:*rry
ordng yang rnenyd.lakan d?i."

Dalam ayar iniAllah mengumpamakan orang-oran gy^ngdiberikan
hidayah dan pertolongan-Nya namun belum sampai kepada kenikmatan
yangabadi, kemudian Allah hilangkan hidayah tersebut, dengan orang

y angdiberikan cahay a samp ai ketika cahay a itu menyinari semu a y ang
ada di sekelilingnya Allah hilangkan cahaya tersebut sehingga ia pun
kembali dalam kegelapan.

Firman-N y a y 
^ng 

berbunyi :

{ @h+; xi$ ;{a* q346l6 ;fu ali g' y
"DAn perurnpdrnaan (orang-orang yang rnenyeru) orang-orang kafir
adalab sEerti penggembala yang Tnemanggil binatang tidak mendengar

selain panggilan dan seruan saja.'(QS. Al-Baqarahlzl: t7t)
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Ayat ini mengumpamakan orang yatgdiseru sama seperti seekor

kambing, dimana iahanya sebatas menerima kata-kata sahutan dan

seruan, padahal yangpaling baik itu adalah menerima makna dibalik
seruan bukan hanya sebatas kata-kata seruan belaka. Orang-orang
kafir itu sama seperti sekumpulan kambingy^rLgdiseru, kesamaannya

adalahterletak pada sikap kambing yanghanya menerima seruan dan

panggilan. Mengenai hal ini juga terdapat dalam firman-Nya yang
berbunyi:

$ e,tP -€, ;4r* # et .t; c Ai tfi Sfu;- eri{*y
{@?xuiia

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleb) ord.ng-ordng ydng

menafkabkan bartanya di jalan Allab adalab serupd dengan sebutir

benib ydng rnenumbuhkan tujub bulir, pada tiap+iap bulir seratus biji.'
(QS. Al-Baqarah l2l: 26t).

Hal yang serupa juga terdapat dalam firman-Nyayangberbunyi:

{ @ t WE ,ft $3ti g,n' "t, *64'o$"(,'Jry
"Perumpamaan barta yang mereka nafkabkan didalam kehidupan

dunia ini adalah seperti perurnpd,?naan angin yang rnengandung bawa

ydngsangd.t dingin." (QS. Ali'Imran l3l:117)

Dan banyak lagi perumpama,an yang serupa dengannya. Kata

Jg:it artinya adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yar..g

semisal denganny a, atau meletakkan sesuatu untuk diikuti (ditirukan).
Sedangkan kata iiillartinya adalah siksa y^ng diturunkan kepada

manusia sebagai bentuk penrmpamaan guna mencegah orang supaya

tidak melakukan hal yangmembuat orang tadi menerima siksaan, kata

tersebut sama artinyadengan kata JKsitbentuk jamaknyaadalah lie
atau &>ig. Ada yangmembacanyafirman Allah dengan bacaan

.{@?-riii4,*
"BermAcAm-rnacArn contob siksa sebelum mereha." (QS. Ar-Ra'd [13]: 6)
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Dan kata a>ti:it -dengan men sukunkan huruf tsa (Q-nya, sama

bentuk nya seperti kata 
".izb 

dankata.r,LL, contohnya seperti kalimat
U)ti Stxl.l, j$\ arinya sultan itu memberikan siksa kepada si fulan
sebagai bentuk (pelajaran) bagi yang lainnya. Kata Jii"Jl digunakan

untuk mengartikan penyerupaan dengarl yanglebih mulia atau yang
tebih mendekati kepada kebaikan. Sedangkan kalimat &l b\A adalah

bahasa kiasan untuk kalimat orang-orang terbaik suatu kelompok.
Mengenai pemaknaan ini terdapat firman-Ny, yang berbunyi:

"Ketika berkata ordng yang paling lurus jalannya diantara mereka:

"Kd.nlu tiddk berdiam (di dunia) melainkan banyalah sebari saja.'
(QS. Thahel2}l: rca)

Allah juga berfirman:

{@J36r'},)."+'y
" Dd,n bendak meleny ap kan k eduduk an kamu y ang utama. "
(QS. Thahal2)l:63)

Makna kata j-lt dalam ayat tersebut adalah yang menyerupai
dengan kemuliaan, dan kata tersebut merupakan bentuk muannats

darikatajfl'ji.

.frE a : Kata i-l:il artinya adalah kebaikan dan keagungan yang
luas, hal ini telah dibahas pada pembahasan bab i$t. Disebutkan
i:tv - li+ - '"+\ - '{i, asal kata ii..it diambil dari ungkapan Arab
yaflgberbunyi: &)t qt+ artinya unta itu telah samp ai pada tempat
gembalaan yang luas. Kalimar di$\\t't+l artinya penggembala itu
telah menghantarkannya ketempat gembalaan yang luas. Orang
arab berk ata )ttrAt, f,it '';X:V3v * $ 6artinya pada seriap pohon
mempunyai keunggulan tersendiri, ada yangunggul dalam kayu ada

jugayangunggul karena daunnya. Adapun mengenai ungkapan Arab
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yang menyebutkan sifat Allah J(sj'ilt) dengan sifat !7il itu artinya
adalah bahwa Allah mempunyai keutamaany^ngluas yang menjadi

sifat-Nya. Adapun mengenai sifat al-Qur'an yang disebutkan dalam

firman-Ny a y ang berbunyi:

{@xii\o:"}b-y
"Qaf, demi al-Qur'an yang sangdt mulia." (QS. Qaf [50]: 1)

Disebutkannya al-Qur'an dengan sifat lqjl karena di dalam
al-Qur'an mencakup banyak keutamaan dan kemuliaan duniawi dan

ukhrawi, sehingga dengan demikian al-Qur'an pun disifati dengan sifat

't$t y ang berarti mulia melalui firman-Ny a y ang be rbunyi :

{@ i$lr.f:'xY\
"sesungubnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sdngat mulia."
(QS. Al-\faqi'ah ls6l: 77)

Begitu juga dengan firman-Ny, yangberbunyi:

{G}3j36;t;y
"Bahkan yang didustakan mereka itu ialab al-Qur'an yang mulia."
(QS. Al-Buruj [s5]: 21)

Adapun firman-Ny a y arrg berbunyi:

{@i#i}ii;b
"Yangrnernpunyd.i'Arsy yangMaba Mulia." (QS. Al-Buruj [85]: 15)

Disifatinya 'Arsy dengan sifat demikian karenaia mempunyai
keutamaan dan kebaikan yang melimpah. Ada yang membacanya
dengan bacaan ;*:it yaitu dengan mengkasrahkan huruf dal (;) nya

maka ia bermakna bahwa 'Arsy itu mempunyai keagungan dan

kekuasaan ny a y ang agun g. Seb agaima na y angdisebutkan dalam sebuah

hadits Nabi Muhammad iq*!$p yangberbunyi:
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I

((iN &,3i era:'#:'tS 'il;;r' * Ob(jl \ilt
"Al-Kursy bila dibandingkan dengan 'Arsy maka iahanyaseperti cincin
yang dilemparkan di padang yang luas."2

Juga mengenai keutamaan'Arsy ini terdapat firman Allah lainnya
yang berbunyi:

{6} -s;i;;5'}S;n$y
*Ti^dd^d ilah yang d.isembah kecuali Dia, Rabb ydng melrTprrryoi 'Arry
yang besar." (QS. An-Naml l27l: 26)

Pemuliaan seorang hamba kepada Allah adalah dengan menyebut
dan mengucapkan sifat-sifat-Nya yang baik, sedangkan pemuliaan
Allah terhadap hamba-hamba-Nya adalah dengan memberikan kepada

mereka keutamaan.

/a/

, @: Asal makna kata j"LAl adalah membersihkan sesuatu dari\.,
k-ecacatannya, ini sama seperti kata;))il, yang berarti penyelidikan
atau pemeriksaan. Hanya saja kata ,;;itdigunakan untuk mengartikan

membersihkan (mengeluarkan) sesuatu dari hal-hal yang bercampur
dengannya, yangmana sesuatu yarLgakan dikeluarkannya itu terpisah
(tidak menempel), sedangk an kata G;"XI digunakan untuk mengarrikan

pengeluaran sesuatu dari hal-hal yang melekat padanya. Contohnya
seperti kalimat #1tt UA artinyaaku memurnikan emas dari hal-hal

yang mengotorinya.

Allah berfirman:

{@';6ii iGg;y
"DAn agar Allab membersihkan orang-orang yang berintan (dari dosa

mereka)." (QS.Ali'Imran [3]: 1a1)

2 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya dengan nomor (361) dari hadits
Abu Dzar t4gr' dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya A*Silsilah
As-Sbahihab dengan nomor (109).
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{@l!#ou,Ga;y
"Ddn untuk membersibhan d.pd.yangada dalam batimu."
(QS. Ali 'Imran [3]: 15a)

Maka, kata jr.-31aninyasama seperti kata ^$ 
j|t atau'i$,;Al atau

kata-kata lainnya yang berarti pembersihan dan penyucian. Disebutkan
juga dalam sebuah doa \ijl \b ;:t'"$l aninya, ya Allah, bersihkanlah

kami dari dosa-dosa yang menempel pada kami. Dan kalimat,3.tLsl ,y'A
artinya,kain itu telah dibersihkan. Kalimat i|+t,-g artinyatali itu

t el ah dib e rsihkan dari kot o r anny a, dan kalim at'6r1sl ;iA artinya s el ain

bayi itu.

,iFl: Kata fiit artinya kekurangan. Dari kata tersebut lahirlah
H,, ir+it yaittlkat ayangbiasa digunakan untuk mengartikan akhir
bulan ketika bulan purnama mulai mengecil. Disebutkan'o11 artinya
berkurang dan hilang berkahnya.

Allah berfirman:

J*,

{@'#'4\;,*\iyixrifry
"Allab memusnabkan riba dan menyuburkan sedekah."

(QS. A1-B aqarah l2): 27 6)

Allah juga berfirman:

{@orli;"fiy
"DAn Dialab Rabb yangMaba keras siksanya." (QS. Ar-Ra'd [13]: 13)

{@Oa,<:t'5Sty
"Dd.n (agar Allah) membinasakan ord,ng-ord,ng kafir. "
(QS. Ali 'Imran [3]: 1a1)

: Allah berfirman:
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--!

Ani kata Jqtt dalam ayat tersebut adalah siksa. Sebagian berkata
bahwa kata Jg-il diambil dari ungk apan arab yang berbunyi ,,p
artinya adalah ia ingin memperlakukannya dengan buruk. Sementara

,\buZaidberkata: " 3Y1l [4 artinyamusim paceklik". KalimatiE 6K;
artiraya tempat yang kering kerontang. Kalimat ;j"Jl gJii artinya
tanah sudah mengering (tidak tunrn hujan). Kata ijl;:il artinya adalah

lubang atau bagian punggung, jamak dari kata tersebut adalah jg:r. I

Kalimat j* (j,! artinya susunya sudah kering. Disebutkan dalam
sebuah kalimat fb FY artinyaia memusuhinya. Kalimat oUt'lr JLI;6
artinya ia berusaha bersama sultan.

Didalam hadits disebutkan:

((q X?E oT;sti?'ilt
"Janganlah menjadikan al-Qur'an sebagai hal yang menampakkan
aib-aib kita."3

Namun adalugayangberkata bahwa kata Ju-irdiambil dari kata

Jlu d^"kata alit sedangkan huruf mim (1.) yangadapadakata Jg-ir
adalah huruf tambahan

(3: Kata pjt sama artinyadengan kata,lEg,-jl yaitu-ujian, dan
p-erbedaan bentuk kata tersebut sama seperti dua kata jit dan kata
i)ti)l yangberarti ujian atau cobaan.

Allah Scj:i;cL berfirman :

{@"-rrs}
*Maka bendaklab karnu uji (keimanan) mereka."
(QS. Al-Mumtahanah [50]: 10)

Pembahasan ini sudah dikaji pada bab D[r)l
I Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan nomor (124), al-Baihaqi di dalam

Asy-Syu'abul Iman dengan romor(2010) dari hadits Jabi r ';:,4!95 dengan lafa& hadits sebagai berikut:

$gt Jtisv ,4:!y ,-AL'^i+ ,yS ,*t &tsrs ,Uul',-i;+ :i 3:r.21 Ly:'&,ilgru
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Allah berfirman:

{ @ UA;; }'fr '6 r.1i:,4. iY
"Mereha itulab ord.ng-ordng yang telah diuji bati mereka oleb Allab
untuk bertaqwa." (QS. Al-Hujurat lagl: 3)

Ayat ini sama seperti yangdifirmankan oleh Nya yang berbunyi:

{"@iL,i{,;,A*:ii'&)y
" DAn untuk memberi kemenangan k epada orang- orang muk min dengan

kemenangan yang baik.'(QS. Al-Anfal [8]: 17)

Ini juga sama seperti y 
^rlg 

difirmankan oleh-Nya y ang berbunyi:

{@.€iHartr-X;ti}frty
"sesunggubnya Allab bermaksud bendak mengbilangkan dosa dari

kamu." (QS.Al-Ahzab [33]: 33)

90 z
E 4: Kata 3}'il artinya adalah menghilangkan bekas. Dari kata

7..r.b,.rt lahirlah katai/yarTgdiartikan angin utara, karena angin

tersebut menghapuskan awan dan sisa-sisa.

Allah Scj:iY;:. berfirman :

{@3.9i di;6{iifi.y
"Allab mengbapuskan apa yang Dia kebendaki dan menetapkan (apa

yang Dia kehendaki)." (QS. Ar-Ra'd [13]: 39)

"Al-Quran adalah pemberi syafaat dan pembuka yang jujur. Siapa saja yang menjadikanaya sebagai

imam, maka ia akan digiring menuju Surga. Dan siapa saja yang meletakkannya dibelakang, maka

ia akan digiringnya kedalam api Neraka."

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh at-Albani di dalam kitabnya Sbabih Al-Jami'dengan nomor (4443).
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//c /

;1r: Kalimat ,-p)\t r\il ? artinya air yangmembelah (dimasukan)

ke dalam tanah (untuk bertani) disebutkan dalam sebuah kalimat
g-'4n1oj art' ny a b ahter a itu membelah laut an (berlayar) kalimat
i7vi$ artinya bahtera yangberlayar,jamak dari kata tersebut
adalah ?t1t.

Allah berfirman:

{@*ot96:fffri3y
"Dd.n kamu melibat babtera berlayarpadanya." (QS. An-Nahl [16]: 1a)

Kalimat fu')lo'#\artinya aku menyambut (menghirup) angin
CJJ

atau udara dengan hidung.

Didalam hadits disebutkan:

( ( j:il t bi, e} \2;;1i-'\y

"Sambutlah angin dan persiapkan anak panah."

Ini maksudnya dalam beristinja, kata)r.t:Jl artinya adalah tempat
untuk menjual khamar, sedangkan kalimatf6E: adalah kalimat yang
digunakan untuk mengartikan awan-aw m yxLgmuncul di musim panas.

;lc : Asal makna kata i-:,it ,drlrh '!t yaitu menarik arau menyeret.
Dari kata tersebut lahirlah kata ii.1it yangberarti waktu, kalimat i!
V)l aninya luka bernanah. Kalimat jffJl-"i artinya sungai itu meluap
airnya. Kalimat A Xi33 artinya sungai itu diluapi saluran sungai
lain. Kalimat til j1 G;L,i\'$ artinyaaku mengarahkan pandanganku
terhadap ini.

Allah berfirman:

{@.lrt:'b35'1;y
"Dan janganlab karnu tujukan kedua rnd,td,mu." (QS. Thaha [20]: 131)
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Kalimat *L a'i\'t;artinya terus menggodanya. Kalimat jr,'irair
artinya aku memberi minum seekor unta dengan minuman !rr3\
(Al-Madid adalah benih dan tep-ungyarLgdicampurkan atau diadonkan

dengan air). Kalimrt ;l5jtr,t31li artinyaaku memberikan pertolongan

kepada pasukan dengan pasukan yang lainnya. Kalimat FUE 0\;)l .13ili
artinya aku memberikan bantuan makanan kepada manusia.

Allah berfirman:

{@iE$1-!4:u;ity
*Apakab kamu tidak memperbatikan (penciptaan) Rabbmu bagaimana

Dia mernanj angkan (dan memendekkan) bay ang'bay ang?"

(QS. Al-Furqan l25l: a5)

Kata 3tiill kebanyakan digunakan dalam perkara yang disukai.

Sedangkan kata ljt kebanyakan digunakan terhadap perkarayang dibenci.

Contohnya seperti dalam firman-Ny 
^ 

y ang berbunyi :

q@'r'isb4')1t'G'A,is3'*Y
"Ddn Kami beri mereka tambahan dengan buab'buaban dan daging

dari segala jenis yang mereka ingini." (QS. Ath-Thur l52l: 22)

{@'r!ilfu"*,}1;(3l#Y
"Apakab mereka mengira babua harta dan anak-anak, yang Kami
berikan kep ada mereka itu Berarti babw a)." (Q S. Al-Mu' minun l23l: 55)

{@.*-;);;$Sty
"DAn membanyakan harta dan anak-anakmu." (QS.Nuh [71]: 12)

"Nisca,ya Allab menolongkamu dengan lima ribu."
(QS. AIi'Imran l3l: 125)
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"Apakab (patut) kamu menolong aku dengan harta?"
(QS. An-Namll27):36)

{@ft -s1:3i',y.;i*ty
"Ddn benar-benar Kami akan rnernperpdnjang azab untuknJo."
(QS. Maryamllgl:79)

{@r;a#eiu4
" DAn membiark an merek a terombang-ambing dalam kesesatan merekd. "
(QS. Al-Baqarah l2): 1.5)

"DAnten-tan-tenxanmerekarrr"rf:Xf;::;ff:::y,
sy ait an - sy a it an da la m m e ny e s at k an. " (QS . Al-A' raf l7l: 202)

{@ Ai15.rybiY,}4Gy
"DAn laut (menjadi tinta) ditambahkan kepadanya tujub laut (agi)."
(QS. LuqmenpTl:27)

Adapun kalimat ?l K i'i maka kata '"i nya bukan diambil
dari kata 3rC":Jr yarLg biasa digunakan terhadap hal yarLgdibenci,
ataupun dari kata lityang biasa digunakan terhadap hal yang disukai
sebagaimarLa yang sudah kami sebutkan diatas, namun kata Lit yang
adapadakalimat tersebut diambil dari ungkapan Arab yarLgberbunyi
u1-li;5At3iii aninya aku mengisi tinta, dan aku mengisikannya.

Firman-Nya y 
^ng 

berbunyi:

"Meskipun Kami datangkan tambaban sebanyak tinta itu (pula)."
(QS. Al-Kahfi [18]: 10e)

{@';; ",rL!'L.}-,'b
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Sedangkan kata .1Jt ,drlrh jenis timbangan (mud) yangsudah
diketahui baik makna dan ukurannya.

}.La : Kata ai+:lr yangberarti kota, menurut sebagian kelompok
dia diambil dari bentuk kata'aioj, dan jamak kata tersebut adalah,1i.1.

kalimat ** UU s aninya kota itu sudah menjadi kota, dan orang-

orang menjadikan huruf mim (1.) yang ada padakata 4y Sl sebagai

huruf tambahan.

Allah berfirman:

{@o\ei&\ii7;;iTay
"Ddn A"So) diantara penduduk madinah, mereka keterlaluan dalam
kemunafikdnnyd." (QS. At-Taubah [9]: 101)

Allah berfirman:

{@ vi"ii1stUis'b
"Ddn datanglah dari ujung hota." (QS. Yasin [36]: 20)

{@di;i:r;q
Dan Musa masuk ke kota. (QS. Al-Qashash [28]: 15)

z t/

)-f : Kata ',r$l artinya adalah berlalu dan melewati.

Allah berfirman:

{@'r;i6'-tr-t};t'Y\
"Ddn apabila ordng-ordngyang beriman lalu dibadapan rnerekA."
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 30)

{@(,t+;;yu,V'$\
"Ddn apabila mereka bertemu (dengan orang-orang)ydng rnengerjakan
perbuatan-perbuatan yang tidak, berfaidab, mereka lalui (saja) menjaga

kebormatan dirinya." (QS. Al-Furqan l25l:72)
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Ayat ini mengingatkan bahwa mereka jika dihadapkan untuk
mengucapkan kalimat-kalimat yar,g tidak ada manfaatflya, mereka
akan menutup mulutnya, dan jika mendengar kalimat-kalimat y^ng
tidak ada faedahnya, maka mereka akan mengunci pendengarannya)

dan j ika menyaksikan p e rbuat an-pe rbu atar, y ang tidak ada faedahny a

maka mereka akan berpaling.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ GSitir-'it:i"&66y
"Tetapi setelah Kami bilangkan babaya itu daripadanya, ia (kembali)

melalui (jalannya yang sesat) seolab-olab dia tidak pernah berdoa kepada

Kami." (QS. Yunus [10]: 12)

Kata I dalam ayat tersebut sama maknanya seperti ayat yang
berbunyi:

{ @:+tr- s5 ;;t 
"i''ii,Y 

ffW Y
"Ddn apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia, nisca.ya

berpalinglab dia dan membelakang dengan sikap yang sombong."
(QS. Al-Isra' [17]: 83)

Kalimat J+l 6)ji artinya aku meng anyam tali, dan kata ',41
atatkatalll artinyaadalah yangdianyam. Dari kata tersebut lahirlah
kalimat t-o t! artinya si fulan mempunyai akal yang cerdas, seolah ia

itu seperti anyaman.

Allah berfirman:

{@{;tt6;r;'y
"Yang Tnernpunyai akal yang cerdas dan (Jibril itu) menampakkan diri
dengan rupd yang asli." (QS. An-Najm [53]: 5)

Disebutkan juga dalam sebuah kalimat ,4t ? artinya sesuatu itu
menjadi pahit, kata'-r"\ artinyamenjadi pahit. Darikata tersebut lahirlah
sebuah kalimat ,*"'t';6.id3 artinyasi fulan tidak pahit tidak manis.
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Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ i*,i;6i>s3;iLy
"Istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslab ia

merdsd ringan Beberapa anktu)." (QS. Al-A'rnf l7l:789)

Dikatakan b ahwa maksud kata crjS dalam ayat terseb tt adalah' 2 t.il,L\

y ang artinya t enrs b e rlalu. Adapun un gkap an o ran g ar ab y angberbunyi

6'y'i| aninyasekali dan dua kali. Ini sama seperti bentuk bentuk kata

*z:a iiiS . itn semua untuk menjelaskan beberapa bagian dari waktu.

Allah berfirman:

{@ ,r,POii'i;<,'';{-Y
Mere k a m engkh ianat i j anj iny a p ada s et iap kaliny a. (Q S. Al-Anfal [ 8 ] : 5 6)

{@;E33\P)i31.6}
"DAn merehalab yangpertama mulai mernerangi kamu."
(QS. At-Taubah [9]: 13)

{@<;'el;r;*rlA}
"Kendatipun kamu memobonkan ampun bagi mereka tujub pulub kali."
(QS. At-Taubah [9]: 80)

{@ii;{5,frii-$,ftYY
" sesunggubnya kamu telab rela tidak pergi berperang kali yang pertd.ntA.. "
(QS. At-Taubah [9]: 83)

{@v"$frwY
"Mereka akan Kami siksa dua kali." (QS. At-Taubah [9]: 101)
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@itcii}
"Tiga kdli.'(QS. An-Nnr [24]: 58)

; ;: Asal makna katafrltadalah Jliityaitu campuran. Sedangkan

kd t-t;rt artinya 
^dil^d 

y>t+:lr yaitu p.rr.r-prrran. Disebutkan
dalam sebuah kalimat 'J:,\ €f artinya perkara mereka itu telah
tercampur. Kalimat j:,\,J_ Fttl ty aninya cincin ini mencampur
di jemariku. Disebutfr., j.rg, dali-m sebuah kalimat &; yi artinya
perkara yxtgtercampur. Dari kata tersebut juga lahirlah sebuah kalimat
I . e ol
e/ @ arttnya rantlng yang tercampur.

Allah SGj:i,Y;:. berfirman :

{@ e;/e;{)y
"Maka mereka dalam keadaan kacau balau." (QS. Qaf [50]: 5)

Kata $f.fl artinya adalah mutiara kecil.

Allah berfirman:

{@ ic}*6},$i.c(y
"Seakan-akan bidadari itu permata dan marjan."
(QS. Ar-Rahman [55]: 58)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@{fi'OY
"Dia membiarkan dua lautan mengalir." (QS. Ar-Rahman [55]: 19)

Tanah yang didalamnya terdapat banyak tumbuhan sehingga
membuat senang binatang-binatang juga disebu dengan (.y .
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Firman-Ny a y ang berbunyi :

{@;u ee1.r}
*Dari nyala api.'(QS. Ar-Rahman [55]: 15)

Maksud kata iv dalam ayat tersebut adalah nyala yang
b erc ampur. Kalimat-fti r g a; t I t,Ly. ;i artiny a aku men ggemb alakan

binatang gembalaan ditempat penggemb alaansampai akhirnya mereka

bercampur baur.

; ;: Kata iJ,JJl artinya adalahkesenanga nyangbesar dan teramat
WJ. \EJ

sargat.

Allah berfirman:

{@ (;,6'lte",;{iy
"Ddn janganlab kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong."
(QS. Al-Isra' llTl:37)

Ada yang membacanya dengan bacaan \li aninya adalah tlyait"
bahagia. Adapun kata ri-r+ adalah kalimat yang digunakan terhadap

kekaguman.

Allah berfirman:

{@*r,#,f;tt;'y
"DAn telab memelibaranya (sebenar-benamya) dari setiap syaitan yang

sdngat durhaka." (QS. Ash-Shaffat p7): 7)

Kata Sruitdan kata a)l artinya adalah yang terbebas (tidak
mempunyai) kebaikan, ini mencakup syaitan, jin dan manusia.
Kata tersebut diambil dari ungkapan Arab yangberbunyi 

";i 
W

artinya pohon yang tidak mempunyai dedaunan.
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Dari pemaknaan ini maka lahirlah sebuah kalimat,lSr, 'aL, artinya
tanah yarrgtidak mempunyai tumbuh-tumbuhan. Lalu kata tersebut
juga digunakan untuk mengartikan orang yang tidak mempunyai bulu
atau rambut. Diriw^yatkanjuga bahwa penghuni Surga ituot;),,namun

ada y ang mengatakan b ahwa maksud kal,a \] tent an g pe n ghuni Sur ga

adalah tidak memiliki bulu, tetapi ada)ugayang berkata bahwa maksud

kata"iyangdinisbatkan kepada penduduk Surga adalah mereka tidak
beruban dan terbebas dari keburukan-keburukan. Dari pemaknaan ini
lahirlah sebuah kalimat e6\ ,f it:fd.';rt artinyasi fulan terbebas dari
kejelekan, sebagaimana disebutkan dalam kalimat V\rji',y iiJ,3S1
artinya si fulan terbebas (tidak mempunyai) kebaikan dan ketaatan.

Allah berfirman:

{@o6i'&1;;7;:i,$uy
"Da.n 0"So) diantara penduduk Madinab, rnereka keterlaluan dalam
kemunafi.kannya.." (QS. At-Taubah [9]: 101)

Maksudnyaadalahmereka terbebas jauh dari kebaikan dan mereka

berada dalam kemunafikan.

Firman-Nya yang berbunyi:

{@7.'569Y
"(Istana ydng) licin, terbuat dari kaca." (QS. An-Naml l27lz aa)

Kata'"iJ dalam ayat tersebut bermakna licin, ini diambil dari
un gkap an y arrgb erbunyi Ll:ry f F, artiny a p o ho n y 

^rLgtidak 
b erdaun.

Dan kata i?!t yang diartikan licin pada ayat di atas, seolah-olah
menunjukkan pada 

^pa 
yar.g disebutkan dalam sebuah syair yang

berbunyi:

j6tp*J;, * ijqd 4)'+O-
Di dalam istana yang bangundnnya dilapisi oleb keramik,

yang dapat menjadikan kaki-kaki terpeleset
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Kata 
"rY 

juga berarti benteng, dalam sebuah perumpamaan

disebutka" 4-'lr '*, \Y'>i3 artinya benten g Marid itu semakin

menampakkan kecongkakannya sementara benteng Ablaq semakin

menampakkah keagungannya. Perkataan ini diucapkan oleh seorang

rajayangtidak mampu untuk menembus dua benteng tersebut.

/a

,-et: Kata -h:3t artinyapenyakit dan itu adalah kondisi diluar

F.bEtrrtt seorang manusia. Kata ,-b'i\juga mempunyai dua jenis

makna:

Pertama,ia diartikan sebagai penyakit fisik dan ini yang disebutkan

dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

{@U**riiLl-'Y
"Dan tidak ada halangan bagi orangpincang." (QS. An-Nrlr l2a]:61)

{@&;ii$"1;Y
"Ddn tiada dosa atas orang-ordngyang sakit " (QS. At-Taubah [9]: 91)

Kedua, dari kata ,-h:itdigunakan untuk mengartikan akhlak yang

buruk seperti bodoh, penakut, bakhil, munafik dan akhlak-akhlak

tercela lainnya.

Contohnya sepefti dalam firman-Ny a yaugberbunyi:

{@'g;'^i'J1$'9ie,fie\
"Dalam bati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allab penyakitnya."

(QS. Al-Baqarah [2]: 10)

.{@'669F;rr},J}
"Apakab (ketidak datangan mereka itu karena) dalam bati mereka ada

penyakit atau (karena) mereka ragu-ragu?" (QS. An-Nrlr Qal:50)
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{ @ 4t Jt; " ;, tii6 34, ^,$ o alirl; y
" DAn adapun ordng-ordng yang didalam hati mereka ada penyak it, maka
dengan surat itu bertambah kekafiran mereka disampingkekafi.rannya."
(QS. At-Taubah l9l: 12s)

Ayat ini sama seperti firman-Ny a y ang lain yang berbunyi:

{@
"Ddn al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sunggub-
sungub akan menambab kedurbakaan dan kekafiran bagi kebanyakan
diantara mereka." (QS.Al-Maidah [5]: 6a)

Kata ir4it y arLgberarti kemunafikan, dan kata',74j1 y angberarti
kekafiran pada ay at tersebut diserupakan sebagai penyakit akhlak y 

^rLgtercela. Bisa jadi karena ia menolak untuk mengetahui hal-hal tentang
kemuliaan sebagaimana penyakit fisik dapat mencegah badan untuk
berbuat sesuatu yang biasa dilakukan. Bisa juga karena sifat-sifat tercela
tadi (munafik dan kafir) itu dapat mencegah seseorang dari kehidupan
akhirat y ang disebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{ @ r ;-G,\;'4 5zg.;i'11;;:ii -,r,ti Syry
"Ddn sesunggubnya akbirat itulab yang sebenarnya kebidupan kalau
mereka mengetabul." (QS. Al-'Ankabftl29): 64)

Atau karena kecenderungan dirinya terhadap keyakinan-keyakinan
hal yang tercela sebagaimanahalnya badan yangcenderung terhadap
hal-hal yang berb ahaya. Semua jenis ini digambarkan dalam kata u"'At.
Disebutkan dalam kalimat '^$ $ e* 33:. G-lt aninya dada si fulan
sakit dan hatinyamenaruh dendam.

Nabi Muhamm ad -sar*,;:;t* bersabda:

rr#4rr Et ii,;s &iSn
"Penyakit apayanglebih kronis dari penyakit bakhil."a
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Matahari juga jika tidak dapat menyinari terhadap hal-hal yang
semestinya disinari maka ia disebut dengan 'r.a;. Kalimat [tX rp;i
artinya si fulan menjadikan sakit. Kata ,A#l artinya adalah
menan ggulangi yang sakit, hakikatny a adalah menghilan gkan penyakit
dari orang yangsakit, bentuk kata ini sama sepefti bentuk kata !;irir
yatgberarti menghilangkan kotoran dari mata.

I

V , Disebutka n 'j;\ , {r;; ,i; a^n irly.

Allah Sq:n\;;7 berfirman:

{@al;GF,Y-\
"Jika seorang meningal dunia." (QS. An-Nisa' lal: U6)

"sedang istriku adalab seordngydng rnd.ndul.'(QS. Maryam [19]: 5)

Kata i'rrJl artinya adalah kesempurnaan seseorang, sebagaimana

halny a ka:a $j. )l artiny a I akil aki y angs e mp urn a. Kat a alt artiny a
adalah kepala lambung dan perut yangmenempel pada tenggorokan.
Adap un kalimat ?Wl 3; artiny a makanan y ang menyehatkan karen a

sesuatu dengan tenggorokan dan kebiasaannya.

Allah berfirman:

{@6.;4tKy
*Maka makanlab (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa' lal: a)

,Sf: Kata k;)t aninyaragridalam sebuah perkara, namun kata ini
lebTh khusus maknanya dari kata,triJ.

o Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (3137) dari haditsJabir bin 'Abdullah^r.$b.
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Allah berfirman:

{@u Ac-:Woii36{;Y
"Dan senantiasalab orang-ord,ng kafir itu berada dalam keragu-raguan

terbadap aLQur'an " (QS. A1-Hajj l22l:55)

{@,*iVrg{,rc,i6.*y
*Maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan tentang apd ydng

disembab oleb mereka."(QS.Hud [11]: 109)

{@:rEl e{ack),}
*Maka janganlab karnu (Muhammad) ragu menerima (al-Qur'an itu)."
(QS. AsSajdahl32):23)

{@ +;Satr-rc"i;;\i\
"Ingatlab babua sesungguhnya mereka adalab dalam keraguan tentdng
perternud,n dengan Rabb mereka." (QS. Fushshilat $71:5a)

Kata L\;|'jl dan kata iSCr artinya adalah saling berhujjah dalam

perkara yang masih diragukan.

Allah Jr;l,ia berfirman:

{@l;; vpliqr\4fy
"Perkataan ydng benar ydng mereka berbantah-bantahan tentang

kebenarannyd." (QS. Maryam [19]: 34)

{@5;*.*13,ryy
"Yangselalu mereka dustakan." (QS. Al-Hijr [15]: 63)

{@.6.ri$t;#ty
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*Maka apakah kaum (musyrik mekab) hendak membantabnya tentang

apa y ang telah dilib atny A. " (Q S. An-N ajm 153): 12)

{@ri$':|.JLC)r:l.luY
"Dan jangan kamu (Mubammad) bertengkar tentdng bal mereka kecuali
pertengk aran lab ir s aj a.' (QS. Al-K ahfi 11.81: 22)

Asal kata 7le dalam ayat tersebut diambil dari kalimat iitgt e{'
artinya engkau mengusap puting unta untuk mengambil susunya.

9'o t

F/ : Kata '{-t adalah nama orxng, yaitu nama ibu Nabi 'Isa'g:')\$.

0 ot
Of : Kata iy't artinya adalah awan yang menaungi, sedangkan

bafia" dari awan tersebut dinamaka"k]..

Allah berfirman:

{ €} 6r:i, F {;;rufrfi:ek. y
"Kamukab ydng nxenurunkannya dari auan atau Kamikah ydng

menurunkdnnya." (QS. Al-\Waqi'ah [56]: 69)

Sedangkan bulan sabit yangterlihat dari balik awan disebut dengan

{Y G\dan kalim^t 3#,i)ti artinya si fulan dermawan, pemaknaan ini
diserupakan dengan awan yang memberikan naungan. Kalimat \3$GUY

artinyaaku menyerupakan fulan dengan awan. Dikatakan bahwa telur
semut dinamakan dengan.irdl .

( f : Kalimat +\Al €i artinya ia mencampurkan minuman. Kata

f$l aninya sesuatu y^ng dicampurkan.

Allah JGj:nY;L berfirman :

{@S;'aG!t\
"Campurannyd adalab air kafur." (QS. Al-Insan 176l:5)
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{@ri b'ia'a\
"Ddn carnpuran kbamar murni itu adalab dari tasnim."
(QS. Al-Muthaffifin lS3l: 27)

{@r.+jQrY
"Campurannya. adalab jahr." (QS. Al-Insan 176l: t7)

///
lP: Kata ,kit aninya sama seperti kata 

";l,ilt 
yaitu menyentuh

Ifrr, -.raba. Hanya saja kata ;LliJl terkadang digunakan untuk
mengartikan perabaan dalam pencarian sesuatu meskipun yang
dicariny a tidak ditemukan. Hal ini sebagaima na y arLgdisebutkan dalam
sebuah syair yangberbunyi:

t+i{a'^ni,
Aku menyentubnya (mencarinya) narnun aku tidak mendapatkanrya

Adapun kata r1.jt biasa digunakan dalam hal-hal yangdapat dirasa

oleh indra raba,lalu kata tersebut juga dikiaskan untuk mengartikan
perkawinan (hubungan badan). Oleh karena ini disebutkan \i-1^i atau

tiJ,.Y artinya ia telah menggaulinya.

Allah berfirman:

{@rr# SS}u:"i*5Lo}, }
"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan

merek a." (QS. Al-Baqarah l2l: 237)

Allah juga berfirman:

{@5r# {6"qr{1loLru&sy
*Tidak ada beutajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu
menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan nxerekA."

(QS. Al-Baqarah l2): 236)
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Namun ada jtgayargmembacanya dengan bacaan '#;6{Y.

Allah berfirman:

{@1+ o"'i)ogoiK'ti\
"Bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padabal aku belum pernab

disentuh oleb seorang laki-lakipur." (QS. Ali 'Imran pl: a7)

Kata ,;-#\juga digunakan untuk mengkiaskan pernikahan.
Dan kata;kStjuga digunakan untk mengkiaskan gila.

Allah berfirman:

{@'gtau:"$il#;-sitiy
"Seperti ord.ngyang h,emasukan syaitan lantaran (penyakit) gila."
(QS. Al-Baqarah l2l: 27 s).

Kata u3t digunakan untuk mengartikan segala hal buruk atau

sakit yang diperoleh oleh seorang manusia. Contohnya seperti yarLg

disebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@hi.,#y

{@ 3t4\(::.i\}66y
"Mereka berkata: "kami sekali-kali tidak akan disentub oleb api."
(QS. A1-Baqarah [2]: 80)

{@tgir:6i\7Y]iffsy
*Mereka ditimpa malapetaka dan keganasan " (QS. Al-Baqarahl2):2la)

"Rasakanlab sentuhan api Neraka." (QS. Al-Qamar [5a]: a8)

{@f3;6;,'Y

"Aku telah ditimpapenyakit." (QS. Al-Anbiya' [21]: 83)
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{@rEfi;t\
"Aku diganggu syaitan." (QS. Shed [3S]: a1)

{@Wt'"eF:isyi*\
"Tiba-tiba mereka lrTernpunyai tipu daya (menentang) tanda-tanda

kekuasaan Kami." (QS. Yunus [10]: 21)

{@3i'9r15}
"Dan apabila kamu ditimpa bahaya." (QS.AI-Isra' l17l:67)

?u : Kata i*J,J,t artinya mengusapkan tangan terhadap sesuatu,

Ittr, -.rghilangLn bekas dari sesuatu. Terkadang kata Citdigunakan
untuk mengartikan kedua makna tersebut (yaitu mengusapkan
sesuatu dan menghilangkan bekas.) Disebutkan dalam sebuah kalimat

,j,+J! tg{2,i-L;:, artinyaaku mengusap tanganku dengan sanrng tangan.

Dikatakan juga bahwa uang dirham yang hilang disebut f;*, sedangkan

tempat yarLglicin dinamai dengan UA Ka[mat $d( artinyaia
mengukur atau juga melewati tanah. Lalu kata €; juga digunakan
untuk mengartikan melintasi atau melewati, sebagaimana ia juga bisa

dengan menggunakan kata 7ri. Oleh karena ini disebutkan dalam
sebuah kalimat ,\ial Hl g artinya seekor unta itu telah melintasi
padang pasir. Adapun kata fit menurut tradisi ilmu syariat, maka

ia bermakna mengucurkan air kedalam anggota wudhu. Disebutkan
dalam sebuah kalimat $'Ly-A;"*artinyaaku berwudhu untuk shalat,

atau dapat juga menggunakan kalimat C;.* .

Allah berfirman:

{@ Ht3"&,rr,1&iiy
"Ddn sapulah kepalamu dan (basub) kakimu." (QS. Al-Maidah [5]: 6)
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Kalimat .r.l! U-; adalah bahasa kiasan untuk mengaftikan
penebasan dengan pedang dan ia berarti aku telah membunuh dengan

pedang, pengkiasan ini sama seperti dengan menggunakan kalimat eX.
Allah berfirman:

{@
"Lalu dia mengusap-usap kaki." (QS. Shad [3S]: 33)

Dikatakan juga bahwa Dajjal disebut dengan {}\ hal ini
dikarenakan separuh dari mukanya tersapu, dan dalam sebuah riwayat
disebutkan ia tidak mempunyai mrta dan alis. Dikatakan juga bahwa

dinamaka rny^Nabi'Isa ixairg dengan nama grrAtdikarenakan beliau

,aj'il OWvyaitu berjalan di atas muka Bu-i, dan pada saat itu
kaumnya merupakan kaum yang selalu memberikan nama eAkepada
orang yang selalu bepergian dan berjalan-jalan di atas muka bumi.
Namun ada jugayangberkata bahwa alasan penamaan Nabi'Isa pia-u&

dengan nama e.t adalah karena dia mampu menyembuhkan orang
buta dengan hanya mengusapkan (6) pada bagian matanya sampai

sembuh. Ada juga yang berkata bahwa penamaan Nabi'Isa i{.a-rg dengan

nama bAt adalah karena beliau terlahir dengan hanyamengusapkan

Q-#) perut ibunya oleh minyak. Ada iuga yang berkata bahwa

dinamakannyaNabi'Isa i{a'w& dengan nama b}t adalah diambil dari

bahasa Ibrani yaitu L-#,lalu kata tersebut d]arabkan menjadi &,t,
ini sama seperti asal nama Nabi Musa dalam bahasa Ibrani adalah

.r51. Sebagian lagi berkata bahwa kata {11 adalah orang yangsalah

satu matanya terusap (tidak ada) dan ini sebagaimana diriwayatkan
bahwa Dajjal adalah orang yangmata sebelah kanannya tidak ada,

sedangkan Nabi 'Isa's;ltt*12. adalah orang yangbagian kiri matanya tidak
dapat melihat. Ada yang berkata bahwa dinamakannyaDaJjaldengan
sebutan b=at dikarenakan iaterusap (terhapus) darinya kekuatan-

kekuatan yang mulia seperti kekuatan ilmu, akal dan akhlak terpuji.

,iAiki'""[tip
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Sedangkan Nabi 'Isa ilzltt* dinamakan demikian karena dia terhapus
darinya kekuatan-kekuatan tercela, seperti terj auhnya di a darikebodohan,
keburukan, tamak dan akhlak-akhlak buruk lainnya. kemudian kata

dirjuga dapat digunakan untuk mengkiaskan jimak yaitu hubungan
6adan, sebagaima na ia iruga dapat dengan menggunakan kata rl:it atau

dengan kata .1151. Keringat yangsedikit juga disebut dengan U
Kata fit juga bermakna,i,djl yaitu permadani yang terbuat dari B-ulu,

jamak-kata tersebut adalah ir!,.1 ^t^u Lu".J{ Kata it:..it artinyaadalah
buaya, namun kata tersebut juga digunakan untuk menyerupakan
seorang manusia durhaka.

it-r.A: Kata ijt artinya adalah kecacatan dalam akhlak dan fisik
lEf-ta perubahan keduanya dari satu bentuk ke bentuk yanglainnya.
sebagian ahli hikmah berkata: "Kata t;,At ya"gberarti cacat atau aib
mempunyai dua jenis makna:

Pertama, &Ypyaitucacat khusus yang biasa didapati oleh fisik.

Kedua, iV U yaitu cacat umum yangbiasa didapat pada akhlak
setiap waktu, contohnya adalah seseorang yang berperilaku seperti
binatang. Misalnya berperilaku rakus lay akny a anj ing, atau berperilaku
seperti babi, sapi danyanglainnya. Dan dengan pemaknaan salah satu

dua jenis makna ini pula yangdimaksudkan dalam firman-Ny^yang
berbunyi:

"Pastilab Kami ubab mereka di tempat mereka berada."
(QS. Yasin 136l:67)

502

{@;ntu,*;s;-ly

{@;;$'1;A';L:;;,}
"Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi.'
(QS. Al-Maidah [s]: 60)

Dan firman-Nya yang berbunyi:
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Maksud kata €; dalam ayat tersebut mengandung dua makna

sekaligus, yaitu merubah bentuk fisiknya atau merubah sifatnya,
meskipun tafsiran pertama itu lebih jelas maksudnya. Kata 6;l
artinya adalah makanan yangtidak ada rasanya.

Seorang penyair berkata:

)Vt#de\i'
Kamu itu makandn ydng tidak ada rasanya

layaknya daging anak sapi yang masib bayi

Kalimat utgt ,.*-; artinya aku melepaskan seekor unta dan
mengekalkannya sampai ia terpisah dari keadaannya. Kata 'ifuA\
artinya adalah pembuat busur panah. Asal maknanyaadalah pembuat

busur panah yang ditujukan untuk memanah qabilah Masikbiyyun
( Y) kemudian nama lfuJJi, digunakan untuk mengartikan setiap

pembuat busur, sebagaimana halnya tukang besi selain disebut
3t?!t ia juga disebut SJqlr karena tabiat tukang besi adalah selalu

menghancurkan(4G) bahan-bahan besinya.

Jr.ra : Kata 
".:;it 

artinya adalah sabut yang diambil dari pelepah

kurma atau dari rantingny a yang disabutkan.

Allah Ju6nv;L berfirman:

{@#n:bY
"Yang dilehernya ada tali dari sabut." (QS. Al-Masad [111]: 5)

Kalimat ii'; !t)y artinya perempuan yarlg berkeprib adian
fleksibel, layaknya sebuah tali sabut yanglentur.

,a a,

4.r.A : Kalimat rgrfur ar:1 artinyamengaitkan dan menjaganya.

Allah Sr;':nv;:. berfirman:
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{ @,*u:U; i' o, :v,t':sr;$Y
"setelab itu boleb rujuk lagi dengan cd.rd yang ma'ruf dtau rnenceraikan

dengan cdra. y ang baik. " (QS. A1-B aqar ah l2l: 229)

Allah juga berfirman:

{@ 6,iliei{aii,!t6,y
"Din menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi."
(QS. Al-Hqjl22l:6s)

Kalimat r+r:! ,*::*t artinya aku berpegang teguh terhadap

sesuatu.

Allah S(;j:nY;:- berfirman :

{@.16t;Acit;;Pa y
*Maka 

berpegang teguhlab kamu kepada agd,md, yang telab diwalryukan
kepadamu." (QS. Az-Zthkruf la3l: a3)

Allah juga berfirman:

"Atdu adakab Kami memberikan sebuab kitab kepada mereka sebelum

al-Qur'an lalu mereka berpegang dengan kitab itu?"
(QS. Az-Zukhruf $31:2t)

Disebutkan ,&(J* artinya sama dengan kalimat 9 *{:; yaitu
aku berpegang teguh dengannya.

Allah berfirman:

{@;'S:ue;Ki{;y
"DAn janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkauinan) dmgan
perenxpudn-perernpuan kafi.r." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1 0)

Disebutkan dalam sebuah kalimat'.&,,*dt rninya aku mencegah nya.
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Allah berfirman:

{@:**5{e<,fy
"Mereka dapat menaban rabmat-Nya." (QS. Az-Zr,tmar [39]: 38)

Kata 3t,..;jr juga digunakan untuk mengartikan kebakhilan.
Sedangkan kata i(-.-i,3r artinya adalah makanan dan minuman yang

dapat menahan atau menyelamatkan dari kematian. Kata JlAt artinya
adalah ekor yang ditalikan kepada pergelangan tangan. Kata & #t
artirya adalah kulit yang menempel pada badan.

.7.
ftrll : Allah SG;iv4:. berfirman:
\-

{@ '=fiettY
" Yang ber c arnp ur y ang K a mi h en dak, m en guj iny a. " (Q S. Al-Ins an 17 6l: 2)

Maksud yang bercampur dalam ayat tersebut adalah yang
bercampur dengan darah,hal ini sebagai gambaran atas apa yangtelah

Allah jadikan air mani dari kekuatan campuranyangdisebutkan dalam

firman-Ny a y ang berbunyi:

{ @}Ifi a'6i;{,rtiiL i15 Y
"Ddn sesungubnya Kami telab menciptakan manusia dari sari pati
(berasal) dari tanab." (QS. Al-Mu'minun l23l: t2)

Sampai pada ayat yang berbunyi:

{@;cc'cY
"Makbluk yang berbentuk lain." (QS. Al-Mu'minun l23l: M)

, crira : Kata &xit aninya adalah berjalan, yaitu berpindah nya dari
Y
siatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendaknya.
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Allah SGJ:nY;L berfirman :

{@ v-V;i|C;*Y
"setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan dibawab sinar

itu. " (QS. Al-Baqarah l2l: 20)

{@+Er1,r;;r;4y
"Maka sebagian dari beuan itu ada yang berjalan di atas perutnya."
(QS. An-Nnr l2al: a5)

{@6;,i{ttsp.y
"Berjalan diatas bumi dengan rendab hati." (QS. Al-Furqan 125): 63)

{@6s,ti}i6'y
"Maka berjalanlab disegala penjurunya." (QS. Al-Mulk 167l: 75)

Kata &.rit juga digunakan untuk mengkiaskan sebuah pergunjingan.

Allah berfirman:

{@r-i#;a\
"Yang banyak, mencela, yang kian kemari menyebarkan fi.tnab."
(QS. Al-Qalam [68]: 11)

Kata tersebut juga dapat digunakan untuk mengkiaskan sebuah

minuman yangdapat membuat mencret (sakit perut). Oleh karena itu
disebutkan dalam sebuah kalimat t3:*:W,i.; aninya aku meminum
minuman yangmembuatku mencret. Kati{.;Ultaninya kambing.
Dikatakan bahwa kalimat UY {Vy artiny a adalah perempua n y ang
mempunyai banyak anak.
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P : Kata 1.L)t ad^l^h nama yang digunakan untuk setiap kota
y^rLgmempunyai batas-batasannya. Disebutkan dalam sebuah kalimat
lF irp artinya aku membangun sebuah negeri (kota) dengan

meletakkan perbat as anny a. Kata 72)t j u ga b erani b at asan. D isebutkan

dal am se buah kalimat \$tLLJl:"rJt Lii; gjir\ artiny a aku me mb e li s ebu ah

daerah dengan batasan-batasannya.

Seorang penyair berkata:

t6f #' ,::st2@\* iF r;V,ith";At,Pw.:
Dan Diayangtelab menjadikan matabari sebagai pembatas ydngnyata,

yang rnernisabkan antard siang dan malam

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

{@G,LrJi}
"Pergilah kamu he suatu hota." (QS. Al-Baqarahl2l: 61)

Maksud katalla dalam ayat tersebut adalah negara mesir. Namun
ada j,agayangberkata bahwa yangdimaksud dengan kataljZa dalam

ayat di atas adalah negeri. Adapun kata je'r1Jl artinya adalahpembatas

yang memisahkan dua air. Kalimat a3\1Jt 3V; artinya aku meremas

puting susu unta dan memerah susunya. Dari pemaknaan ini maka

lahirlah sebuah kalimat V)ffi LIL'4 artinya mereka mempunyai
penghasilan dari memerah susu sedikit demi sedikit. Kalimat H3.;
artinyapakaian yangdicelup (di warnai), kalimat 3#otii1 artinya
unta yang tidak mau untuk diperah susunya. Al-Hasan berkata:
" fr lS Ht" ,4(9J',, J. 1+;q t, artinyatidak mengapa memperoleh
dari hasil menjadi tukang kambing selama memerah susunya bukan
dengan cara memaksa sebelum waktunya untuk di perah." Kata)r,ft
artiny a adalah paru-p aru, jamak kata te rse but adalah'otfi. D ikat akan

bahwa kataryftadalah bentuk ka:a lJ;a,dan ia diambil dari akar kata

jV yangmana kata gft berarti tempat mengalirnya makanan.
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aa

ir4a: Kata i6At artinya adalah sekerat daging mentah yang
htrk,rrr., untuk dikunyah.

Seorang penyair berkata:

Dia mengunyah sekerat dagingyang belum rnatang.

Kemudian kata'a7,Llt diartikan menjadi janin setelah terbentuk
dari segumpal darah.

Allah JcinYp berfirman:

{ @ &"'t3*5t6t53'rA)'^13i 6;;y
"Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal

dagingitu Kami jadikan tulangbelulang." (QS. AI-Mu'minun l23l: 7a) t

Allah juga berfirman:

{@}i$#iyei#y
* 
Segumpal dagingyang sempurna kej adianny a dan y ang tidak. sempurna. "

(QS. Al-Hqjl22l: s)

Kata'aLt:zll artinya adalah sisa kunyahan yang menempel pada

mulut. Kata qU+Uit artinya adalah dua tulang rahang, dinamakan
demikian karena kedua hal itu yaflgmembantu mengunyah makanan.

Kata'p\:;)l artinya adalah gusi.

, crbA: Kata &Jr dan kata iLi.'il artinyaadalah yang sudah terlaksana

)iau sudah berlalu, dan kata ini digunakan terhadap sebuah kejadian

dan sesuatu yang berwujud.

Allah Jr;i,rv;:. berfirman :

{@ 6-t*"ii311#3y
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* 
Telah terdahulu (tersebut dalam al-Qur'an) perurnpd.lr7dan unxdl'umd.t

ma.sd. dabulu." (QS. Az-Ztkhruf [a3]: 8)

{@ <i. |fu,-$,i.;;Y
"sesunggubnya akan berlaku (kepada mereka) sunnab (Allab terbadap)

ordng-orang dahulu." (QS. AI-Anfal [8]: 38)

.lt /
Pc : Katalil artinya adalah air hujan, yaitu airyangditumpahkan.

Aahmat ]xi; atau $Vie. atau p*i; aninyahari-hari yangdipenuhi

oleh hujan , danp,- 2Y1 aninyalembah yang dihujani. Disebutkan dalam

sebuah kalimat L\A\\iA; artinya langit telah menumpahkan airnya_

kepada kita, atau bisa juga dengan menggunakan kalim at L\7i)l\*#t
artinyasama. Kalimat _ra14'^i ,tYY1 aninya air huianyang diturunkan
kepadaku itu tidak memberikan kebaikan. Dikatakan bahw akata fi7
difunakan dalam kebaikan, sedangkan kata i[)i digunakan sebagai

siksa.

Allah Sq:nw berfirman:

{ @rr'Crt :s i::t V; p*r'l:V y
"Ddn Kami hujani rnereka dengan bujan (batu) maka drnat jeleklah

hujan yang meninTpd ordng-ord,ngyang telah diberi peringdtdn."

(QS. Asy-Syu'ara' 126): 173)

{ @ q # ** <,K1? ;g6W €.kGFi:; y
"DAn Kami turunkan kepada mereka bujan Batu) maka perbatikanlah

bagaimana kes udahan ord,ng- ord.ng y dng berdo sa itu. "
(QS. A1-A'ref l7l:84)

{@i;q,#wty
"Ddn Kami bujani mereka dengan batu.." (QS. Al-Hiirllfl:7a)
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{@;ztG';r+ctgny
"Maka bujanilah kami dengan batu dari langit." (QS.Al-Anfal [S]: 32)

Kalimat fi; dankalimat j3 artinyapergi (dengan cepat) seperti

kecepatan hujan. Kalimat 'W kj artinya kuda yang berlari cepat

seperti kecepatan hujan. Kalimat '"rdt artinya adalah meminta
hujan, atau berarti tempat yang nampak untuk dituruni hujan. Lalu
kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan permintaan kebaikan.

Seorang peny air berkata:

b)SS\\Y+)V
Lembah yang jelek dan lembab yang baik

P : Ailah s,;tny;Lberfirman:

"Kemudian ia pergi kepada ablinya dengan berlagak (sombong)."

{@#-$-tv;;ib

QS. Al-Qiyamah 17 5l: 33)

Maksud kata ,,84 adalah dengan mengulurkan punggungnya.
Kata'{$it artinyaadalah sesuatu yang ditunggangkan ke atas punggung

seekor unta. Kalimat 'A:.Jil artinya aku menunggangi punggungnya.

Kata'rgri t artiny a adalah sahabat y ang terper cay a, diartikan demikian
seolah ia seperti punggung.

ll : Kata'y mengandung arti bersama, baik bersama dalam sebuah

h:nrpat contohnya seperti kalimat rliJl A \r; Vi' artinya keduanya
bersama dalam satu daerah, atau kebersamaan dalam satu masa.

Contohnya seperti kalimat W\1) artinya ia dilahirkan dalam waktu
yang bersamaan, atau kebersamaan (kesamaan) dalam sebuah makna
seperti dua sifat, contohnya seperti saudara dan bapak. Masing-masing

menjadi saudara bagi yang lainnya disaat orang lain tidak menjadi
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saudaranya, atav kebersamaan itu digunakan dalam kemuliaan dan
kedudukan. Contohnya seperri kalimat fl I qi ti.l \!t artiny akeduanya
mempunyai kebersamaan dalam kemuliaan (sama-sama mulia). Kataii
juga mengandung makna pertolongan, dan kata yang diidhafahkan
oleh kata ( maka ia adalah yangditolong.

Contohnya seperti firman-Ny a yangberbunyi:

{@'6rt5yd;3\y
"Janganlab bersedih sesunggubnya Allab bersama kita."
(QS. At-Taubah [9]: a0)

Kata yang diidhafahkan oleh kata (7 dalam ayar rersebut adalah
orangyang ditolong oleh Allah. Maka dalim ayat tersebut mengandung
makna'janganlah bersedih sesungguhnya Allah penolong kita.'

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@\,iieri'{^$Ly
" Sesunggubnya Allah bersama ordng-ordng yang bertaqua.'
(QS. An-Nahl[16]: 128)

{@#r'iiK;:;'y
"Ddn Dia akan selalu bersamamu dimanapun kalian berada."
(QS. Al-Hadidlsl: a)

{@{u;"3|':'ii;\
" Ddn sesunggubnya A llah bersama ordng-ord.ng y ang sd.bdr. "
(QS. Al-Baqarah l2): 153)

{ @'rei\r€^i'Jy
" Sesunggubnya Allah bersama ord.ng-ordng ydng bertahwa.'
(QS. Al-Baqarah l2l: 19a)
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Dan firman-Nya mengenai Nabi Musa yangberbunyi:

{@;i"ilv-\
"sesunggubnya Rabbku bersamaAz. " (QS. Asy-Syu'ara' 126]: 62)

Kalimat Alk artinya laki-laki yang selalu berkata dalam hal

apapun 'aku bersamamu'. Kr'a'a;At adalah suara kebakaran dan suara

keberanian dalam sebuah peperangan. Kata .jrcfit adalah kesengitan

dalam perang.

P: Allah Jci;v.;:" berfirman:

{@'drir:sCy
"DAn sepd.sa.ng dari kambing." (QS. Al-An'am lQz M3)

Kata I;it artinya adalah sekelompok kambing jantan dewasa

ftandot), sebagaimana kata $-* diantkan dengan sekelompok domba

atau biri-biri. Kalimat yY k artinya orang yangdiperban atau

dibalut. Sedangkan kata yS'1, atau kata ',tj,'Jlt artinya adalah tempat

y ang ke ras. Kalimat ";7ij,\ artiny a b e rsu n g guh-sun gguh.

;t*A: Kalimat U',Y diambil dari sebuah kalimat i\Xl6;; artinya
Yilr mengalir, dan air yangmengalir itu disebut dengan &+i. Sedangkan_

tempat saluran airnya dinamakan dengan 6ff. Kalimat j?l G;J

^niiy^kuda 
itu berlari sangat jauh. Kalimat t4 3;f artinyaia pergi

mengakui hakku. Kalimat y;Y e.;>-$)i ,ttittya si fulan dijauhkan

dari kebutuhannya. Dikatakan bahwa kalimat W',v artinya {l*',Y
yaitu mata air, sedangkan huruf mim (f) prd" ka:.a fu; adalah huruf
tambahan.

.7t
lri.!: Kata &ij,il artinya adalah murka besar kepada orang yang
terlihat melakukan keburukan. Disebutkan ilti; ,*7 artinya ia marah

dengan sangat murka. Orang yang murka tersebut dinamakan 3-$.
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Kalimat 'oiX7 aninya L{^ aftinya aku telah memurkainya. Dan orang

yangdimurkai itu dinamakan &r1; .

Allah berfirman:

{ @ W iri:i6r, "^46t1 fi\}
"Sesunggubnya perbuatan itu d.rndt keji dan dibenci Allab dan seburuk-

buruk jalan (yang ditempub)." (QS. An-Nisa' lal:22)

Seorang laki-laki yang menikahi istri bapaknya (yaitu ibunya)
disebut dengan,*Xl i l4yaitu p ernikaha n y angdimurkai. Kata &gI t

adalah bentuk kata diri kara j4ldan ia berasal dari kata,i,iit dan ini
sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

A*: Kata ifu diambil dari kalimat pAt,S3,zartinya aku
mengeluarkan sumsum tulang. Kalimat ;iZ* oY Jeisl&ly^niny^
anak unta y?rgmasih di sapih itu terus menyusu di puting induknya.
Lalu kata if3Jtjuga digunakan untuk mengartikan sebuah penelitian
atau penyelidikan.

Diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad -p,ryaiV bersabda:

ui+.urf &il
Janganlah kamu menekan (menagih dengan paksa) kepada orang yang
berhutang kepadamu."

Adapun dinamakan seperti itu karena akan menzhali*i (Jl5)
o rang y arLgditagihnya. Sement ara Al-Khalil b erkat a: "D inainakannya
demikian karena ia berada pada pertengahan bumi, dan ini seperti

sumsum yang berada dibagian dalam (tengah) tulang." Adapun katalr3t
artinya adalah gelas untuk minum yangdapat ditimbang seperti sha'.

. 2-
IL! : Kata iSir artinya adalah menetap sambil menunggu.
Disebutkan ti(i ,LSJ aninya ia menetap dengan sebuah ketetapan.
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Allah berfirman:

{@Des3Y
"Maka tidah lama kemudian (datanglah bud-hud)."
(QS. An-Naml[27]:22)

Ada yang membacanya denganbacaan &t.
Allah berfirman:

{@lrjsKLy
*Kamu akan tetap tinggal (di Neraka ini)." (QS. Az-Zukhruf lafl:77)

{@'K;t^*-li6}
"Ia berkata kepada keluarganya: 'Tunggulab (disini)."'
(QS. Al-Qashash l28l: 29)

'ft : Kata$1.artinyaadalah menipu, yaitu memalingkan sesuatu

dari maksudnya dengan alasan tertentu, dan ini mempunyai dua jenis.

Pefiarna,tipu daya yangterpuji. Contohnya seperti menipu untuk
melakukan perbuatan baik.

Mengenai hal ini Allah berfirman:

{@t#t'*K'y
"DAn Alkb sebaik-baik pembalas tipu day." (QS. Ali 'Imran [3]: 5a)a

Kedua, tipu daya yangtercela. Yaitu tipuan yang dimaksudkan
untuk melakukan perbuatan buruk.

Allah berfirman:

{@:rfiJrye:'KsAYi}
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"RencdnA yang jabat itu tidak akan menimpa selain ord.ng-orang yang

merencakannrya sendiri." (QS. Fathir [35]: a3)

{@W',i\L]fJi=tL3y
"Ddn (ingatlab) ketika orang-orangkafi.r (quraisy) memikirkan tipu daya

terhadapmu." (QS. Al-Anfal [8]: 30)

{@ e;3^:rt6u4{#cy
*Maka perbatikanlah bagaimana akibat makar mereka lrz. " (QS. An-
Naml 127):51)

dan Allah berfirman menyebutkan dua jenis tipu dayaini

{@(465Ji%:bf-6y
nDan merekapun lnerencand.kan makar dengan sunggub-sungguh dan

Kami rnerencandkan makar (pula)." Qr. An-Naml l27l:50)

Sebagian berkata bahwa di antara tipu daya Allah adalah

membiarkan para hamba terlena dalam gemerlap dunia. Oleh karena

ini Amirul Mukminin rdiv.s berkata: "Barangsiapayang dilapangkan

dunianya dan ia tidak sadar bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia ini
hanyalah tipu daya belaka, maka sesungguhnyaiatermasuk ke dalam

orang-orang yang tertipu akalnya."

'H: Kata,SK:,it menurut ahli bahasa adalah tempat untuk tinggal

Gsuatu. Sementara menurut sebagian ahli mutakallimin bahwa yang
dimaksud dengan kata ,iK:il adalah tergabungnya sesuatu dengan

sesuatu yang menjadikarrnya tempat untuk bergabung. Contohnya
seperti permukaan badan yangmenghimpun (terhimpun) oleh sesuatu

yangdihimpunnya. Mak a yangdimaksud dengan kata iK:it menurut

mereka adalah keserasian diantara dua jism (badan) tersebut.
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Allah berfirman:

{@;;kY
*Tempat 

yd.ng pertengahan (etaknya)." (QS. Thaha [20]: 5 8)

{@Wkq;;i'rWY
"Dd.n apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit."
(QS. Al-Furqan l2s): 13.

Disebutkan dalam sebuah kalimat 'o!39J artinya aku menempat-
kannya. Dan kalim 

^t'n 
a:L artinyaaku memberikan tempat baginya.

:Hi artinyaia pun menempati tempat tersebut.

Allah berfirman, 
.

{@ $li4P,*,"'{iy
Sesunggubnya Kamitelah menempatkan kamu sekalian di muha bumi."
(QS. A1-A'rdf l7)t t0)

{@*:$'*'aY14.ek^ilJy
oDan 

sesungguhnya Kami telab menegubkan kedudukan mereka dalam
hal-bal yang Kami belum pernah menegubkan kedudukanmu dalam hal
itu." (QS. Al-Ahqaf $6):26)

"Da.n akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi."
(QS. Al-Qashash [2s]: 6)

{@..r;vieli#'y

{@;ij r{'3'l5y
*Bukankab Kami telab menegubkan kedudukan rnerekd."
(QS. Al-Qashash l28l: s7)
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{ @ p $},*'$i fir:1";34j\
"Dan sungguh Dia akan menegubkan bagi mereka aga?nd' yang telab

diridhai Nya untuk mereka." (QS. An-Nur l2al: 55)

Allah juga berfirman:

{@e#)Gay
"Dalam tenxpat yang kokob (rabim)." (QS. Al-Mu'minun 123)z 13)

Kalimat g)L.? Ui3 di(if artinya aku meneguhkan si fulan dari

si fulan. Disebutka"k(;336s 
^rt 

rya tempat dan kedudukan.

Firman-Ny 
^ 

y arlg berbunyi:

{@"H*,i!"\W\y
*Berbuatlab menurut kemampud.nlnu." (QS.Hud [11]: 93)

Ada yang membacanya dengan bacaan 'A;V6J- &.
Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@# ;Ae)'+iiu,\
"Yang rneTnpunyai kekuatan yd.ng rnelnPunyai hedudukan tinggi di sisi

Allah ydng rnernPunydi Arsy." (QS. At-Takwir [81]: 20)

Makna katak(; dalam ayat tersebut adalah kedudukan. Kalimat

#)l,t\:SJ artinyasangkar burung. Kata 341 artinyatelur biawak.

"Telur yang tersimpan dengan baik.'
(QS. Ash-Shaffer 137): ae)

{@,i{ a;y
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A1-Khalil berkata: "Kara .iK:it ,drlah diambil dari bentuk kata
!J;;; d^"ia berasal dari kata i53r, oleh karena banyak pengguna aflnya,
maka kata |K:it menjadi kara yangdiambil dari shigat jE;, d.rrgrrt
demikian disebutkan oL3 artinya menempati, dan kalimat ';eX
artinyamenduduki tempat tinggal. Ini sama artinyadengan kata Jj:,3 .

t , Kalimat '.J]llfi artinyaburung itu bersiul.

Allah berfirman:

{ @ U*; iu: J y,*i'^'""r?t 4 i,Wi y
"Dd.n sbalat mereba di sekitar Baitullab itu, tidak lain banyalab siulan
dan tepuk tangan.." (QS. Al-Anfal [S]: 35)

Ayat ini mengingatkan bahwa ibadah mereka layaknya siulan
burung-burung. Kata iKlil artinya adalah burung. Kalimat '/j;l,:S-1 r

artinya burung itu berkicau.

$t

#, : Kata iLjl ,.-. seperti kata j,1ilt yaitu sebuah nama (alaran I

ira:u- agama) y ang didal amny a ter dap at sy ariat Al I ah y ang ditu run kan
melalui para Nabi-Ny" supaya disampaikan kepada para hamba Nya.
Perbedaan antarakata 13it dan kata iijt .d.lrh bahwa kata lljttidak
digunakan kecuali ia di idhafahkan kepada Nabi :s:;,* iy. selaku orang
y ang dis andarkan kepada ny a agama.

Contohnya seperti yangdisebutkan dalam firman-Nya:

{@'et;zv$:6y
"Maka ikutilah dgarna ibrabim." (QS.Ali'Imran t3l: 95)

{@ G;4(Ltr'b
"Dd.n aku pengikut d.gd.rnd bapak-bapakku." (QS. Yusuf [12]: 38)
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Hampir tidak ditemukan kata iijt yrng di idhafahkan kepada
Allah amupun kepada salah satu dari ummat Nabi Muhammad-x;,a.ni9.
Dan kata tersebut hanya diidhafahkan kepada para pembawa syariat
bukan dirinyasendiri. Oleh karena itu kita tidak pernah menemukan
kalimat &t +, dan tidak juga kita dapati kalimat qS ^t^u 

kalimat

*j tt,, tidak halnya seperti kata j13Jl dimana kita dipat menemukan
ungkapan i_'rr, ata:u ;-;j1; dan kita juga tidak pernah menemukan
kalimat *i,tit, iy;Jl yangbermaksud shalat adalah agamaAllah.

arrit r,, iijr diambil dari kalimat +ti$jr dji-lf artinyaaku meng
imla (dikte) kan sebuah kitab.

Allah Sqxw berfirman:

{@3J( r*"5r-;+41\
" DAn hendaklab ord.ng y d.ng berhutang itu meng imlaban (ap a y ang ahan
ditulis itu)." (QS. Al-Baqarah l2l:282)

4; W i'A ;t'6115 G;, 5 W fi ,t" " i'i i;hgE

{@l.rii,
"Jika orangyang berbutang itu lemab akalnya atau lemab (keadaannya)

atau dia sendiri tidak rnarnpu mengimlakan, maka bendaklab walinya
mengimlakan dengan j uj ur." (QS. Al-Baqarah l2l: 282)

Kata lijt digunakan untuk mengartikan sesuatu yang Allah
syariatkan, sedangkan kata iSJl digunakan sebagai gambaran atas

pelaksanaan syariat tersebut atau dalam arti lain ia bermakna ketaatan.

Kata 'ill artinya roti, kalimat lF b artinya roti itu dimasukkan
kedalam tungku api untuk dipanaskan sampai hangat. Kata $:it
artinya adalah sesuatu yang dilemparkan ke dalam api. Sedangkan
kata iijit artinya adalah panas yangdidapati oleh seornag manusia.
Kalimat 4;$t,iu: -artinya aku berpaling dari sesuatu (karena bosan).

Kalimat tK :yiiii-li aninya aku membawanyapadasebuah kebosanan,

ini diambil dari kata j; yang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi
Muhamm ad -x*ni,iz y ang b erbunyi :
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-l
((br ek'f ;ir ';)yi;t#6Jr;YtE6fr*y

"Berbuatlah (beribadahlah) sesuai dengan kemampuanmu, karena
sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kamu sekalian
yangmenjadi bosan."5

Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah merasa bosan,

namun maksud dari hadits diatas adalah kamulah yang akan menjadi
bosan karena Allah tidak akan bosan.

I aa

7O4 : Kata fljt artinf a adalah garam, y aitu air yang dibekukan dan

itEmpunyai rasa yangberubah atau berbeda. Jika airyangmempunyai
rasa asin tapi tidak dibekukan maka ia disebut dengan &',", sedikit
sekali orang Arab menyebutnya dengan sebutan AY',Y.

Allah gii,J:n\;r berfirman :

{@6&'+"Y
"DAn ydng lain sangat asin lagi pahit." (QS. Al-Furqan l25lz 53)

Kalimat;-,gJl,i;Jt artinyaaku masukkan garam ke dalam sebuah

bejana atau wadah. Kalim 
^t 

tii-.5.i artinya aku merusak rasanya
dengan garam. Kalimat W AC" artinyaikan asin. Kemudian kaa fu{
digunakan untuk sebrraE kata *ld:,il oleh sebab ini maka disebutkn
dalam sebuah kalimat W k arinyalaki-laki yangcerdas dan jenaka.

D imaknai demikian dilihat dari keind ahan mata dan pen getahuannya.

AJ?: Kata .!1git artin ya adalah raja, yaituorang yarLgmempunyai

kekuasaan untuk memerintah dan melarang semua orarLgr dan ini
khusus digunakan dalam politik. Oleh karena ini disebutkan dalam

sebuah kalimat odl\lAy artinyaraja manusia. Kita tidak menemukan
kalimat r[-i(ir rlg y angberarti r ajany asesuatu.

5 Muttafaq'Alaih: diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1151), Muslim dengan nomor
Q20 /7 85) dari hadits' Aisyah,i; r;W.
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Firman-Ny a y arLg berbunyi :

{@=.zlli ;N\
"Yang menguasai di bari pembalasan." (QS. Al-Fatihah [1]: a)

Maksud ayat tersebut adalah yangberkuasa pada hari pembalasan,

ditafsirkan demikian karena sesuai dengan firman-Ny a yangberbunyi:

{@ tW >9i ;':{A iitri ;r.Y
"Kepunyaan siapakab kerajaan padd bari ini? Kepunyaan Allah ydng
Maha Esa lagi Maha Mengalahkan." (QS. Ghafir [a0]: 16)

Kata .i,tijt rrr.-punyai dua jenis makna; Pertd.md ia berarti
kepemilikan dan kekuasaan (raja), Kedua iaberarti kekuatan, baik ia
menguasainya ataupun tidak.

Contoh penggunaan kata ..itljt y.ng berarti kekuasaan atau ra)a

adalah firman-Ny a y ang berbunyi :

{ @ cii65 tgs'6 ;iJrii;}
"sesunggubnya raja-raja apabila memasuki sud,tu negeri niscalta mereka

membinasakannya." (QS. An-Naml l27l: 3 a)

Sedangkan contoh penggunaan kata.i.tiJt yrrrg berarti kekuatan
adalah firman-Ny a y ang berbunyi:

{@W,Sc,|Q1$,2'*,ty
"Ketika Dia mengangkat Nabi-Nabi di antaramu dan dijadikan-Nya
kamu ordng-orangmerdeka." (QS. Al-Maidah [5]: 20)

Ayat terse but menj adikan kata'44t y *ngberarti kenabian sebagai

kekhususan, sedangkan kataKllT sebagai keumuman. Karena kata
K), dalamayat tersebut bermakna kekuatan guna melancarkan siasat

politiknya supaya dapat menguasai umat.
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Allah tidak menjadikanparaNabi itu sebagai pemimpin semuanya

karena itu tidak akan menampakkan hikmah-Nya. Sebagaimana

disebutkan dalam sebuah ungkapan ,Vjllf]< O.'*.i aninya tidak ada

baiknya memiliki banyak pemimpin.

Sebagian dari mereka berkata bahwa kata iqjt adalah sebuah

nama bagi setiap orang yang memiliki siasat, baik terhadap dirinya
seperti dengan mengokohkan kekuatannya dan memalingkan dari
keinginannya, atatpun siasat terhadap orang lain baik menguasainya

atupun tidak, sebagaima na yang sudah disebutkan sebelumnya.

Firman-Ny a yang berbunyi:

{@41kY,#t7t",*$ti,s'*rpttilr.-Qr.&y
"sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan bikmab kepada

keluarga lbrahim dan Kami telab memberikan kEadanya kerajaan

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

Namun kata &dt dengan segala artiannya pada hakikatnya ia
adalah milik Allah.

Oleh karena ini Allah berfirman:

{@irl:1;.iiriry
"Hanya Allablah ydng memiliki sernua kerajaan dan semua pujian."
(QS. At-Taghabun [6a]: 1)

{ @,r,9 *"6i5i'O"'LG ;;<)rti OS,tcit A{'-i7i$ }
" Katakanlab ; 

*'Wahai Rabb y ang lnempuny d.i keraj aan, Engkau berikan
kerajaan kepada ord.ng ydng Engkau kebendaki dan Engkau cabut

kerajaan dari orangydng Engkau kehendaki."
(QS. Ali 'Imran l3l:26)
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Kata &i5tyang berarti kekuasaan yaitu menetapkan sesuatu yang
ia kuasai dengan hukum yang jelas. Kata.!,tijt yangberarti kepemilikan
merupakan bagian dari..itilt yaitu penguasaan. Oleh karena itu setiap

penguasa pasti memiliki, namun ddak setiap yang memiliki ia berkuasa.

Allah berfirman:

{ @rr,6 i6)r( Oi4fii a9'A1$ y
"Katakanlah: "W'ahai Rabb yang rnernpunyd,i kerajaan, Engkau berikan

keraj aan kepada ord,ng yd,ng Engkau k ebendaki. "
(QS. Ali 'Imran l3l:26)

{@Gi'tti*lli;'oK#:1J6t\;g"et<i<t;rj}
"Dd.n tidak kuasa untuk (menolak) sesud,tu kemudharatan dari dirinya
dan tidak (pula untuk mengambil) suatu k emanfaatan pun dan ( uga) tidak
kuasa mematikan, mengbi.dupkan dan tidak (pula) membangkitkan."
(QS. Al-Furqan l2sl:3)

Allah berfirman:

{@;trtr"4\Afrrr4
"A tau siap akab y ang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglibatdn. "
(QS. Yunus [10]: 31)

{@ \ir{;fi;&-4i-ii}
"Katakanlab: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku
dan ti.dak (pula) menolak hemudharatan." (QS. Al-A'rnf [7]: 1SS)

Dan masih banyak ayat-ayat yangsemisal. Kata 6Ji:il khusus

digunakan untuk mengartikan kekuasaan Allah, dan kata tersebut

merupakan masdar dari kata.itii kemudian dimasukkan kedalamnya

huruf ta (Q, penambahan huruf tersebut sama berlaku pada kata ,tf,
a:a:u S;j;r.
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Allah berfirman:

{ @,6*ii*iai :rtrJ1+tr"} ayKs \
"DAn demikianlab Kami perlibatkan kepada lbrabim tanda-tanda
keagungan (Kami ydng terdapat) dilangit dan bumi. "
(QS. Al-An'im 16l:7s)

Allah juga berfirman:

{@ ,rr'ti;o.r;i3r1+Kaclt L-i; y
"Ddn apakab mereka tidak memperbatikan kerajaan langit dan bumi."
(QS. Al-A'rdf l7)z lls)

Kata i(il:il aninyaadalahsultan kerajaan dan kedudukan yang ia
milikinya. Sedangkan kata trrt'-:fr dalam tradisinya ia khusus digunakan
untuk mengartikan budak (sahaya) yarlgdimiliki.

Allah berfirman:

{@$:1\Gy
" Se orang hamba sabay a y dng dimiliki." (QS. An-Nahl 116l: 7 5)

Terkadang disebutkan dalam sebuah ungkapan Arab ,{-;I:4"1;3*l
artinya si fulan sangat dermawan terhadap budaknya. Adapun kata
i(ijt artinya adalah kepemilikan budak. Contohnya seperti kalimat
(ijtJ.l,.j-,iji artinya si fulan berlaku baik terhadap parabudaknya.
Namun kata kepemilikan budak dalam al-Qur'an ia khusus
menggunakan kata;*jt .

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang
berbunyi:

{@J3tf "Ki1'u.f$,ist\
"Hendaklab budak-budak (elaki dan uanita) yang kamu miliki meminta
izin kepadarnu." (QS. An-Nur [2a]: 58)
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Begitu juga dalam firman-Ny a yangberbunyi:

{@'ikr{rK!6y
"Ata.u budak-budak, yang kamu miliki." (QS. An-Nisa' [a]: 3)

{@ '"'iL\;K{[trY
"Atdu budak-budak yang mereka miliki." (QS. An-Nur l2\: 3l)

KatalrlSlyang berarti budak ditetapkan oleh ilriJryaitu kerajaan,

dan oleh i<ijtyaitu kecerdasan dan juga oleh..itijtyaitu kepemilikan.

Kalimat ;"ir aX artiny a perkara yangmenj adi sandaran. Dikatakan
dalam seb.rah ungkapan +a+l !\r4i.iit aninyahatiitu adalah sesuatu

yangmenjadi sandaran jasad. Kata Sdjljuga berarti menikahkan.

Contohnya seperti dalam sebuah kalimat ItKtg artinya
nikahkanlah. Diartikannya kata Sdjl dengan makna pernikahan,
hal ini diserupakanpada sisi siasatnya.

Dengan pemaknaan ini maka dikatakan W ,lra- $ ,;;,lt sK
artinyapengantin itu hampir saja bisa menjadi seorang raja. Kalimat

,!)t"U; (raja unta) atau kalimat gtiJt ,!$ (rajakambing) artinyaadalah

hewan (kambing atau unta) yangberjalan di depan kemudian diikuti
kawanannya. Pemaknaan ini diserupakan dengan raja yangselalu diikuti.
Dan disebutkan juga dalam ,.brrrh kalimat gy *S i:utJ.5 O.;;ilu
artinyatidakada seorang pun di dalam kepemilikan ini selain diriku.

Allah S(;j:i,w berfirman :

{@rs,LL;ffiuy
"Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kernauan kami
sendiri." (QS. Thaha l20l: 87)
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^ 
Ada yang membaca dengan mengkasrahkan huruf mim (p) ry^,yaitu

utL Kalimat c^eit 8e, artinyaaku menguatkan atau mengeraskan
adonan. Kalimat b9'i,A 8Y artinya dinding yangtidak ada
pegangannya. Adapun ulama nahwu, mereka menjadikan kata ili:it
sebagai asal kata dari i1i,il mereka juga menjadikan huruf mim (p)

yang ada padanya sebagai huruf tambahan. Sedangkan para peneliti,
mereka menyatakan bahwa asal kata qiat adalah crijt. ia berkata:
"Kata'q>A yangdiartikan Malaikat yangmempunyai kekuasaan
terhadap suatu perkara dalam bentuk siasar, maka ia disebut dengan

Us-dengan mem fatbab kanhuruf lam (l) nya-sedangkan golongan
manusia yatrg mempunyai kekuasaan maka ia disebut dengan &y
-dengan meng kasrab kan huruf lam (J) nya. Oleh karena itu, maka
setiap iG+jfit pasti mempunyai kekuasaan, namun tidak setiap yang
berkuasa dinamakan Malaikat. Namun ada juga yang berkata bahwa
yang dimaksud dengan kata &ijt adalah apa yangdisebutkan dalam
firman-Ny a y ang berbunyi :

9Al,^3 artinya

{@,.;rr}

{@'li;;eeY
"Ddn (Malaikat-Malaikat) ydng rnengdtur urusan dunia."
(QS. An-N azi' dt l79l: 5)

{@fi1 'rL;;)'=('y

" Dd.n (Malaikat-Malaikat) yang rnelr't bagi-bagi nrusdn. "
(QS. Adz-Dzariyat [51]: a)

" Demi (Malaik at-Malaikat) y ang rnencdbut ny aroa. "
(QS. An-N az7' at l79l: t)

Dan contoh lainnya adalah seperti kalimat
Malaikat pencabut nyawa.

Allah berfirman:
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{@=+ri nl*:siuy
"Pemuka-pemuh.a dari kaumnya berkata." (QS. Al-A'raf l7l: 60)

{@6,rit*ll;tvY
" Ddn Malaikat-Malaikat berada di penj uru-penj uru langit. "
(QS. Al-Haqqah l6elz t7)

{@SQpabt&y
oDua Malaikat di negeri Babil." (QS. Al-Baqarahl2l: 102)

{@ &K;"iG-fiiNp;;$Y
"Katakanlab: "Malaikdt rndut ydng diserabi untuk (mencabut nyawa)
mu akan mematikan?n u." (QS. As-sajdah l32l: 11)

"ttl: 
Kata "dit ,niny a adalahsekelompok orang yangmempunyai

pendapat yang sama sehingga dapat menghiasi pandangan dan jiwa
orang lain dengan pandang an yangindah.

Allah berfirman:

{@.!.:t;Y*btriJY;?l\
*Apakab kamu tidak memperbatikan pd.rd. pe?nuka bani Israil."
(QS. A1-B aqarah l2l: 2a6)

{@Ei';i:$3i6ty
"Sesunggubnya pembesar negeri sedang berunding tentang kdrnu."
(QS. Al-Qashash l28l: 20)

{@7{8,tt;&,>YWWJe\
"Berkata ia (Balqis): *W'ahai pembesar-pembesar, sesunguhnya telab
dijatuhkan kepadaku sebuab surat ydng mulia." (QS. An-Naml l27l:29)
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Dan beberapa contoh ayatyanglainnya. Disebutkan dalam sebuah

kalimat 6$t\y.idi artinya si fulan adalah seorang yangbesar (seorang

pembesar) dihadapan orang yang melihatnya, pemaknaan ini seolah

ia telah memenuhi pandangan matanya. Dari kata tersebut juga lahirlah
sebuah istilah quJl,eY,$V artinya pemuda pembesar. Kalimat ,!er fir
artinya orang berpostur tubuh indah.

Seorang peny air berkata:

\3;6^tl G+i\i33
Maka kami katakan perbaikilab muka kasarmu

dengan sebuab keindahan

Kalimat ijYu artinya aku menolong dan menjadi bagian dari
kelompoknya. Kata ini sama artinya dengan kata'aii1E yaitu aku
menjadi pengikutnya. Disebutkan dalam sebuah kalimat l4A';
artinyaia dipenuhi oleh hal ini. Kata i;d1it artinyaadalah demam yang
memenuhi seluruh isi pikiran. Dikatakan dalam sebuah kalimat $>U;,#
artinyasi fulan diselimuti rasa demam. Kata ijjl artinya adalah ukuran
yang memenuhi sebuah bejana. Dikatakan dalam sebuah kalimat

*iai'aSiSS r*'rl\, ,#i artinya, berikan padaku sepenuhnya, ata:u

dua kali lipatnya atau tiga kali lipatnya.

i[l , Kata ld-jr artinyaadalah 3rcjr yaitu penambahan atau
penyediaan. Dari pemaknaan ini, maka waktu yang lama disebut
dengan *'"$ U';1),7 ataudisebut dengan f:il\ iy U.

Allah berfirman:

{@W,t--.*v\
"Dd.n tinggalkanlah aku buat utaktu ydng lama." (QS. Maryam l1\: a6)
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Kalimat t$; ek artinya engkau menjadi langgeng. Kalimat
3.$ &k arinya aku menikmati pakaian ini cukup lama. Kalimat
14 t: artinya dia menikmati hal ini untuk sangar lama. Kalimat
ibtaX artinya semoga Allah memanjangkan umurmu. Disebutkan
juga dalam sebuah kalimat \t&:+ artinyaengkau hidup cukup lama.
Kata d:it artinya adalah padang pasir yangterhampar. Kata .l!#l
dikatakan bahwa ia bermakna siang dan malam. Namun hakikat
maknanya adalah perputaran siang dan malam karena penisbatan kata
tersebut adalah untuk keduanya (siang dan malam) sebagaimanayang
terlihat dalam ucapan seorang penyair yangberbunyi:

ovtL,pt )v 3 e * 6\$'ers ilsjra
Perputaran siang dan n'talam dalam keadaan apdpun

ia tetap berbeda-beda

Kalau saja kata tersebut tidak diartikan dengan artian malam dan
siang, tentu tidak mungkin kata tersebut dinisbatkan kepada keduanya.

Allah Saj:nw berfirman :

{@ Usi{3y#,$Y
"DAn aku memberi tangguh kepada mereka sesungguhnya rencaka-Ku

d.tndt tegub." (QS. Al-A'raf l7l: lS3)

Maksud k^t^ S.ldalam ayat tersebut adalah menangguhkan.

Firman-Ny a y ang berbunyi :

{@;t&V;{Jh}(!(3t}
"Syaitan telab menjadikan mereka mudah Berbuat d*o) dan
rnernanjangh,an d.ngd.n-d.ngan merekr. " (QS. Muhamm ad laTl: 25)
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Namun bagi yang membacanya dengan bacaan 'J':ii,'imaka kata

Uf it" diambil dari kalimat ;u{jt ,,;Vi artinya rk, -.rrdiktekan
sebuah kitab.

Allah berfirman:

{@'ir+v"#"{,F6Y
*Babwa pemberian tanggub Kami kepada mereka adalab lebib baik bagi

mereka." (QS.Ali'Imran [3]: 178)

Asal kata ,-.jfdiambil dari kata d.nf , kemudian huruf ta (o)ry,
dibalikkan dan di ringankan.

Allah berfirman:

{@+#it3{Py
*Maka dibacakanlah dongeng itu kepadanyd." (QS. Al-Furqan l25l: 5)

{@4ri+;5}
"Maka bmdaklab anlinya mengimlakd.n." (QS. Al-Baqarah l2l:282)

,'i'! : Kata,'.;it aninya adalah sesuatu yangditimbang. Disebutkan

Yof S (le;, ',y"-rrrgki.r salah satu huruf nun (o) ,ry, diganti dengan

huruf atif $ sehingga jadilah kata \ji dan kata;uiI. Dan untuk sesuatu

yangdiukur atau ditakar dinamakan i1j; sebagaimana ia juga disebut

dengan kata 3 r3;. Kata'a$l aniny a adalah nikmat y angbesar, dan kata

tersebut digunakan dalam dua bentuk penggunaan:

Pertama,dalam bentuk kata kerja 6!) .orrrohnya seperti kalimat
g)L.!6 (tt!'ff artinyasi fulan memberikan nikmat yangberat kepada

si fulan. Mengenai contoh ini juga terdapat dalam firman Allah Jaj:nv;7

yangberbunyi:

{@ '"er}5(9'i'i'ai{y
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"sungguh Allab telab memberi karunia kepada orang-ordng ydng

beriman." (QS. Ali 'Imran [3]: 16a)

{@"b41 ii'i,{3 J+ ; & 6LK y
"Begitu jugalah headaan kamu dabulu lalu Allab rnengttnugera.hkan

nikmat-Nya atas kamu." (QS. An-Nisa' lal:9a)

{@ 5:;;;s;i;&t%35;y
"DAn sesunggubnya Kami telab melimpahh,an nikmat atas Musa dan

Harun." (QS. Ash-Shaffat p7l: fia)

{@ rt3.iAi?L!-y
"Memberi karunia kepada siapa ydng Dia kehendaki."
(QS. Ibrahim [1a]: 11)

{@T *r,i 6$i&.$J+iiy
"Ddn Kami bendak memberi karunia kepada orang-ord.ng ydng

tertindas." (QS. Al-Qashash [28]: 5)

Bentuk penggunaan kata jjt dalam jenis tersebut hanya berlaku

bagi Allah $;;na semata, karena Dia lah yang Maha Memberi
kenikmatan.

Sedangkan jenis penggunaan kata 'St yang kedua adalah dalam

bentuk ucapan tilU maksudnya adalah dengan berucap (mengaku

bahwa saya) telah memberi nikmat, dan hal ini sangat buruk dilakukan

oleh seorang manusia kecuali terhadap orang yang kufur nikmat.
Oleh karena buruknya sifat tersebut, maka disebutkan dalam sebuah

istilah la$t?# -ll xtinyamengucapkan bahw asayatelah memberi

nikmat dapat merusak segala kebaikan. Namun karena sikap tersebut

baik untuk dilakukan terhadap orang yang kufur nikmat, maka

disebutkan juga sebuah istilah terhadap mereka ailt q#'r31,i,?,Ll1il
artinya,jika kenikmatan dikufuri (ingkari) maka pengucapan untuk
mengungkit kenikmata n y angtelah diberikan menj adi sebuah kebaikan.
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Firman-N y a y ang berbunyi:

{ @ k i, W't:*J Sl't;S"S,W''k y
"Mereka nrcrasd telah memberi nikmat kepadan-tu dengan keislaman
mereka. Katakanlab: "Janganlah kamu rnerdsd telab memberi nikmat
kepadaku dengan keislarnanrnu.o (QS. Al-Hujurat g9l: 17)

Kata iijtbagi mereka berarti adalah mengucapkan telah memberi
nikmat, sedangkan kata iijtbagi Allah, berarti Dia telah memberikan
kenikmatan-Nya, yaitu memberikan petunjuk-Nya sebagaima na yang
sudah disebutkan.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@,raW'$.V,cgy
"DAn sesudab itu kamu boleh membebaskan mereka d.td.u rnenerirna
tebusan." (QS. Muhammadla\: a)

Kata jit dalam ayat tersebut menunjukkan sebuah arti pelepasan

ranpa ada pengganti.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@vG#*4i"i:6tit;'l:; }
*Inilab anugerah kami, maka berikanlab (k"podo ordng lain) atau
tabanlah (untuk dirirnu sendiri) dengan tindd pertd,nyngan jauab."
(QS. Shed [3s]: 3e)

Maksud kata ji6 dalam ayat tersebut adalah infakkanlah .

firman-Ny a y ang berbunyi:

{@Krillip
"Dan janganlab kamu memberi (dengan maksud) memperoleb Balasan)
yang lebib banyak." (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6)
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Dikatakan bahwa maksud kata .fi dalam ayat tersebut
adalah 'janganlah kamu menyebut telah memberi nikmat dan
memp e rb an y al<ny a.' Namun ada juga yan g be rkat a b ahwa maksud ayat

tersebut adalah janganlah kamu memberi sesuatu dengan mengharap

mendapatkan yang lebih banyak.

Firman-N y a y arLg berbunyi :

{@ eta'&:4;#.31}
* 
Bog, mereka p ab ala y ang tidak p utus -p utu sny d.. " (QS. Fushshilat [a 1 ] : S)

Dikatakan bahwa maksud kalimat -o.-#* artinyatidak terbatas.

Hal ini sebagaimana yangAllah firmankan dalam ayat lainnya yang
berbunyi:

{@"G.#y
"Tanpa batas." (QS. Az-Zumar [39]: 10)

Dikatakan bahwa maksud kalimat gi--t addah tanpa telputus dan

berkurang. Dikatakan bahwa kata .irijt digunakan untuk mengaft ikan
kematian, karena kematian itu mengurangi jumlah (populasi manusia)

dan memutus waktu. Dikatakan bahwa inilah maksud dari kata iijt
yangberarti penyebutan nikmat, karena iadapat memutuskan nikmat
serta mengandung makna pemutusan rasa syukur. Sedangkan kata $:3t
y ang ada dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@ Y}3)i3";ii#ff;\''y
"Dan Kami turunkan kepadamu'Fndnna' dun'sal'(l)d.'. "
(QS. A1-B aqar ah l2l: s7)

Adalah makanan y arTg ada r asa manis di dalamn y a y argj atuh dari

atas pohon. Dan kata 6:;j!,ll artinya adalah burung. Namun ada jtga
yangberkata bahwa kata 6jlv';Fl keduanya menunjukkan akan

sebuah nikmat yangtelah Allah berikan kepada mereka.
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Hakikatnya kedua nama tersebut adalah satu jenis, adapun
dinamakannya kenikmatan ini dengan kata $it karena ia diberikan
(j-J) kepada mereka, sedangkan dinamakannya dengan kata g;ji:Jt
karena nikmat tersebut dapat menghibur dan menyenangkan (j;)
bagi mereka.

Kata 6, digunakan untuk siapa yangberbicara ( yrt g berakal ) dan
tidak digunakan untuk yang tidak berbicara ( tidak berakal ), kecuali
jika penyebutannya digabungkan antarayang berakal dengan yar,g
tidak berakal. Contohnya .sepeni ungkapan yangberbunyi:

i\Al't ogt iyJlll a S *rlS artinya aku melihat siapa saja yang ada

didaerah itu, mulai dari manusia sampai binatang. Kata ,y jug
berfungsi sebagai penjelaan terhadap keumuman dari yangdisebutkan.

Contohnya seperti firman Allah yq:na yang berbunyi:

{@.{i#y
*Di antara binatang itu ada ydng berjalan." (QS. An-Nur plz a5)

ia tidak menggambarkan terhadap hal-hal yang ddak disebutkannya
jika penyebutan itu disebutkan secara menyendiri atau terpisah. Oleh
karena itu, sebagian ulama hadits berkata mengenai sifat kambingyang
dinyatakan sebagai bukan manusia, itu adalah sebuah kesalahan, jika
peftanyaannya- menggunakan kata ;,p,hal ini karena mereka adalah

hewan. Dan kata tersebut (;) dapat digunakan dalam kata tunggal,
jamak, mudzakkar ataupun muannats.

Allah berfirman:

{@&##y
"Dd,n di antara mereka ada orangydng mendengarkd.n."

(QS. Al-An'im 16l:25)

Dalam ayat lain juga disebutkan:

{@$u;;ty
"Ada orang-ord.ng ydng mendengarkanmu." (QS. Yunus llQz a2)
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Allah juga berfirman:

{@6-dqzx.Jiy
"Ddn barangsiapa di antara kamu sekalian (istri-istri Nabi) tetdp tddt
kepada Allab." (QS. Al-Ahzab [33]: 31)

Huruf 6" padaayat-ayat diatas berfungsi sebagai ibtidaial-Gbaayah,
(permulaan tujuan) tab'idb (sebagian) , tabyin (penjelasan) dan juga
berfungsi sebagai istigbraq al-jins (segala jenis) dalam sebuah penafian
dan pertanyaau

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman.Nya yang
berbunyi:

{@t1 *I+GY
"Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari ka.rnu."
(QS. Al-Haqqrh 16\: a7)

Huruf iy jug dapat digunakan atau diartikan sebagai badal
(pengganti). Contohnya seperri kalimat Af:'b6i 3.i aninyaambil ini
dan ganti dengan itu.

{@ >6,1.j'ni;freL-y
"Sesunguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di
lembab." (QS. Ibrahim jal:37)

Huruf 6a dalam ayat tersebut mengandung makna tab'id,b (sebagian)

dikarenakan sebagian keturunannyaturun dan menetap dilembah itu.

Firman-N y a y ang berbunyi:

{@r:r$qa$i1y
*Dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunilng-
gunung, maka ditimpakkdn nyd. Butiran-butiran) es."
(QS. An-Nnr l2al: 43)
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Maksud ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya Allah
menurunkan gumpalan-gumpalan awan yang seperti gunung dari
langit. Huruf i dalam ayat tersebut berfungsi sebagai kata keterangarL,

sedangkan huruf i kedua berfungsi sebagai objek dan yang ketiga

berfungsi sebagai tabyin (penjelas). Ayat yar,g berbunyi ,J :y sama

seperti kalimat yangberbunyi )Y b iV r+ artinya ia mempunyai

segunung emas. Namun ada juga yang berkata bahwa ayat yar,g
berbunyi C\i7,1a ia kedudukannyaadalah nashab terhadap zbaraf dalam

artian lain, seolah ayat tersebut berbunyi l:{;W )V b r(Jl b tfr
artiny a Allah telah menurunk an dar t lan git gump alan- gump alan awan

berbentuk gunung yang didalamnya terdapat butiran-butiran es.

SedangkarL ayat yang berbunyi tt b juga berkedudukan sebagai

nasbab. Dimana ia bermakna bahwa Allah menurunkan gumpalan

awan berbentuk gunung yangdi dalam awan tersebut terdapat butiran-

butiran es (# 6a). Namun ada juga yang berkata bahwa dibolehkan
huruf ; padaayat g .,-bertungsi sebagai rafa'sedangkan kalim^t )V ;y
berfungsi sebagai nashab karena ia adalah maful bib (objek). Dalam
artian\ain, ayattersebut berbunyi 't;W'ir; ,ulr :f Jfrj artinya dan

Allah telah menurunkan gumpalan-gumpalan awan berbentuk gunung

yangdidalamnya terdapat butiran-butiran es. Maka krt, Jqir dalam

bentuknya marfu' itu merupakan pengagungan karena banyaknya
jumlah awan yangditurunkan dari langit.

Firman-N y a y ang berbunyi :

{@"{$:S:a-I-WY
* Maka makanlab dari apa y ang ditangkd.pny d. untukmu. "
(QS. Al-Maidah [s]: a)

Abul Hasan berkata: "Huruf 12padakalimat $ (dimana asal kata

tersebut adalah E 6a lalu digabungkan menjadi \-!) merupakan huruf
tambahan." Tetapi pendapat yang benar adalah mengatakan bahwa

huruf tersebut bukanlah huruf tambahan. Karena (kalau ia huruf
tambahan maka ayat tersebut bermakna semua yaflgditangkap halal),
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padahal sebenarnya sebagian yang ditangkap itu tidak halal untuk
dimakan, seperti darah, kelenjar dan kotoran-kotoran lainnya yang

dilarang untuk dimakan.

PA: Kata ii3t biasa digunakan untuk mengartikan kebalikan
hzri 45ir (pemtrerian) yaitu penahanan untuk memberi. Disebutkan

dalam sebuah kalimat 'e" k ^t^u'1w 
p, artinya laki-laki yalgkikir

(menahan dirinya untuk memberi).

Allah Sq.i,a berfirman :

{@l;tA;;3iY
"Da,n enggdn (menolong dengan) barang berguna."
(QS. Al-Ma'nnlll7lz 7)

Allah juga berfirman:

{@ja,sy
"Yangsdngrfi menghalangi kebajikan " (QS. Qef [50]: 25)

Kata lJt juga dapat digunakan untuk mengartikan penjagaan,

co nt ohnyisep e ni kalimat U 3g an iny ate mp at y ang te rjaga. Kalimat

#:" 6)i3 aninya si fulan adalah orang yar,g mulia. (karena ia tejaga

dari celaan orang lain).

Allah berfirman:

{@ u;5\u&{;3;fgrl';*71q
"Bukankab kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari
ordng-orangmukmin? (QS. An-Nisa' [4]: 141)

{@rfi'+&dr4Nfiy
"Dan siapakab yang lebib ani.a.ya daripada orang yang menghalang'

balangi (menyebut narna Allab) dalam rnasjid-masj id-Nya.'
(QS. Al-Baqarah l2): fia)
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{@'irA'v:;;Jiu{tY\
"Apakab yang mengbalangimu untuk bersujud (krpodo Adam) dianktu
Aku menyuruhmu?" (QS. Al-A'ra{.l7lt t2)

Maksud kata ,!;i dalam ayat tersebut adalah AiA 'yang
mendorongmu.' Ada juga yarugberkata bahwa maknanya adalah 'y^ng
menghalangi dan memberatkanmu.' Disebutkan dalam sebuah kalimat
'+;iGtadalah bahasa kiasan untuk mengartikan perempuan yang
menjaga kesuciannya. Namun ada jugayangberkata bahwa kiasan
yarLg benar-terhadap perempuan yang selalu menjaga kesuciannya
adal ah Lu.iGy atau |7$l lgy, ini s ama seperti un gkap an mereka y ang
berbunyi ig atauJlt.

, &c: Kata i;:it artinya adalah 1#l yaitutakaran atau ketentuan.
Disebutkan dalam sebuah kalimat ;r:3r er1 g'3 artinya dia telah
menentukanmu. Dari kata tersebut juga lahirlah kata Ul,it yang mana
dikatakan bahwa ia berani sesuatu yangditakar (ditimbang) Kata $:ir
artinyaadalah sesuatu yangditentukan untuk menjadi makhluk hidup.

Allah berfirman:

{@#6tfr,.}
*Dari air mani apabila dipancarkan." (QS. An-Najm [53]: a6)

Maksud kata d# dalam ayat tersebut adalah yangditentukan oleh
Allah dengan ketentuan yangtidak mungkin dapat dilakukan oleh
selain-Nya. Dari kata if t juga lahirlah kata 't#lt artinya kematian yang
telah ditentukan bagi setiap kehidupan.Jamak katatersebut adalah tstil.

Kata iiltl artinya khayalan, yaitu menentukan sesuatu terhadap diri
sendiri dengan menggambarkannya, dan penentuan ini terkadang

{@.i:g;3
*Dari 

setetes air mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim).'
(QS. Al-Qiyamah l7slz 37)
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berdasarkan sangkaan, namun terkadang iajtgaberdasarkan penglihatan

dan bersandarkan pada sebuah dasar. Namun kebanyakan kata

,i3t lebih banyak digunakan untuk mengartikan sebuah penentuan

terhadap diri dan penggambarannya berdasarkan sangkaan sehingga

ia lebih dekat kepada kebohongan. Sehingga kebanyakan penentuan

tersebut tidak berwujud.

Allah berfirman:

{@ i}i'(**"f,y
*Atau apakab manusia akan mendapat segala ydng di cita-citakannya?'
(QS. An-Najmll3l:24)

{@3$\t#y
*Maka inginilah hematian. (QS. Al-Baqarah ll:9a)

{@r5i1ii#1;y
*Mereka tiada akan mengbarapkan kematian itu."
(QS. Al-Jumu'ah 162): 7)

frt, i;j"i I artinya adalah sesuatu yarLgdikhayalkan dalam jiwa.

Oleh karena kebohongan menrpakan sebuah penggamb ar an y angtidak

ada hakikatnya,dan maksud dari kebohongan dalam sebuah lafadznya

adalah S-ir, maka kata {#t dalam artian lainnyaia seperti permulaan

kebohongan (Al-Mabdd-iil Kadzbi) maka dengan demikian kata;;-3t
juga dapat diartikan sebagai sebuah kebohongan. Mengenai hal ini
terdapat sebuah riw ay at y angbersumber dari' I-Jtsman bin' Affan &6Jg

yangberbunyi:

J^M#r#W*3Y
"Aku tidak lagi bernyanyi dan berbohong semenjak aku memeluk
agama Islam."
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Firman-Ny a y arrg berbunyi:

{ @ e"t JyQgrr d;6"53$ i#y
"Dd.n diantara mereka ada yang buta buruf tidak, mengetabui al-Kitab
(Taurat) kecuali dongengan bobong belaka." (QS. A1-Baqarahl2):78)

Mujahid berkata: "Yang dimaksud dengan kata g.Yl dalam ayat
tersebut adalah +](J I yaitu keb ohon gan. " Namu n y arrrglainny aberkata
bahwa yangdimaksud dengan ei,ui{t adalah hanya sebatas bacaan

kosong tanpa mengetahui makna yangdibacanya. Yang demikian ini
dikarenakan bacaan tanpa dibarengi dengan pengetahuan maknanya
sama seperti khayalan belaka yang bersandarkan pada sebuah prasangka.

Firman-Nya yang berbunyi:

-5j$ 4 {4)i;fiqplsf$t 6.{4i a Aya atiyjtC y

{@
"Ddn Kami tidak rnengutus sebelum kamu seordng rasulpun dan ti.dah

(pula) seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan,
sy aitanpun memasukkan godaan-godaan terb adap keingindn itu. "
(QS. Al-Hajjl22l: s2)

Maksud kata #it drlr- ayat tersebut adalah bacaannya.
Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwakata Sj3j yang
berarti penentuan terhadap diri, terkadang ia berdasarkan pada
sebuah prasangka, namun terkadang ia jugabersandarkan pada sebuah

penglihatan atau pengalaman dan dasar aslinya. Oleh karena Nabi
Muhamm ad -p,*fp adalah orangyangselalu bersegera mengikuti bacaan

al-Qur' an y angMalaikat Jibril turunkan kepadanya ke dalam dadany a,

sampai-sampai beliaupun ditegur dalam al-Qur' an yarg berbunyi

"Janganlab kamu tergesd,-gesd, membaca al-Qur' an."
(QS. Thahal2}l: 11a)
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Dan juga dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@ aeJi,a-A;r7!-ri}*y
"Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) al-Qur'an karena

h endak cEdt-cEdt (menguasai) ny a. " (QS. Al-Qiyam ah l7 5l: 76)

Maka bacaan beliau y^ngtergesa-gesa itu disebut dengan $:3 dan

ayat tersebut juga mengingatkan bahwa syaitan mampu menguasai

bacaan yangdemikian itu, mengingat karena tergesa-gesa adalah bagian

dari perbuatan syaitan. Kalimat lK ,;ff artinya engkau menjadikan
dirimu sebagai harapanku karena telah menyenrpakannya denganku.

Allah JGj:nY;L berfirman :

{@i+*i{iiliy
"Ddn pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-d.ngan

kosongpada mereka." (QS. An-Nisa' fal: n9)

J{7c : Kata rijt artinyaadalahbuaian, yaitu masa yarLgtersedia bagi

seorang bayi.

Allah lr;;n;;L berfirman:

{@q#+;tie3Gr*$
"Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di
dalam ayunan?" (QS. Maryamflgl: 29)

Kata *iit dan kata 3tir3t artinya adalah tempat yang dipijakkan
dan didatarkan.

Allah berfirman:

{@r:-;1 6.ii#'t;"iir,
"Yangtelab menjadikan bagi bumi sebagai bamparan."
(QS. Thaha [20]: s3)
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{@':"i,3
*Sebagai bamparan " (QS. An-Naba' [78]: 6)

Ini sama dengan firman-Nya yangberbunyi:

{@ag*:Yi3
"Bumi sebagai bamparan " (Qs.A1-Baqarah l2lz 22)

Kalimat tS ,l3,t|it artinya aku menyediakan ini untukmu dan
menyamakannya.

Allah Suij:nw berfirman:

q@6#\L'{:,y
"Dd,n Aku beri kelapangan (bidup) seluas-luasnyd."
(QS. Al-Muddatstsir l7\: M)

Kalimat i%t'#yartinya punuk unta itu menjadi datar seperti
tanah yalgdidatarkan.

M:.tT:#j,il'rilt:El"!:;:*T#.:,,ili"T.l}Iil
tenang. Disebutkan juga Ja. artinya renang. Kalimat '^Ai;:S artinya
aku sudah berkata tenanglah kepadanya. Kalimat '^iif artinya aku
melakukannya dengan sangat tenang dan perlahan-lahan.

Allah berfirman:

{@hi:M:lN',frY
"Kdrend itu beri tanggublah ordng-ordngkafir itu,yaitu beri tanggublab
mereh,a itu barang sebentar." (QS. Ath-Thariq [86]: 17)

Kata Jilil artinya adalah kotoran minyak.
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Allah berfirman:

{@ eAse.**p(:y
"(Ia) sebagai kotoran minyak ydng mendidib di dalam perut.'
(QS. Ad-Dukhan faal: as)

0 o.
e1.c : Kalimat i[ll g$i 1,,2At LYli artinyajenis kematian
bergantung pada jenis kehidupannya.

Makna kata,,i-rjt yangpertama adalah kekuatan untuk tumbuh
dan berkembang yangadapada manusia, hewan dan tumbuhan.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang
berbunyi:

{@'+;'^:;G:.ii,?iY
"DAn mengbidupkan bumi sesudah matir-rya." (QS. Ar-Rum [30]: 19)

{@ ta;x'r;g'Y
"Kami hidupkan dengan air itu tanah ydng mati." (QS. Qaf [50]: 11)

Sedangkan makna -iit yang kedua adalah hilangnya kekuatan
indra.

Allah berfirman:

{@'r"'ilL1*s_y
"Adubai alangkab baiknya aku mati sebelum ini." (QS. Maryam llgl:23)

{@V:nJs;acrlJ}
"Betulkah apabila aku telah mati, helak ahu sungnb-sunggub akan
dibangkitkan bi.dup kembali." (QS. Maryam [19]: 66)
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Makna yangketiga, hilangnya kekuatan akalyangdalam arti lain
berarti kebodohan.

Sepeni yang disebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@|ffiQi'?;try
"Dan apakab ordng yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan."
(QS. Al-An'am 16l:122)

Sesungguhnya maksud dari ayat tersebut adalah apayangdisebutkan

dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

{@{r;i€'i;iLy
"sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan ord,ng-ordng yang mati
dapat mendengar." (QS. An-Naml l27l: S0)

Makna keempat, ia bermakna kesedihan yang mengeruhkan
kehidupan. Dan yang dimaksud dalam arti tersebut seperti yang
disebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{ @ ".i-,';^c5 
e<- }L cL"I *3y

"DAn datanglab (bahayQ rnaut kepadanya dari segenap penjuru tetapi

dia tidak juga mati." (QS. Ibrehim ftal: L7)

Makna kelima, jenis kematian adalah tidur, dikatakan tidur adalah

kematian yargringan sedang kematian adalah tidur yangberat (sangat

lama). Mengenai hal ini Allah menamakanrlyadengan sebutan iErl .

Allah berfirman:

"Ddn Dia lah ydng menidurkan kamu di malam bari."
(QS. Al-An'Im [6]: 60)

{@ ,fiuh'r;;',iifrY
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{ @'ki" vJ o& I 6\,'*>;''4r;.i:'ii-[7^l y
*Allab 

rnernegdng jiwta (orang) ketika matinya dan (memegang) jiua
(orang) yang belum mati di waktu tidurnya." (QS. Az-Zwar l39lz a2)

Firman-N y a y ang berbunyi:

{ @ 
^g 

S. {it* ;i,WAW r$i 1;G{; }
"Dd.n janganlab kamu mengira ord.ngydng terbunub di jalan Allah itu
mereka mati, sesunggubrrya mereka bidup." (QS. Ali 'Imran [3]: 169)

Ada yang berkata bahwa yang dimaksud tidak mati dalam ayat

tersebut adalah ruhnya, karena Allah memberikan kenikmatan kepada

mereka. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud tidak mati
dalam ayat tersebut adalah mereka tidak bersedih. Sebagaimanayang

disebutkan dalam firman-Ny a y^ngberbunyi:

Kata.i;it juga dapat digunakan untuk menggambarkan hilangnya

kekuatan hidup serta terbebasnya ruh dari jasad.

Firman-Nya y ang berbunyi:

{@|'4i$:qay\
"sesunguhnya hamu akan mati dan sesungguhnya mereka rhan mati
(pula)." (QS. Az-Zumar [39]: 30)

{@ a,k[2>eL;1fr.,5y
"Ddn datanglab (bobqo) rndut kepadanya dari segenap pmjuru."
(QS. Ibrahimltalz L7)

Dan juga firman-Ny a yang berbunyi:

{@}rr@,lky
"setiap jiwayangbemafas pasti akan merasakan mdti."
(QS. Ali'Imran [3]: 185)
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Kata ,l io, dalam ayat tersebut bermakna kamu akan mati. Ini
sebagai pengingat bahwa setiap orang akan mati sebagaimanayang
disebutkan dalam sebuah syair yangberbunyi:

O€6Ats
Kematian adalab sebuab keharusan bagi setiap bamba

Dikatakan bahwa maksud dari kata ,>|l dalam syair diatas
bukanlah terpisahnya ruh dari jasad, namun ia adalah bermaksud
segala kesusahan dan kesedihan serta kekurangan yang hinggap pada

setiap manusia, karena sesungguhnya manusia itu selama berada
dimuka bumi, ia akan menghadapi hal tersebut sedikit demi sedikit,
sebagaima na yarrg disebutkan dalam syair lainnya y ang berbunyi:

tao.l I rao ) t t/t7)^s t7p \>t-t
Ia akan mati sedikit demi sedikit

Sebagian kaum mengartikan kata ,L,!j dalam syair diatas dengan

makna 
"+Uit 

yaitu sakaratul maut. Mereka juga membedakan ar'rtara

kata,*.it dengan kata *;uit. Mereka kemudian berkata: " [idt';qr3
artinya.kata al-Mait adalah orang yang mendekati pada kematian
(sakaratul maut)." Al-Qadhi'Abdul 'Aziz berkata: "Kata &ijt dalam
bahasa kami tidak sama seperti yarTg mereka katakan. Kata {:3t
adalah bentuk kata mukboffofoh (tidak di tasydidkan) dari kata ."ljt.
dan sesungguhnya disebutkan dalam sebuah ungkapan yangberbunyi

4U &y artiny a kematian y angkeras. Ini sama seperti ucap an |,:, dan

|V atauseperti kata fudan kata $u. Orn dikatakan ,L? {\ atau juga

disebut dengan &:j{\ (negeri yangmati).

Allah Jvj.nv& berfirman :

{@ii$JLfry
"Maka Kami halau auan itu ke suatu negeriyangrndti."(QS. Fathir [3 5]: 9)
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{@tgi:#y
*Negeri yang mati." (QS. Al-Furqan l25l: a9)

Kata or"it artinya adalah bangkai, yaitu hilangnya ruh dari jasad

binatang tanpa melalui proses sembelihan.

Allah berfirman:

{@i*rtW.;;y
"Dibaramkan bagimu (memakan) bangkai." (QS. Al-Maidah t5l: 3)

{@"'^*sKJ-'rI}
"Kecuali kalau makanan itu bangkar." (QS. Al-An'am 16l: M5)

Kata $t5;it adalah kebalikan dari kata b$t yaitu kematian atau
tidak hidup. Dan kalim at $Vr, $3i artinya tanah yang tidak bisa
ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Dan kalimat 3r; ,$l artinya adalah
tanah y arrgmati. Kalimat'A$ 5u; ;yr 19, p1 aninya banyak unra yang
mati. Kalimat '*?suatau kalim *,{;'^iu artinyaunta yang ditinggal
mati anaknya, sedan gkan kalimat r.3i t'aSYy adalah bahasa kiasan untuk
mengartikan penggodokan arak. Kata c-*iJ-^JJrl artinya adalah yang
menghadapi kematian.

Seorang penyair berkata:

\&it+t(..v'"G
Engkau memberikan kepadaku komisi yang mematikan

Kata i:ftjuga bermakna seperti gila, dinamakan demikian seolah

ilmu dan akalnya telah mati. Dari pemaknaan ini lahirlah sebuah kalimat
,,i-llt.lr," p, artinya lakilaki yanghatinya mati. Kalimat kU;*;y
artinya perempuan yang gila.
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0 o.
e-f : Kalimat 4t ?.LAI 

artinya gelombang lautan, yaitu air laut
y-angmeninggi dari kebiasaan air lainnya.

Allah berfirman:

{@ ),q(4,oy
"Dalam gelombang laksana gunung." (QS. Hud [11]: a2)

{@A+{'nUffi.Y
"Yang diliputi oleb ombak yang diatasnya ombak (pula). "
(QS. An-Nnr l2alz a0)

Kalimat e. ; {r"i LH lK €Y artiny a i a b e rgelo mb an g (bergej olak)
layaknyasebuah ombak.

Allah berfirman:

{@+au#;6Ki-'Y
"Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduh. antdra satu dengan

yanglain." (QS. Al-Kahfi [1S]: 99)

9o.
J1,c : Kata litartinyaadalahbergejolaknya sesuatu dengan gejolak

yangsangat besar layaknya gempa bumi.

Allah berfirman:

{@'Aj.ly
"Tidak bergoncang bersama kamu." (QS. An-Nahl [16]: 15)

{@ e,+JY
*Supaya (tidak) goncdng bersama mereka." (QS. Al-Anbiya' l21l:31)
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Kalimat l#,3UIyl 95\5 artiny a ranting-ranting itu bergoyang.

Dikatakan bahwa kata iti;i\ yang disebutkan dalam syair yang
berbunyi:

WLi"i6r iy6+4$
Kebidupan ydng penub dengan kenikmatan ydng terbampar

Dikatakan bahwa kata iti;il dalam syair di atas bermakna
hamparan kehidupan. Dan kalimat {liJl ,]l1j yang berarti lapangan

binatang juga diambil dari pemaknaan tersebut (hamparan kehidupan).

Kata i4[:3 1 artinya hidangan, yaitu piring yangdi dalamnya terdapat

makanan.

Disebutkan dalam sebuah ungkapan i:s.vu.iiq r+lj S) artinya
masing-masing dari keduanya memiliki hidangan. Dan disebutkan juga

dalam sebauh kalimat O-:46s! aninyaiatelah memberiku makan.

Namun adajugayarLgberkata bahwa kalimat tersebut bermakna &
yaitu menghidupkanku.

Firman-Ny a y ang berbunyi :

{@;r:,i'iwt$;iiy
"Turunkanlah kiranya kepada kami bidangan dari langit."
(QS. Al-Maidah [s]: 11a)

Ada yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah doakanlah

supaya diturunkan kepada kami makanan.' Namun ada |uga yang
berkata bahwa ayat tersebut bermakna'doakanlah supaya diturunkan
kepada kami sebuah ilmu.' Alasan pengartian i$u dengan arti ilmu,
dikarenakan ilmu juga merupakan hidangan (makanan) bagi hati,

sebagaimana makanan menrpakan hidangan bagi badan.
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0o.
)-f : Kata #l artinya berlari cepat. Disebutka n $r," - 3; -'rY.

Allah berfirman:

{@5;it13i3#iiy
*Pada bari betika langit benar-benar bergoncang."
(QS. Ath-Thur ls2l: e)

Kalimat gt t" iiJlju artinyadarah itu mengalir pada mukanya.
Kata #t juga bermakna debu yangterombang-ambing oleh angin.
Kalimat 6y 9)t5kl artinyaseekor unta bergoyangke kiri dan kanan
dalam berjalannya. Dan unta itu disebut dengan';r(rp.

go

H : Kata i#t artinya adalah makanan yang dikumpulkan
ititi manusia. Disebutkan dalam sebuah kalimat ^s;1rv arr.inya ia
mengumpulkan makanan untuk keluarganya.

Allah berfirman:

{@Lrl#j}
"Ddn kami akan dapat memberi makan keluarga kami."
(QS. Ynsutft2l:6s)

Kata ';pfl yang berarti kebaikan, dan kata i'jt yang berarti
perbekalan atau bantuan, mempunyai kedekatan makna.

9o.
Y: Kata'.ijl dan kata i'5tt artinyamemisahkan diantara perkara
y arLg se nrp a. D ise butka n l;p - ii; -'.2 U di s e b utkan l#';;J artiny a ia
membedakannya dengan keunggulan yang membedakannya.

Allah berfirman:

{@ti'};.y
*Supaya Allah memisahkan." (QS. Al-Anfal [8]: 37)
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Ada juga yang membacanya dengan bacaan 'f,]!. Kata ;*itt
terkadang digunakan untuk mengartikan pemisahan, namun terkadang

ia juga digunakan untuk mengartikan pengunggulan. Dengan kedua

pemaknaan inilah sebuah makna dapat disimpulkan. Dari katatersebut

lahirlah sebuah kalimat '11,; i 5)3 ardrTya si fulan tidak ada yang
menyainginya. Disebutkan juga5l3! atau jW\aninya,ia unggul atau

mempunyai kelebihan.

Allah berfirman:

{@Ait;t;5y
"Ddn (dikatakan kepada orang-ora.ng kafi.r): "Berpisablab kamu (dari

golongan ord.ng-ord,ngmukmin) pada bari ini." (QS. Yasin 136l:59)

Kalimat lK';# dapat diambil dari kata ;Y y angdiartikan berpisah.

Allah berfirman:

{@"+sai;irr"q
" Hampir-bampir (Neraka) itu terpecab-pecab lantaran rnard.h. "
(QS. Al-Mulk [67]: 8)

4o.
&f : Kata jgSt artinya condong yaitu berpaling dari keadilan,
ilimana ia cenderung kepada salah satu diantara duahal. Kata tersebut

biasa digunakan dalam kesewenang-wenangan. Dan jika kecondongan

tersebut digunakan dalam fisik, maka ia diucapkan terhadap orang yang
mempunyai kecenderungan. Disebutkan dalam sebuah kalimat Jt+
od3 artinya aku condaong kepada si fulan.

Allah berfirman:

{@.}#i'JL1J.#d1}
"Kd.rend. itu janganlab

cintai).IQs. An-Nisa'
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Kalimat *L A, artinya aku meny erangnya.

Allah berfirman:

{@';ot:\Y&&-G"J*y
"Lalu mereka merryerbu kamu sekaligus." (QS. An-Nisa' l\:102)

Kata JUit artinyaadalah harta,dinamakan demikian karena harta
itu selalu cenderung selamanya dan kadang menghilang.

Oleh karena ini juga hartadisebut ,j,*.Mengenai kecenderungan
harta (y^ng tidak pernah menetap) terdapat sebuah ungkapan yang
berbunyi )W * ,:-U,;; )VL * C-Y-; itr4 tX Jgt artinya'harta
itu laksana pelacur, pada hari tertentu ia bisa berada di rumah tukang
minyak wangi, dan pada hari selanjutnya ia bisa berada di rumah
tukang sol sepatu.'

0.
ijt, : Kata iSt itartinya adalah seratus, yaitu bilangan ketiga. Hal ini
sebagaimana kita ketahui bahwa bilangan asal itu ada empat: perrama
satuan, kedua puluhan, ketiga ratusan dan keempat ribuan.

Allah berfirman:

{ @'#'\, I Atri tF":iU elt K "9y
"Maka jika ada diantarA?nu serdtus orangyangsabar, niscaya ahan dapat
mengalahkan dua rd.tus ord.ngkafir." (QS. Al-Anfal [S]: 66)

{ @ ;TrOJf i6\ Y*-"u6v 14, k "tty
"Da.n jika ada serdtus ord,ng yang sabar diantaramu, nisca.ya mereka
akan dapat mengalahkan seribu daripada ord.ng kafir."
QS. Al-Anfal [8]: 6s)

Kata'6tq akhirnya dihilan gkan. Disebutkan dalam sebuah kalimat

l-*!r1r,-,.-'Uf 
,nirrya aku menjadikan dirham ratusan. Sehingga dirham

itu mempunyai pecahan seratus.
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9rtelj : Allah berfirman:

{@7;A'S,cr;(w'Y
oDan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang bidup."
(QS. Al-Anbiya' l21l: 30)

{@fisi6Y
"Air yang su.ci." (QS. Al-Furqan l2\: a8)

Disebutkan dalam sebuah kalimat 9)L,31 iY artinyaair milik bani

fulan. Asal kata iY adalah'{j;,hd,ini dilihat dari bentuk jamaknya adalah

itjd^"3\ia. Dan bentuk tashbgir(pengecilan) nya adalah L3),Iafuhuruf
ha Qnya di buang dan huruf wau (e) nya diganti. Disebutkan dalam

sebuah kalimat j3rlu p.rartinya laki-laki itu mempunyai banyak air
hatinya. Kata 3E adalah katayangdibalikkan dari kata -5i maksudnya

adalah di dalamnya terdapat air. Namun ada jtgayangberkata bahwa

maksud kata iti sama seperti kalimat l$ k.Kalimat i3:'r{..J-1{-')t *V
artinya sumur itu berisi air. Kalimat Jilt;fi artinya laki-laki itu
kemasukan air. Huruf Ll dalam bahasa Arab mempunyai sepuluh jenis

penggunaan. Lima diantaranya digunakan sebagai isim dan lima lagi

sebagai buruf, Isim Y yang lima masing-masing mempunyai tunggal,
jamak dan muannatsnya. Sebagaimana dibenarkan jika dianggap lafazh

kata gantinya mufrad (tunggal), namun maknanya jamak. Di antara

lima isim ti adalah sebagai berikut:

Pertama, isimYyang mengandung makna,Sil . Contohnya seperti

y arLg disebutkan dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{@ "J%-{vii*ie6:'#i\
"Ddn mereka menyembah selain daripada Allab d.pa yang tidak dapat

mendatangkan kemudhard,td.n." (QS. Yunus [10]: 18)
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I

Kemudian Allah berfirman:

{@ 
"i(t''-+(Fi" ;*;^y

*Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami." (QS.Yunus [10]: 18)

IsimY dalam bentuk jamak. Begitu juga dengan firman-Nyayang
berbunyi:

{@ 6laafr{c,$eiubfriy
"Ddn mereka menyembah selain Allab sesudtu yang tidak memberikan
rizki kepada mereka." (QS.An-Nahl 116):73)

Ini juga merupakan bentuk isimYjamak.

Firman-N y a y ang berbunyi :

.{ @ fu--y.t, r1fr6-tfr,,y
"Arnd.t jabat perbuatan ydng telab diperintabkan imanmu kepadamu."
(QS. Al-B aqar ah l2)z 93)

Kedua, isim Y y ang berbentuk nak irab (kata yangmasih umum).

Contohnya seperti firman-Ny a yang berbunyi:

{@afsr-q.Y
"Memberi pengaj aran yang sebaih-baiknya kepadd.rnu. "
(QS. An-Nisa' [4]: 58)

Atau dalam arti lainnya adalah ,'eU-W'e (suatu pengajaran
yangsebaik-baiknya kepadamu). Dan di antara contoh bentuk isimV
y ang be rarti nakirah adalah y ang disebutkan dalam firman-Ny a y ang
berbunyi:

{@"*Uy
*Maka itu adalab baik sekalr." (QS. A1-Baqarahl2):271)
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Isim Y yang ada dalam firman-Ny a y^ngberbunyi :

{@+;6'1a;ry
"Berupa nyamuk atdu yang lebih rendah dari itu."
(QS. Al-B aqarah l2): 26)

Selain disebut dengan nakirab, huruf l-l dalam ayat tersebut iuga
disebut dengan shillah sedangkan yarLg setelahnya menjadi maful
dalam ani lain ayat tersebut seolah berbunyi 'eb;iie,,,i.rXr::1 .

Ketiga, huruf \i mengandung makna istifbam (kata tanya) yang

digunakan untuk mempertanyakan suatu jenis, dzat, macam dan

sifatnya. Namun jenis istifbam ini juga terkadang digunakan untuk
mempertanyakan perorangan dan juga benda-benda yang tidak
diucapkan. Ulama-ulama nahwu berkata: "Terkadang isim Y yang

mengandung makna istift am dapat digunakan untuk mempertanyakan

peroranga fl yang diucapkan.

Contohnya seperti dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@ #;33(,i@,5tFJLy
"Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki."
(QS. Al-Mu'minun l23l: 6)

{ @;g,r'ei,r <rii( F 
^i't'L 

Y
" S e s un ggub ny a A I I ah menget ah u i ap a s aj a y an g m erek a s eru s e I ain A I I ah.'
(QS. Al-'Ankabut l2\: a2)

Al-Khalil berkata: "Huruf \-l yangadadalam ayat tersebut berfungsi

sebagai huruf istifbam (untuk mempertanyakan) dalam artilain ayat

tersebut seolah berbunyi t$t 6r': :y orL33,r"A &l artinya sesuatu apa

yangkamu seru selain Allah? Dijadikannyidemikian karena huruf u
ini tidak bisa digunakan kecuali dalam mubtada, sedangkan isti{ham

yangada dalam ayat tersebut berada di akhir. Contoh lainnya adalah

seperti y atgdisebutkan dalam firman-Ny 
^ 

yang berbunyi:
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{@r'nqwxidie Y
*Apa 

saja ydng Allah anugerahkan kepada manusia berupa rAbmdt."
(QS. Fathir l3s):2)

Contoh lainnya adalah seperti kalimat +A l-r-ti aninya Apa
yang kamu pukul, maka aku akan memukulnya.

Kelim a, is im Y y arLg men gandun g makna t a' ajj ub (keheranan arau

takjub). Contohnya seperti yangdisebutkan dalam firman-Ny 
^ 

yang
berbunyi:

{@)gi'*I;:rcy
*Maka alangkah beraninya mereka rnenentang api Neraka."
(QS. Al-Baqarah l2lz t7s)

Sedangkan huruf Yyangmengandung makna huruf adalah sebagai

berikut:

Pertdmd, huruf li mengandung makna mashdar seperri huruf .f
yangdigunakan rcrhadap f il mustaqbal (<atakerja yangakan datang).

Contohnya seperti dalam firman-Ny a yangberbunyi:

.{@ i';4:fri;'d;y
"Dd.n mena/kahkan rezeki yang Kami anugerabkan kepada rrlereka."
(QS. Al-Baqarah l2l:3)

Karena sesungguhnyaY disertai dengan kata $rmengandung arri
3;1t ar"bukti bahwa huruf E dalam ayat tersebut mengandung makna

oi adalah tidak kembalinya dhamir baik secaraLafadznya araupun secara

maknanya. Dan termasuk kedalam jenis huruf tersebut adalah firman-Nya
yangberbunyi:

"Disebabkan mereka berdusta." (QS. Al-Baqarah t2l: 10)
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Mengenai jenis huruf tersebut juga, terdapat contoh lainnya yang

berbunyi lLjlltLYiflljl5t aninya aku di datangi oleh sebuah kaum

selain oleh zaid. Dengan demikian, maka huruf Li mengandung makna

zbaraf Q<ecerangan) seperti yang disebutkan dalam firman-Nya y^rLg

berbunyi:

{@ P.W;i|;lrcry
"setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan dibawah sinar

itu. " (QS. Al-Baqarah l2): 20)

{ @'iliffi;,;s-fcvl,J1#1r
"setiap mereka menyalakan api pEerangdn, Allah memadamkannya."
(QS. Al-Meidah [s]: 6a)

{@ w;";il3rcALLy
"Tiap-tiap kali nyala api jabannam itu akan padam, Kami tambah lagi

bagi mereka nyalanya." (QS. Al-Isra' ll7):97)

Adapun firman-Ny a y ang berbunyi:

{@;rqe'6y
*Maka sampaikanlab olehmu secard terang-tera.ngAn. "
(QS. Al-Hljr llsl: ea)

Maka huruf Y dalam-ayat tersebut posisinya sebagai mashdar, atau

mengandung makna ,gll. Dan perlu diketahui bahwa jika huruf tJ

bertemu dengan huruf \i setelahnya yang berposisi sebagai mashdar,

maka sesungguhnya huruf ti yang pertama itu tidak lain hanyalah

huruf (bukan isim), karena kalau saja ia adalah isim tentu dhamiryfl
akan kembali kepadanya. Begitu juga dengan contoh berikut t?\ b\ Lri
artinya aku ingin keluar. Dalam kalimat tersebut tidak ada dhamir

yangdikembalikan kepada.if begitu juga kepada kalimat setelahnya.
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Kedaa, jenis huruf ti yang mengandung makna penafian, dan
orang-orang hijaz biasa menggunakannya namun dengan syarat.
Contohnya adalah seperri yarLg disebutkan dalam firman-Nya yang
berbunyi:

{@r5rt;c\
"Ini bukanlab manus.." (QS. Yusuf l12lz 3l)

Kaiga huruf Y yangmengandung makna iiK (keselrruhan) yarLg
termasuk kedalam kelompok 'bi d^" saudara-satdaranyar.p..rl 5;,
contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nyayang
berbunyi:

{@'6ii5( eQb^(;116\*
"Sesunggubnya yang takut kepada Allah diantara bamba-bamba Nya
hanyalab ulama." (QS. Fathir [35]: 23)

{@kjLYi$i.?,*t1'y\
"Sesunggubnya Kami memberi tangguh kepada mereka banyalab supdya
bertambah-tambab dosa mereka." (QS. Ali 'Imran l3l: l7B)

{@+;iilYGr:iAYy
"Seolab-olah mereka dihalau kepada kematian." (QS. At-Anfal tSl: 6)

Mengenai hal ini juga adalah huruf Vyangada dalam firman-Nya
yangberbunyi:

{@\;tut$i+';*,y
*orang-orang 

yang kafir itu seringkali (nanti diahbirat) menginginkAn. "
(QS. Al-Hiy frsl:2)
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Keempat, huruf u y^ngmenjadikan lafadznyadikuasai oleh sebuah
pekerjaan setelah sebelumnya tidak melakukan perbuatan. contohnya
seperti huruf Yyangada dalam kalimat E !!atau yangadapadakalimat
\:* .Karena kata tersebut jika diletakkan dalam sebuah kalimat
akan berbunyi j;-li S;Av\lartinyajika kamu tidak mengerjakannya,

-*r aku yang akan mengerjakannya, atatkalimat itu akan berbunyi
'.tJll i133[:i.! aninya, dimana pun kamu duduk, maka aku pun akan
duduk. tvtrt . dari itu, huruf 4 arr, huruf &*;. keduanya tidak bekerja
sendirian dalam syaratnya, namun kedua huruf tersebut akan berfungsi
ketika dimasuki huruf E .

Keli m a, j enis huru f y angmengandu ng z iy adab t au k id y aitu untuk
menambahkan kepastian dalam sebuah kata. contohnya seperti
ungkapan orang arab yang berbunyi lK 3,JJi [i li! artinya "dengan
demikian, maka aku tidak akan melakukan hal ini", arau seperri contoh
lainnya adalah sebagai berikut L}iLptxlaninyajika kamu keluar,
maka aku pun akan keluar.

Allah berfirman:

{ @ 69 J (i331+:( l3"t;ti;C\y
*Jiha salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai
berumur lanjut." (QS. Al-Isra' llTl:23)

,4"91€"6

{@'',:FirT;er;
"Jika kamu melibat seorangmanusia." (QS.Maryam l19l: 26)

Dan firman-Nya yang berbunyi:
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t/(qrj : Kata a;31 
"trr, 

&udt aninya adalah sesuaru yangkeluar dari
,rrrrh baik berupa tumbuh 

^n 
y^rLgberanting seperti pohon, atau

tidak beranting seperti rerumputan. Namun dalam kebiasaannya
kata tersebut dikhususkan untuk mengartikan sesuaru yangtumbuh
dari tanah yangtidak beranting, bahkan tumbuhan tersebut menurut
pengertian umumnya adalah sesuatu yangdapat dimakan oleh binatang.
Mengenai hal ini terdapat firman-Nya yangberbunyi:

{@r6 s-r:dly
*Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbub-
tumbuban " (QS. An-Naba'' [78]: 15)

Ketika kata.Sqdt digunakan untuk mengartikan biji dan pohon
yangberfungsi sebagai sesuatu yangtumbuh, maka kata tersebut juga

dapat digunakan terhadap semua jenis yang tumbuh, baik itu tumbuh-
tumbuhan, binatang ataupun manusia. Dan kata.iqiy dapat digunakan

untuk itu semua.
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Allah Sq:{,Y;l berfirman:

ffu';r$;€D 6, ;tt @ rr; q.t @ ci,G"@e a.G:E y

{@
"Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-

sd1urdn, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang)lebat, dan buah-buaban

serta rurnp ut-rurrTputd.z. " (QS.' Abasa 180): 27 -3 l)

{@'-G'C|l W 5t4e F* af 6i1L - 116ey
"Lalu Kami tumbubkan dengan air itu kebun-kebunyangberdampingan

indab yang kamu sekali-kali tidak ln(trnpu menumbubkan pohon-

pohonnya." (QS. An-Naml l27l: 60)

{@ G};}r,'6$#.ls}
"Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam'tanarnan
zaitun." (QS. An-Nahl [16]: 11)

Dan firman-Nya y ar,g berbunyi:

{@6q ,6'traKxxiiy
"Dd.n Allab menumbubkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,"

(QS. Nuh 171):17)

Para ahli nahwu berkata: " makna dari firman Allah (tSt!) adalah

tempat untuk menumbuhkan dan kedudukannya adalah mashdar.'
Sementara yarLglainnya berkata bahwa kata tersebut kedudukannya
sebagai baal Q<eadaan) dan bukan mashdar. Danayattersebut sekaligus

mengingatkan bahwa manusia juga termasuk kedalam golongar.yang
mengalami proses pertumbuhan dilihat dari awal penciptaannya
yatgdiambil dari tanah liat, kemudian ia berkembang dan tumbuh,
meskipun pertumbuhan manusia melebihi dari tumbuhnya tumbuh-
tumbuhan. Mengenai hal ini, Allah mengingatkan melalui firman-Nya
yar'gberbunyi:
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{@ *"7vGrH:;L"1t}\
*Dialab yd.ng rnenciptakan kamu dari tanab kemudian dari setetes

mani." (QS. Ghafir laQ: 67)

Dan mengenai hal ini juga terdapat firman-Ny^yangberbunyi:

{@G€q\i$iy
" Ddn mendidik nya dengan p endidikan y a.ng baik. "
QS. Ali'Imran l3l:37)

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@etlEfilt}
"Yang mengbasilhan minyak." (QS. Al-Mut minun 123): 20)

Huruf b" (-J pada ayat tersebut kedudukannya sebagai baal dan
bukan untuk menjadikan fi'il muta'addi. Karena kata,L4 termasuk ke

dalam fi'il muta'adi, dimana seolah ayat itu berbunyi g^IU eJrE a:i5,
atau dalam arti lain pohon itu tumbuh yang dalam pertumbuhannya
itu menghasilkan kekuatan. Disebutkan dalam sebuah kalimat 6 3t
";, 

*V...,)ti artinya sesungguhnya bani si fulan itu tumbuh untuk
menghaiilkan perbuatan buruk. Dan kalimat \t *;,L;33 artinya telah

tumbuh ditengah-tengah mereka generasi yatgkecil.

1.7
&J : Kata !3jt artinya adalah melemparkan sesuatu karena kurang
diiergunakrr. Vtrka, disebutkan dalam sebuah kalimat , l'|;'^l'ti
artinya aku melemparkannya seperti aku melemparkan sandal.

Allah ber{irman:

{@ r:Eicl:#V
"Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah."
(QS. Al-Hwazah [ 10a]: a)

Kamus AlQur'an



{@ er'&fiibl.itB
"Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang pilnggtng nterekd.."

(QS. Ali'Imran [3]: 187)

Dilemparkannya janji tersebut karena mereka sudah tidak
memegang janji itu.

Allah juga berfirman:

'{@"&:Yiru"!
"segolongan mereka melemparkannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 100)

Allah juga berfirman:

{ @ ;i re & fr ,l:'i5''^7 €6' y
"Maka Kami bukumlah Fir'aun dan bala tentdld.nyd. lalu Kami
lemparkan mereka ke dalam ld.nt." (QS. Al-Qashash [28]: a0)

{@;;a\r'^ty
"Kemudian Kami lemparkan dia ke daerab yangtandus."
(QS. Ash-shaffat pl: Ms)

{@;6\4Y
*Ia di campakkan ke tanah tandus." (QS. Al-Qalam [68]: a9)

Firman-N y a y ang berbunyi:

{@r-;{F+Y+l;\
*Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cdrd. ya.ng

jujur." (QS. Al-Anfal [S]: s8)

Maksud ayat tersebut adalah berikanlah kepada mereka perjanjian itu.
Penggunaan kata ii dalam ayat tersebut sama dengan makna kata lt31
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(dalam bahasa Indonesia keduanya memiliki makna yarLgsama yaitu
melemparkan), dan ini sama seperti firman-Ny a yang berbunyi:

{@ 6i'r'1){tY$;i+Y1ryirup
"Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada mereka; "sesunggubnya

kamu bmar-benar orang-orangyd,ng dusta." (QS. An-Nahl [16]: 86)

{@fut'yi,ifiJfi;y
"Dd.n mereka menyatakan ketundukannya kepada Allab pada bari itu."
(QS. An-Nahl [16]: 87)

Ayat ini mengingatkan bahwa supaya tidak harus melaksanakan
akad bersama mereka, bahkan lebih baik hak mereka itu dibuang
saja sembari tetap memperlakukan mereka sebagaimana mereka
memperlakukan kepada kita. Begitu juga jika mereka membuar jaryi
maka perlakukanlah sebagaimana mereka memperlakukan janji itu.
Kalimat.iy3 qfi!.ninya si fulan menyendiri dari kerumunan manusia.

Allah berfirman:

{@ (;'6k-t}3e('b3i,y
*Maka rnaryarn mengandungnyd,, lalu ia mengasingkan diri dengan

kandungannyd itu ke ternpd,tyang jaub." (QS. Maryam llgl:22)
Kalimat i:i;3-i3 atau ii.3 |:7i, aninya ia duduk menyendiri. Kalimat

\;Y {f; artinyabayiyangditemukan seorang diri. Bisa juga dengan
menggunakan kalimat i# $:o, ini sama artinya seperti antara kata
YAJ dan kata f .it, hany 

^ 
tii^ kata \r.;. digunakan untuk orang y ang

membuanEnya, sedangkan kata E;13 dan kata [.ii digunakan untuk
orang yang dibuangnya. Kata lt:.ir j"ga berarti kurma dan anggur
yangdimasukkan ke dalam air yangberada dalam sebuah bejana, lalu
kata tersebut digunakan untuk mengartikan nama minuman tertentu
(minuman anggur)
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-4.'1) : Kata ''ruJl arrinyapemberian laqab.
1lc

Allah berfirman:

{@;ti:'iL;6.61iy
"DAn janganlab memanggil dengan gelaran yd.ng rnengd.ndung ejekan."
(QS. Al-Hujurat $91: rt)

5;: Ailah berfirman:

e x*;s"'u5i,^1t| "i* ;''ii,$,rlt, J ;:)i
{@

"Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri diantdrd
mereka, tentulab ord.ng-ord.ng ydng ingin mengetabui kebmarannya
(akan dopot) mengetabuinya dari mereka (rasul dan ulil amri)."
(QS. An-Nisa' [4]: 83)

Maksud kata'rStLrj^).i;anilya mengeluarkannya dari mereka. Kata
tersebut *.*p"k* b.rrt.rk J;*ydaii kali*artK e,v:;i- Sedangkan

kata 4it aninyaadalah air yangmenyembur. Kalimat y13l r;j artinya
kuda yang mempunyai warna putih di bawah ketiaknya. Dari kata
tersebut juga lahirlah kata Bi'il yang diartikan batin seseorang.

t/1 !
N : Kata i.JJl artinyaadalah keluarnya air darimata air. Disebutkan(C(J
&lr* sebuih kalimat L\Xl'?4 artinya air itu keluar dari mata air.
Sedangkan U^t^ i$t artinyi-adalah mata air y angmengeluarkan air,
jamak kata tersebut adalah 'e# .

Allah Sq:nal berfirman:

{ @ "r;vr i'C7'1K3 iY ;31',y'$ ii.J;,!f }
*Apakab kamu tidak rnemperbatikan bahua sesungguhnya Allab
menurunkan air dari langit, maka dinturnya menjadi sumber-sumber

air di bumi." (QS. Lz-Ztmar l39l: 27)

Syij;'triY
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Adapun kata ilitjuga dapat berarti sebuah pohon yangdigunakan
untuk memanah.-

1-.
L! ' rrtr'iit artinyaadalah kabar yangmengandung faedah besar

yingkabar ini dihasilkan dari ilmu ata,, prrrr.rgk. yrrrf k.rrr. Sebuah

t.rii, tidak dapat disebut dengan'kir t ..rrrli ,i.*.rrrr[i ,ig, kriteria
tadi (berfaedah, didapatkan berdasar|<an ilmu atau prasangka yang kuaQ
dan kabar yangbisa disebut dengan (llt drt^h kabar yarLgterbebas dari
kebohongan seperti kabar yangdi ceritakan secara rnutd.ud.tir @anyak
orang), kabar yargdatang dari Allah gajx\*" serta kabar yangdatang
dari Nabi Muhammad 1ar*f9. Oleh karena kata'f.!.Jt mengandung
makna berita, maka disebutkan dalam sebuah kalimat l1i-, is'tii artinya
aku telah mengabarkan kepadanyatentang ini. Ini sama artinyadengan
kalimat t:i1,,N;;i. Dan juga karenakataldl *.rrgrndung mabna ilmu
di dalamnya, maka disebutkan dalam sebuah kalimat 6f iitli artinya
aku memberi tahukan kepadanya tentagg ini. Dan kalimat tersebut
sama maknanya dengan kalimat lif il:Gi.

Allah lq:nv;L berfirman:

{@5};.rai3@$;'t }
"Katakanlab: "Berita itu adalah berita yang besar, yang h,amu berpaling
daripadanya." (QS. Shad [38]: 67-65)

Allah juga berfirman:

{@rfiilJ(i@3}-r47y
"Tentang apakab mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita ydng
besar." (QS. An-Naba' lTSl: 1,-2)

{ @ y Jrir}'t:i!; uv;{c.$ilfr Kbl y
"Apakab belum datang kepadamu ftai orang-orang kofir) berita orang-

orangkafi.r terdabulu. Maka mereka telab merasakan akibatydngburuk
dari perbuatan merehr." (QS. At-Taghabun [64]: 5)
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Allah juga berfirman:

{@.r,, L};-.}6fi\K)B.y
"Itu adalab diantara berita-berita penting tentdngyd.ng gbaib yang Kami
walryukan kepadamu (Muhammad).' (QS. Hnd l1\: a9)

Allah berfirman:

{ @,ii}1! i u,a::; .i}t 6;rt dvry
"Negeri-negeri (yongtelab Kami binasakan) itu, Kami ceritakan sebagian

dari berita-beritanya kepadamu." (QS. Al-A'raf [7]: 101)

Allah berfirman:

{@al; A%{;!iNSuaj'\
"Itu adalah sebaginn berita-berita negeri (yong telah dibinasakan) yang

Kami ceritakan kepadamu." (QS. Hud [11]: 100)

Firman-Nya yang berbunyi:

{@'$i3$.bu5;vot-y
"Jika datang kepadarnu orang fasik membaua sudtu berita, maka
periksalab." (QS. Al-Hujurat g9): 6)

Ayat ini mengingatkan bahwa apabila sebuah berita mengandung

berita penting dan besar, serta memiliki keutamaan (kebaikan), maka

berita atau kabar tersebut layak untuk dicermati. Dan jika suatu
berita sudah diketahui dan diyakini kebenarannya sehingga dapat

diteliti kembali agar menjadi jelas keutamaannya maka berita tersebut

dikatakan dalam bahasa arab dengan kalimat 'ir; 
^r^ut'$f 

aninya aku
memberitakan kabar kepadanya.

Allah Jr;'nv;L berfirman:

{ @ $J. r3 ot il i; X-.,'\, c *\\
"sebutkanlab kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu rnernd.ng

benar ordng-ordngyang benar." (QS. Al-Baqarahl2l: 31)
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Allah berfirman:

{ @ tue\ $q\ \*,"A';A..t#1 }
"Beritabukanlab kepada mereka nd.rna-nd,rna benda ini. Maka setelah

diberitahukannya kepada rnereka narnd-narna benda itu."
(QS. Al-B aqarah l2l: 33)

Allah berfirman:

{@-+;LGevY
"Aku telab dapat menerangkan takwil (mimpi) nyd."
(QS. Yusuf 112):37)

{@?tL$,}W5y
" Dd.n k abarkanlab kepada merek a tentd.ng td.rnu-ta.rnu I brAh im. "
(QS. Al-Hijr [1s]: s1)

Allah berfirman:

{ @ "6r(,$i -,#i a b.{ \1:r,t1 6#Y
*Apakah kamu mengabarkan kepada Allab a.pa. yang tidak diketahui
Nya baik di langit dan tidak (pula) dibumi?" (QS. Ynnus [10]: 1S)

{@i&{cx;$ilASy
"Katakanlah: 'sebutkanlab sifatsifat mereka itu.' atau apakab kamu
bendak memberitakan kepada Allab d?a yang tidak diketahui-Nyo.'
(QS. Ar-Ra'd [13]: 33)

Allah berfirman:

{@btb4biiy
"Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu

?nernang ordng-orangyang benar." (QS. Al-An'am 16l: La3)
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{@"?)Gb'irtffiiy
*Allab telab memberitabukan kepada kami beritamu yang sebend.rn1d.."

(QS. At-Taubah l9l:94)

fata's|:lebih dalam maknanya dari kata i..iffi.

Allah berfirman:

"Maka sungguh, akan Kami beritabukan kepada ord.ng-orang hafir."
(Fushshilat [a1]: 50)

{@iuirq#.;iiiffiy
*Pada hari itu diberitakan kepada manusia dpdydngtelah dikerjakannya
dan apa y ang dilalaikanny A. " (QS. Al-Qiyamah 17 5): 13)

Hal ini ditunjukan oleh firman-Nya:

{ @ #i i )-)!i|*i Xi s i{t ; aG -*t;vtsy
*Maka ketika dia (Nabi) memberitahukan pernbicaraan itu kepadanya
(Hafshab), dia bertanya: 'Siapa yang telah memberitabukan hal ini
kepadamu?' Nabi menjauab: Yang memberitabukan kepadaku adalah
Allah YangMaha Mengetahui dan Mahateliti.'" (QS. At-Tahrim [66]: 3)

Pada ayat tersebut Allah tidak mengatak ^" ii!1:inamun dengan
menggunakan kata $Prurf lebih dalam maknanya,ini mengiryrrrrkrrt
akan kebenaran berita tersebut karena datangnyadari Allah.

Demikian firman Allah Ta'ala:

{@"?)cfib'ifrMiy
"Sunggub Allab telab memberitabukan kepada kami tentdngberitamu."
(QS. At-Taubah l\:9a)
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{@t#(:{qWY
"Kemudian Dia akan menerangkan bepadamu apd. yang telah kamu
kerjakan." (QS. Al-Maidah [5]: 105)

Kata i?it artinya keNabian, dan ia adalah duta antara Allah
dengan orang-ora ng y ang berakal diantar a hamba-hamba-Nya guna
menghilangkan alasan mereka ketika di akhirat nanti (agar tidak ada

lagi alasan bagi mereka dalam berbuat maksiat"d). Kata '6!ll artinya
Nabi, dinamakan demikian karena ia adalah orang yang membawa
berita dari Allah yang dapat menenangkan akal yangjernih. Kata
tersebut berasal dari bentuk kata jsi yarrgberkedudukan sebagai

fa'il (sr$jek).

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Ny a yangberbunyi:

{@qt+tf}
"Kabarkanlab kepada bamba-bamba-Ku." (QS. Al-Hijr [15]: a9)

{@,<{fs}
"Katakanlab:'Inginkah aku kabarkan kepadamu. "'
(QS. Ali 'Imran [3]: 15)

Namun kata $5 juga mengandung makna maful (objek). contohnya
seperti yangdisebutkan dalam firman-Nya yangberbunyi:

{@i$iA?i:ovy
*Telab diberitahukan kepadaku oleh Allah ydng Maba Mengetabui lagi
Maha Mengenal." (QS. At-Tahrim [66]: 3)

Kalimat 6j3135 afiinyasi fulan mengaku menjadi Nabi. Sebenarnya,

kata tersebut menurut bahasa dan dilihat secara lafadznya lebih tepat

digunakan untuk Nabi, sehingga kata'ti6itu bermakna'menjadi NaLi.'
Yang demikian itu dikarenakan kata tersebut berasal dari kata't!.
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Dan antara'V dan kata "$5 rr*, seperti persamaan antarakata ;f;
dan kata 6sbegitujuga dengan kata >k drt kata ji, atau seperti
kata SE dan kata i!4. lkan tetapi karena dalam kebiasaannya kata

tersebut digunakan oleh orang-orang yalgmengaku Nabi padahal itu
bohong, maka kata tersebut dijauhkan penggunaannyaoleh Nabi yang
sesungguhnya, dan kata'tf5 ini hanya digunakan oleh orang-orang yarLg

mengaku Nabi (padahal ia bukan Nabi).

Contohnya seperti kalimat a;.: "(5 
^rtinya 

musailamah itu
mengaku-ngaku jadi Nabi. Sedangkan bentuk tasghir dari kata $5
adalah seperti dalam kalimat ,.;f 63'ei;J artinyaMusailamah itu NaEi
(kecil) yang bohong. Digunakainya kata tersebut sebagai peringatan
bahwa apa yang diucapkan oleh Musailamah bukanlah berasal dari
Allah JGj:nv.;L. Penggunaan kalimat tersebut sama seperti pada kalimat
yangdiucapkan oleh seseo rang yarlg mendengar ucapan Musailamah

Jill €i jt ; |>t<l I ti| €?Y t\tj artinya, demi Allah tidaklah ucapan ini
keluar (b.rrr-b.r)-Jrri Allah. Kata l-'tiit artinya adalah suara yang
samar.

4J.
,n4: Kata $5 (tanpa menggunakan huruf hamzah) artinya Nabi.
Ki-un -.rrr.rrt ulama nahwu bahwa pada kata $; asalnyaterdapat

huruf hamzah (r) kemudian hamzah itu dibuang. Mereka berdalih
dengan ucapan mereka ' ,;L€'ai;;i artinyaMusailamah seorang Nabi
kecil yang buruk. Sebagian rilama berkata: "Kata $5 berasal darikata
i1'r91 y ang berarti'a,J'1t y aitu keluhuran atau ketin[gian (kedudukan)

dan Nabi dinamakan dengan $5 dikarenakan kedudukan Nabi itu
sangatlah tinggi dibandingkan manusia-manusia biasa lainnya. Hal ini
sebagaimana dibuktikan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

"Ddn Kami telab mengangkatnya ke martabat yd.nng tinggi.'
(QS. MaryrmfTgl:57)

{@6rKls;Y
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Kata ffit tanpa menggunakan huruf hamzah (,) itu lebih dalam

lagi makni kenabiarLnya, dibandingkan dengan kata LOflt yang
menggunakan huruf hamzah (,), hal ini dikarenakan tidaklah setiap

orang yang membawa berita kecuali akan ditinggikan derajatnya.
OIeh karena itu Nabi Muhammad:x*nig berkata kepada orang yang
memanggilnya rit ;68, beliau menjawabnya:

((rjul ti :H3 &t ;,_*&:jyy

"Aku bukanlah pembawa berita Allah, tapi aku adalah Nabi Allah."1

Kata tersebut (yaitu kata 3.Lt ;,s5U ) dengan menggunakan huruf
hamzah, diucapkan oleh seseorang kepada Nabi karena kebenciannya
kepada beliau. Kata 'r'3$t 

^t^u 
isurtJt artinya adalah LtA;)t yaitu

ketinggian. Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat ,SK; r2$V
artinya tempat tersebut menjadi tinggi oleh si fulan. Ini sama seperti

ungkapan arabyangyang berbunyi'ol,a,,z, * ,i; artinyaia kasar dalam

berhubungan. Kalim at ge-_rL)t,f ,;i' tt \; aninyapedang itu dikeluarkan
untuk menghunus. Kalimat lK :F !frV3 aftinya pandangannya tidak
ditujukan pada hal ini. Sebagai bentuk penyerupaan dengan itu.

tt7

ag! : Kalimat ,dt #artinyamenggoncangkan atau mengeluarkan

sesuatu sampai menjadi longgar seperti longgar (terlepas) nya sebuah

beban.

Allah Saj:nw berfirman:

{@;#;,'[#(fr!lr]
"DAn (ingatlab) ketika Kami mengangkat bukit ke atas rnerehd."
(QS. A1-A'raf l7T t7r)

1 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan nomor (2906)

dari hadits Abu Dzar ):tt;W,kemudian Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih menunrt syarat
al-Bukhari dan Muslim namun keduanya tidak menyebutkan hadits tersebut." Sementara itu
Imam Adz-Dzahabi mengomentari hadits tersebut dengan berkata: 'Namun hadits ini munkar,
tidak shahih."
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Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat bu{Gykalimat ini
digunakan untuk mengartikan perempuan yang banyak anaknya.
Disebutkan juga ,lt: 5;; atau bisa |uga ,12 

o.,J3 artinya kuda yang
mengangkat orang-orang yang menungganginya. Ini diserupakan
dengan kalimat,!er ;'1pr yarLgberarti perempua rL yangmempunyai
banyak anak.

P : Kalima, ,F' j3 artinya menyebarluaskan atau memisah-
misahkan sesuatu. Dikatakan dalam sebuah ungkapan 'r.*,$'nfr (saya

menyebarkannya, maka sesuatu itu menjadi tersebar atau berantakan).

Allah Sq.nY;L berfirman :

{@;r$i$risy\
"Dd.n apabila bintang-bintd.ng jd.tub berserakan. "
(QS. Al-Infithar l82l: 2)

Baju besi ketika digunakan maka ia disebut dengan ii3.I<ataltful,:;;S
artiny a. kambing itu mengeluarkan kotoran dari hidun Bly a, kata';iAt
artinyasesuatu yangmengalir dari hidung, dan hidung juga bisa sebut

';-;,1t. Dari kata tersebut juga lahir kata t3A y^ngdiartikan bintang
di angkas a, atau maknany, ,'J'ir -tf lnia"ng singa). Kalimat iji36
artinyamelemparkannya pada hidungnya. Kata jEi;-jl artinya adalah

menjadikan (memasukkan) air ke dalam hidung.

ltl
J9EJ : Kata i{ijt artinyatempatyangkeras dan tinggi.

Firman-N y a y arLgberbunyi :

"DAn Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan."
(QS. Al-Balad [e0]: 10)

{@v-;r:$c:-'y
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Dua )aLan tersebut merupakan perumpamaan antara jalan
kebenaran dan jalan kebathilan dalam keyakinan . ra juga bermakna
dua jalan antarajalan kebohongan dan keben aran dalamb.*.rp, ,rr,,
jalan keindahan dan jalan keburukan dalam perbuatan. Kemudian
Allah menjelaskan kenapa menamakannyademikian, ini sama seperti
firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ i4ail.ci;tiLy
"Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus."
(QS. Al-Insan [76]: 3)

Kata iry3t 1"g* bermakna keberanian. Disebu tkan i'"y'- artinya
memaksudkannya. Kalimat '+ k a:au juga '4 k ^t^u 

,iy' j;1
artinya laki-laki yangkuat dan pemberani. Kalimat lii;,s:"!^niiyi
aku meminta pertolongannya ,|gv artinyakemudian ia menolorgk,
dengan keberanian dan kekuatannya. Mungkin dikatakan juga d.Lr.,
sebuah kalimat ilj"-t;.rllartinyasi fulan menjadi kuat dan p.-b.rrrri.
Disebutkan bahwa orang yarlgdikalahkan dinamakan denga n'rgx.
Dinamakan demikian seakan orang tersebut mendapatkan keberanian
dari orang yangmengalahkannya. Kata ii.:.itjuga bermakna keringat.
Kalimat f :"nl ; t4 artiny a zaman y angs e makin keras, karen a b any akiy a
cobaan. Dari kata tersebut dikatakan ,+ Gl Jjj artinya si fulan
dilahirkan pada zaman yangkeras penuh dengan cobaan. Kata 36jt
artiny a sesuatu y angdi gunakan untuk mengan gkat rumah, sedan gkan
kata Sqiit artinya adalah sesuaru yang*.rrgrrrgkat rumah tersebut.

Dua jalan tersebut merupakan

Kalimat , ii'Jlitii artinya sarung bantal. Dan kata
adalah bejana yangdigunakan untuk menyimpan dan
minuman.

"rilfllartinyamenjernihkan

: Kata Lt;.gt artinya adalah kotoran, dan kotoran ini
mempunyai dua jeni s; pmdma kotoran y ang dapatdiketahui oleh panca
indra, keduakotoran yanghanyadiketahui oleh pand angannon indra.
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Jenis kedua inilah yangAllah sebutkan tentang najis ftotor) orang-

{@,#4#ifrLy
"sesunggubnyd orang-orang musyrik itu adalah najis."

orang musyrik sebagaima na yangdisebutkan dalam firman-Ny a yang
berbunyi:

(QS. At-Taubah [9]: 23)

Disebutkan dalam sebuah kalimat i:"5, aninya aku menjadikannya

sebagai najis. Kata'+:"Ljuga berani menghilangkan najisnya. Dari kata

tersebut lahirlah kata,arAt e+s artinya menempelkan pelindung
kepada bayi guna terhindar dari najis syaitan. Kata;1.7t5J1 atau kata

&iill artinyaadalah penyakit kotor yangtidak ada obatnya.

ttl
e?EJ : Asal makna kata fi.!.Jl adalah bintang-bintang yar,g muncul
terlihat, jamak kata tersebut adalah irL. Kata '!' artinya muncul,
kemudian kata tersebut terkadang dijadikan isim (nama terhadap
sesuatu yangmuncul, yaitu bintang) dan terkadang kata tersebut dapat

digunakan sebagai mashdar. Oleh karena itu kata i-g3t sesekali bisa

menjadi isim, ini sama seperti kata J.rlllrl dan kata 3.}1, dan sesekali

kata tersebut juga bisa menjadi mashdar seperti kata Tjtfil dan kata

u.r$t. Dari kata tersebut maka ia diserupakan dengan munculnya
sebuah tumbuh-tumbuhan atau sebuah pendapat. Oleh karena itu
disebutkan dalam sebuah contoh kalimatny^ Sjti a$l & artinya
tumbuhan dan tanduk itu sudah muncul (tumbuh) atau seperti kalimat

*i ,l-'r4 artinyapendapatku sudah keluar. Kalimat ouerir & [tX'4
artinyasi fulan menjadi orang yargbermaksiat setelah menjadi sultan.

Kalimat #; J\3t t1 arrinya aku membagikan harta kepadanya.
Seakan ia mewajibkan dirinya untuk membagikanharta pada setiap

kali bulan terbit. Kemudian kalimat tersebut dalam kebiasaannya

digunakan untuk membagikan sesuatu dengan tanda apa saja.
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Allah Susj:nw berfirman :

{@i-,qJ#i;"#3Y
"DAn ( Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan) dan dengan bintang-

bintang itulab mereka mendapat petunjuh." (QS. An-Nahl [16]: 16)

Allah juga berfirman:

{@r3iai}'}'\
"Lalu ia memandong sekali pandong ke bintang'bintang."
(QS. Ash-Shaffet [37]: 88)

Maksudnya memandang ilmu perbintangan.

Firman-Nya y ang berbunyi:

{@ {;$L;'r6y
"Demi bintangketika terbenam." (QS. An-Najm [53]: 1)

Dikatakan maksud bintang dalam ayat tersebut adalah semua
jenis planet. Adapun kenapa dikhususkan sumpah dalam ayat tersebut

dengan bintang yangterbenam, bukan dengan bintang yangterbit,
karena kata iiiJl tersendiri mengandung makna terbit atau muncul.

Dikatakan juga bahwa maksud dari kata ij3l dalam ayat tersebut

adalahbintang tujuh (dalam ilmu falak) karena orang arab itu apabila

disebutkan kata iiiJl maka yang mereka maksudkan adalah bintang
tujuh. Ini sama seperti kalimat '^i'i '#l '$ atau seperti kalimat
'a$J" ,;i$tjii!. namun ada |uga yang berkata bahwa yang dimaksud

dengan #rtdalam ayat diatas adalah ;;.ajtii\;)tyaitual-Qur' anyang

turun secara berkala, dan maksud dari kata 4;jL di dalam ayat tersebut

adalah turunnya. Mengenai hal ini terdapat firman-Nyayangberbunyi

{@r#i6r,#1Yr}
*Maka aku bersumpab dcngan ?na.sd. turunnyd bagian-bagian al-Quran."
(QS. Al-\faqi'ah 156l: 7 s)
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Yang demikian itu mempunyai dua tafsiran. Kata ;J;al aftinya
menghukumi suatu kejadian dengan perbintangan.

Firman-Ny a y ang berbunyi :

{@94;311;36y
"Dd.n tumbub-tumbuhan dan pobon-pohonan kedua-duanya tunduk
kepada-Nya. " (QS. Ar-Rahman [55]: 6)

Kata ;j;it dalam ayat tersebut bermakna tumbuhan yangtidak
beranting. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ia bermakna
bintang.

90 7
F: Asal makna ',tdt adalah terpisah dari sesuaru. Contohnya
sepeni kalimat g)3 & 5)i g artinya si fulan terpisah dari si fulan.
Kalimat 't$lartinya aku membebaskannya, atau iuga dengan kalimat
s t o'.(aL1.

Allah berfirman:

"Sesunggubnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-
pengikutmz. " (QS. Al-'Ankab nt l29l: 33)

{@,;i1\3}:tut-\

{@fica$i4vy
" DA.n telab Kami se larnatkd,n ord.ng- orang y d.ng berinan. "
(QS. An-Namll27l:53)

Allah juga berfirman:

{@'b*}$;Gr4*
"Dd.n (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari
pengik ut-pengikutnya. " (QS. Al-Baqarah ll: a9)
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{@FE'u"$v;;y
" DAn Kami selamatkan ora.ng- ordng y dng beriman. "
(QS. Fushshilat [a1]: 18)

{ @ 
" "et\ ;7. 6'ii Ai,#. i ttl "F 6 y

"Maka tatkala Allab menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat

kezaliman di muka bumi tdnpa (alasan) ydng bena.r."

(QS. Yunus [10]:23)

{@ 't371LA;Vtt*t y
"Kemudian Kami selamatakan di.a dan pengikut-pengikutnya kecuali

istrinya." (QS. Al-A'raf [7]: 83)

{@,ibt3o$titg&y
*Maka Kami selamatkan bud beserta ord.ng-ord.ng yang bersamanya

dengan rahmat yang besar dari kami." (QS. Al-A'raf l7l:72)

{@,'i',;u,r:'.{-i-iy
"Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnyA."

(QS. Ash-Shaffat p7l: 11s)

{@'^:i@*&y
"Mereka Kami selamatkan sebelum fojo, menyingsing sebagai nikmat
dari Kami." (QS. Al-Qamar l5al:3a35)

{@)*vta:;Wy
"Ddn Kami selamatkan (pula) mereka (di akbirat) dari azabyangberat."
(QS. Hnd [11]: s8)
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{@'f3i'ri|#/y
"Kemudinn Karni akan menyelamatkan ordng-orang yang bertaqu)d,"
(QS. Maryamllgl:72)

{@6:;,#iy
"Kemudian Kami selamatkan Rasul-Rasul Kami." (QS. Yfinus [10]:
103)

KatairiAl atau kata it;lJl artinya adalahtempat yangtinggi yarlg
dengan ketinggiannya mampu memisahkan antara tempat tersebut

dengan tempat yang ada disekitarnya. Dikatakan bahwa dinamakan
demikian karena tempat tersebut terbebas dari aliran (saluran). Kalimat
i!$ anilya aku meninggalkannya ditempat yang tinggi. Dan mengenai

pemaknaan ini terdapat firman-Ny, yangberbunyi:

{@4:t#iity
"Maka pada bari ini Kami selamatkan badanmr." (QS. Yunus ll0l:92)

Kalimat 9;At fi$ij artinya aku mengupas kulit pohon. Kalimat

tUJtq 31i, artinya aku menguliti kulit kambing.

Seorang peny air berkata:

itv;urwt<*.p * fl*rr \?wvteh
Aku katakan berlepaslab darinya sebagaimana dilepaskannya kulit,

sesungguhnya ia rek terbadap kalian r;:", dengan punuk unta

Kalimat 'rb.\sjuga berarti aku merahasiakannya. Asal maknanya
adalah mengosongkan dari muka bumi. Namun adajtgayangberkata
bahwa ia berasal dari kata i\illl yang berarti membantu apayang ada

dalam hatinya, attujtgadiambil dari makna menyelamatkan rahasiamu

supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kalim atiit ay3 artinya kaum
itu saling saling berbicara dengan rahasia.
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Allah berfirman:

'W; );:i 66) ;$ iii, ;{: tit Sa "i:i,s i;1-rfi( 6ii q6. y

{@ta;'!'}
"Hai orang-ord.ng beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan

rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa,

permusuhan dan berbuat durb aka kep ada rasul dan bic arakanlab tent ang

membuat kebajikan dan takwa." (QS. Al-Muiadilah [58]: 9)

{ @'6s {'* a76,VJt i;}i'6J r;Y\

"Apabila kamu mengadakan pembicaraan kbusus dengan rasul

hendaklab kamu mengeluarkan sedekah (kepada ordng miskin) sebelum

pembicaraan itu." (QS. Al-Mujadilah [58]: 12)

Kata 6;rlll asal bentuk katanya adalah mashdar.

Allah berfirman:

{@ *ai;s;:i6L}
"sesungubnya pembicaraan rahasia itu adalab dari syaitan."

(QS. Al-Mujadilah [s8]: 10)

Allah juga berfirman:

{@ tAi,fwriiJa{y
"Apakah tidak kamu perhatikan ord.ng'ordng ydng telab dilarang

mengadakan pembicaraan rabasla. " (QS. Al-Mujadilah [58]: 8)

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@Uc'"5i;':tt1'?:Ey
"Dd.n mereka ydng zbalim itu merahasiakan pembicaraan rnerekt."

(QS. Al-Anbiya' l2ll: 3)
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Ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak menampakkan
pembicaraanrrya, karena rahasia pembicaraan itu bisa jadi nantinya
akan diperlihatkan.

Allah berfirman:

{ @-a.r ;"i Liii {i q-rH;y
"Tiada pembicaraan rahasin d.ntard. tiga orang melainkan Dia lah
keempatnya." (QS. Al-Mujadilah [5S]: 7)

Kata 6fti9l juga terkadang dijadikan sifat yang berarti yang menjadi
bahan bisikan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat ,g;+$
64'{t artinya dia menjadi bahan bisikan dan merek a juga menjadi
bahan bisikan.

Allah berfirman:

{@v'iiiy5\
"Seuaktu mereka berbisik-bisik (yaitu)." (QS. Al-Isra' lll: a7)

Kata $Al artinyaorang yarLgbermunajat, kata tersebut digunakan
dalam bentuk tunggal dan jamak.

Allah berfirman:

{@,t'fiy
*Dan Kami telab mendekatkannya kqada Kami di anktu dia munajat
(kEodo Kami)." (QS. Maryam lL9): 52)

Allah juga berfirman:

{@Li; i,56&i#i;ir5 }
*Maka tatkala mereka berputus asa daripada (putusan) Yusuf, mereka
menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. "
(QS. Yusuf [12]: s0)
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Kalimat t5>t3 a*fl artinyaaku memilih si fulan karena rahasiaku.

Kalimat ,id3.#f artinyasi fulan mendatangi dataran tinggi. Kalimat

lV e)1.!r g. artinya mereka berada ditanah dataran tinggi. Kata \iJJl

artinyaadalah ranting yangsudah di kupas kulitnya. Sebagian berkata

disebutkan dalam sebuah kalimat \3i3&e artinya aku mewangikan

bau mulutnya. Pemaknaan ini diambil dari sebuah syair yang berbunyi:

y q1*6u 
"K 

I ef {e 43U; \'4V ee
Aku mencium bau seordngpegulat dan aku dapati baunya

sEerti bau anjingyang baru mati

Jika kata ,L1{ dianikan mencium bau hanya berdasarkan pada

bait syair di atas, sesungguhnya syair di atas itu tidak mempunyai
hujjah tersendiri. Karena maksud kata ,Lry' dalam syair di atas

adalah aku merahasiakannya. Sehingga maksud baitnya adalah aku

merahasiak anrryanamun aku mend apati padanya aromabusuk bangkai

anjing. Kemudian kata 6,raAl juga digunakan untuk mengartikan
sesuatu (kotoran) yangkeluar dari manusia. Disebutkan dalam sebuah

kalimat ;V1v;EV:t,3.r.r, artinyaia sudah minum obat namun ia tidak
bereaksi juga. fata i6a*;il arrinya adalah menghilangkan kotoran,
atau dalam arti lain mencari dataran tinggi untuk menghilangkan
kotoran. Ini sama seperti kalimat Yt13 yang berarti buang air besar.

Yang mana arti harfiahnya adalah mencari tanah untuk membuang

kotoran. Begitu juga kalimat tersebut sama dengan kalimat H\
artinya mencari batu untuk membuang kotoran. Kata itljt dengan

menggunakan huruf hamzah $ aninya adalah syahwat atau tatapan

tajam matarLya.

Didalam sebuah hadits disebutkan:

^e((#ir!#u,Jr iv#\\))
"Tahan fterikan) lah tatapan mata para peminta-minta dengan sesuap

makanan."
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/ /a
t-,rrl, : Kata ..i.iJll artinya adalah nadzar yang wajib. Disebutkan

o'
dalam sebuah kalimat a"'oi3 uras artinya si fulan menunaikan
nadzarnya.

Allah S(4:na berfirman:

{@:r;5r75#*ir*ry
"Maka diantara mereka ada yang gugur dan diantara mereka ada (pula)

ydng rnenunggu-nunggu." (QS. Al-Ahzab p3l: 23)

Kalimat '^" 6 dalam ayat diatas dianikan telah mati. Ini sama

seperti ungkapan lain yang berbunyi '^i+i & atau seperti kalimat

^lSi O;;t Kalimat '4Y qjj,Jl j, u,zs artinya ia telah menunaikan
kebutuhan duniawinya. Kata +*:Al artinya adalah tangisan yang
disertai suara, sedangkan kata 31.#il artinyaadalah batuk.

/ zlqra : Kalimat nAV,&l,.ti aninya ia mengukir sebuah kayu
dan batu.

Allah berfirman:

{@ ,ry*6i.,l4ia1'+r;y
"DAn kamupabat sebagian dari gunung-gununguntuk dijadikan rumah-
rumab dengan rajin." (QS. Asy-Syu'ara' 126):149)

Kata ilejlt artinya bagian yangjatuh dari pahatan. Dan kata
iooat artinyaadalah kebiasaan yargsudah terukir dalam diri seorang

manusia. Sebagaim ana kata':";.-,;)l diartikan dengan naluri manusia
karena ia merupakan sesuatuyangmasuk $f) padakeinginan manusia.

.t1
-? : Karaiill artinyaadalah leher, yai_tu bagian pada tubuh manusia

untuk menyimpan kalung. Kalimat 'ip- aninya aku mengenai leher
(menyembelih)nya. Dari pemaknaan tersebut maka lahirlah kalimat

4l ? artrnyasembelihan unta. Didalam mushaf 'Abdullah disebutkan
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6]6t l:Kv3\$3r1 Kemudian rnereka menyembelihnya dan bampir saja

melaksanakan perintabmereka tidak melaksanakan perintab itu. Penggunaan kata l2fiii ini
diserupakan dengan kalimat yangberarti menyembelih unta. Kalimat

kata

lK :FgFi\artinyamereka berperang dalam hal ini. Kalimat,iAt';f
aftinyapermulaan bulan. Dikatakan bahwa kalimat tersebut bermakna

akhir bulan, karena seolah ia telah membunuh harihari sebelumnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

{@;2i;:{)+rY
"Maka sbalatlab kepada Rabbmu dan berkurbanlab."
(QS. Al-Kautsar [108]: 2)

Ayat tersebut berisi anjuran untuk menjaga dan mengamalkan

dua rukun islam; yaitu shalat dan berkurban disaat haji. Kedua hal

tersebut harus ditaati karena ia merupakan kewajiban yang ada

pada setiap umat dan setiap agama. Dikatakan bahwa ayat di atas

bermaksud memerintahkan untuk supaya meletakkan tangan pada

binatang sembelihan. Namun adajugayangberkata bahwa ayat di atas

bermaksud memerintahkan untuk membunuh diri dengan cara

membunuh syahwatrya. Kata ,-#l artinya adalah seorang yang
mengetahui dan menguasai terhadap sesuatu.

a 11

,P: Allah oq:i,v::. berfirman:

{@ ,)6'rv;LC-WF;y
"Kepada kamu (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan

tembaga." (QS.Ar-Rahman [55]: 35)

asap. Pemaknaan ini diserupakan dengan warna tembaga. Kata ;|,,i!ll
artinyaadalah yangmalang (tidak beruntung), ia adalah kebalikan dari

kata ii-1Jt yang artiny a keberuntungan.
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Allah berfirman:

{@F*iieb
*Pada bari nabas ydngterus menerus" (QS. AI-Qamar 15fl: 19)

{@ v1$,:V'*6:rr*csiuY
"Maka Kami meniupkan angin yang d.rna.t gemurub kepada mereka

dalam beberapa bari yang sial." (QS. Fushshilat lal rc)

Ada yang membacanya denganbacaan qt::i, artinya sama, sial.

Namun ada jugayangmengartikannya dengan kata kedinginan yarLg

teramat. Asal makna kata \;A\ memerahnya ufuk sehingga ia berwarna

seperti nyalaapiyangtak berasap. Lalu kata tersebut digunakan untuk
mengartikan kesialan.

1.7
d*, : Kata $JJt artinya adalah lebah, dan ia adalah nama jenis

binatang.

Allah berfirman:

{@#iJv.-i:**\
"Ddn Rabbmu mewalryukan kepada lebab." (QS. An-Nahl [16]: 68)

Kata ii;.itt atau'rij3,l artinya adalah pemberian dalam bentuk
donasi. Kata ini memiliki makna lebih khusus daripadakata i;jt yang
berarti pemberian. Karena setiap {i5 sudah pasti i;9 namun tidaL setiap

fu b..n rkna'ail. Adapun asal pengambilan kata tersebut penulis
Iebih cenderung bahwa ia diambil dari kata 

"llSt 
yang berarti lebah,

dan pemaknaan pemberian itu dilihat dari kerja lebah yang selalu
memberi madu.
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Hal ini sepeft i y angdiin gatkan dalam firman-Ny a y angberbunyi :

{@Fity--i3ir*\
"Ddn Rabbmu mewalryukan kepada lebah." (QS. An-Nahl [16]: 68)

Para ahli hikmah menjelaskan bahwa lebah meskipun hinggap

ditempat manapun ia tidak akan membahayakan, bahkan ia dapat

me mberik an manf.aat b erup a p ena],rar seb agaima rn y angdigamb arkan

oleh Allah J,;6a,{,\;;:.. Kemudian mahar nikah juga disebut dengan'afi
dilihat dari fungsi mahar yarLgtidak mengharuskan jumlah tertentu
untuk membayar atau mengganti seberapa banyak kita menikmati
perempuan yang dinikahinya. Begitu juga pemberian seorang bapak

kepada anaknyadisebut dengan ii5 disebutkan dalam sebuah kalimat
lK'.u4\;P artinyaia memberikan ini kepada anaknya.Kalimat ip ati
artinya aku memberikan mahar kepada seorang perempuan.

Allah berfirman:

{@?e*Ly
"Maskauin sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."
(QS. An-Nisa' [4]:4)

Kata Jujyt artinya mengaku-ngaku terhadap sesuatu serta
meraihnya. Dari pemaknaan ini maka disebutkan dalam sebuah kalimat

;At J*,3)ti artirrya si fulan menisbatkan syair kepada dirinya.
Kalimat '+ g artinyabadannya mengunrs. Seolah menjadi seperti

lebah. Dari kata tersebut lahirlah kata J7rlsl yang biasa disandingkan

dengan kata.-iij.tt artinyapedang yangtipis yang diserupakan dengan

kelembutan madu. Kata'i)Al dapat dijadikan sebagai asal katanya,

sehingga penamaan kata J,S3t dengan makna lebah dilihat dari proses

kerja atau fungsi lebah yaitu menghasilkan madu.lVallahu A'lam.
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t 07
;tra): Kata p artinyaadalah kita, yaitu mengungkapkan diri sendiri

trr, orrrrg lain. Adapun kata l? y^ngdisebutkan dalam al-Qur'an
hanyadinisbatkan kepada Allah seperti yang terdapat dalam firman-Nya
yangberbunyi:

{@,-At5Aa{a}ilr*y
" Kami menceritakan kepadamu kisab y ang p aling baik.'
(QS. Yusuf ll2l:3)

Dikatakan maksudnya adalah mengabarkan sebuah berita
yang berasal dari diri-Nya sendiri, dan bentuk pemberitaannya itu
menunjukkan bahwaberita atau kisah tersebut adalah milik-Nya.
Sebagian ulama berkata bahwa maksud penyebutan tersebut adalah

bahwa sesungguhnya Atlah Sq:na mengunakan kata i,/' dalam
perbuatan-Ny, jika perbuatan tersebut menggunakan perarLtara para

Malaikat-Nya atav sebagian dari wali-Nya, sehingga penggunaankata

fi ^rnggambarkan 
hasil perbuatan-Nya beserta Malaikat dan para

waliNya yangAllah berikan kekuasaan kepada mereka seperti yarrg
disebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@'l e;itv!
" DAn (Malaikat-Malaikat) yd.ng rnengd.tur urusan dunia.'
(QS. An-N dzl' dt l79l: 5)

Mengenai hal ini juga terdapat firman-Nya yang berbunyi:

{@"{-^1gi'"4y
"DAn Kami lebib dekat kepadanya dari pada harnu.."

(QS. Al-\faqi'ah [s6]: 8s)

Maksudnya adalah ketika menjelang kematian pada saat dihadiri
oleh para Malaikat utusan-NyayangAllah sebutkan dalam firman-Nya
yangberbunyi:
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{@i(+t,*;y
"Yang dimatikan oleh para Malaikat." (QS. An-Nahl [16]: 28)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@5littjPYyy
" Ses unggubny a Kami telab menurunk an adz' Dzihra (al - Qur' an). "
(QS. Al-Hijr [1s]: e)

Karena penurunan al-Qur'an ini menggunakan perantara al-Qalam,

Lauhul Mahfudz dan Malaikat Jibril.

9a) : AIIah berfirman:J

{@#(tlKs;Y
*Apakab (akan dibangkitkan juga) apabila h,ami telab meniadi tulang

belulang y ang h ancur lumat ?" (QS. An-Nazi' at 17 9): lt)
Kata 'aj, diambil dari kalimat '6AA\ o;i artinya pohon itu

membusuk (keropos) sehingga terhempas oleh tiupan angin. Kata'a1"A\

artinya adalah suara yangkeluar dari dua lobang hidung (dengusan),

karena itu dua huruf yang keluar dari hidung disebut an nakbtr Wi.
Sedangkan kata :-*l artinya adalah unta yang tidak menghasilkan

susu atau unta yang dimasuki jari lemari ke dalam hidungnya. Kata

?U)\ artinya adalah orang yangmendengus (mengeluarkan suara dari

dalam hidungnya) dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat!\5rl5Jtu
artinya di daerah ini tidak adayangmendengus.

, lil : Kata jJ.dt artinya adalahpohon kurma. Kata tersebut dapat

trlgunakan dalam bentuk tunggal ataupun jamak sekaligus.

Allah SGj:nYJ berfirman:
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{@;&y36{+ky
"Seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang."
(QS. Al-Q amar l5al: 20)

Allah juga berfirman:

{@tuLsil5"iiry
"Seperti batang-batang pobon kurma yang telah kosong (apuk)."
(QS. A1-Haqqah l6el:7)

{@uw,y_,y
"Dan pobon-pobon kurma ydng lrTajd.ngnyd lembut."
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: M8)

{@#U6&ula$y
"DAn pobon kurma ydng tinggi-tinggi yang nxempunydi mayang ydng
bersusun-silsun." (QS. Qaf [50]: 10)

Jamak kata tersebu adalah J"j'.
Allah berfirman:

{@ $ti;>;e'y
"Ddn dari buab kurma." (QS.An-Nahl 116l:67)

Kata jJJ3tjuga berarti saringan repung. Kalimat 4gtdJ,J$\artinya
aku menyaring sesuatu dan mengambil pilihan (hasii saringan) nya.

..1
).lJ : Kalimat ;6fut ,!,'J artinya adalah sekutu sesuaru atau yang
serupa dengannya dalam sisi intinya. Ini merupakan bagian dari bentuk
penyerupaan, karena kata Ji.it yang berarti seperti, dapat digunakan
dalam bentuk penyerup aan apasaja. Setiap kata'4maka iajugaberarti tl

jr, nr-rrn tidak setiap kata fu mengandung arti !. Disebutkan i!
atau iL-$ atau iit a +5 artiny a y ang menyerup ainy a.
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Allah berfirman:

{@r,rrti+\i*1r,3}
"Kdrend itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sehutu bagi Allab."
(QS. Al-Baqarah l2l: 22)

{ @ r'$3 i'f ei u:4.; qsi C' y
"DAn diantara manusia ada orang-ora.ng yang merryembab tandingan-
tandingan selain Allab." (QS. A1-Baqarah [2]: 165)

"Ddn kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya." (QS. Fushshilat $l]9)
Ada yang membacanya dengan bacaan:

{@,E\i1Y
"Hari panggil memanggl." (QS. Ghafir g0l: 32)

Maksudnya mereka saling memanggil satu sama lainnya. Ini sama

seperti y arrg disebutkan dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{@'ib'f''1;iy
*Pada bari ketika manusia lari dari saudaranya." (QS. 'Abasa [80]: 3a)

.a
P# : Kata iSJlatau 

'e;ttAt artinyamenyesal, yaitu merasa rugi karena

Ldanyaperubahan dalam berfikir terhadap sesuatu yangsudah berlalu.

Allah Sq.nw berfirman:

{@ 'ut +hi'u'{.;1y
"Kdrena itu jadilab dia seorang diantara orang-orang yang menyesal."
(QS. Al-Maidah [s]: 31)
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Allah juga berfirman:

{@*i:;4$6y
"Dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orangyang

merryesal." (QS. Al-Mu'minrln lnlz a0)

Asal arti kata .J6r;[ diambil dari kalim at { 6}l'a;;ti artinya
yaitu menemani kesedihan. Kata i1r€ll dan kata,iuJJl juga kata i;tilil
maknanya berdekatan (hampir mirip). Sebagian berkata bahwa kata
'ut';#5t dan kata 'a4tAt mempunyai makna yangsaling berdekatan.

Sementara yarTglainnya berkata: oYdA\ y^ng berarti dua peminum
arak dapat disebut dengan g\.1;#Jl dilihat atas sikap mereka setelah

minum selalu menampilkan penyesalan.

l.i5 , Kata ilr;il artin ya adalahmemanggil, yaitu meninggikan
suara dengan jelas. Namun kadang kata tersebut digunakan untuk
mengartikan suara saja (walaupun tidak keras), dan ini yangdimaksud

dalam firman-N y a y ang berbunyi:

{ @7e; xiS;{a* q&u}W b5,+ A4\ g, y
"Dd.n perumparnaan (orang-ord.ng yd.ng nxenyeru) orang-ord.ng kafir
adalab seperti penggembala yang memanggil binatang ydng tidak
mend.engar selain panggilan dan seruan saja.'(QS. Al-Baqarah l2): 171)

Maksudnyaia tidak mengetahui kecuali hanya suara sajayang
tersusun menjadi sebuah kalimat, ada juga yang mengatakan bahwa

panggilan itu adalah susunan kalimat yangmengandung makna.

Allah Sct:i,Y) berfirman :

"DAn (ingatlah ketika) Rabbmu memangil Mu.sA."

(QS. Asy-Syu'ara' 126l: l0)

{@-&}.i:afity
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Dan firman-Nya y^ng berbunyi:

{@;,'3'iJ;{i6r'g\
" Dan apabila k amu menyeru (mereka) untuk (mengerj akan) sembaborg. "
(QS. Al-Meidah [s]: s8)

Maksud kata ii3l5 dalam ayat tersebut adalah p*.ryaitumengajak,
begitu juga y ang ada dalam firman-Ny a y 

^ng 
berbunyi:

{ @i:g; i ri or ti\-AL3 ; 
j-6L-.r

" Dan apabila kalian diseru untuk sbalat j um'at." (QS. Al-Jumu'ahl62l: 9)

Adapun p an ggilan shal at ialah laf ad z tertentlr $afazh-la[azh khusus)

yang berlaku dalam syariat sebagaima ta y ang sudah diketahui.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@l"* ekoes;3q'!+3y
*Mereka itu adakb (seperti) orangydng dipanggil dari tempat jaub."
(QS. Fushshilat $71: aa)

Adapun penggunaan kata il3l dalam ayat tersebut sebagai

peringatan bahwa mereka jauh dari kebenaran (sehingga harus diseru),

sebagaima na yang disebutkan dalam firman-Nya yar,g berbunyi:

{@ y;bkc>61t;;;**by
"Ddn dmgarkanlah (seruan) pdda hari penyeru (Malaikat) menyeru dari
telnpat yang dekar." (QS. Qef [50]: 41)

"Dd.n Kami telab rnemangilnya dari sebelab kanan gunungTbrff."
(QS. Maryamllgl:52)

{@#iu*trin'cis'Y
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Dan Allah juga berfirman:

{@a;6:Ev$y
*Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu diserulab dia.'
(QS. An-Namll27l:8)

Dan firman-Nya y ang berbunyi:

{@ L1a;{-,frr-:-:,'uiL;p

"Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan sudrd yang lembut."
(QS. Maryam [19]: 3)

Adapun digunakannya kata !t4 dalam ayat tersebut, ini sebagai

bentuk penggambaran dirinyayangmerasa jauh dari Tuhannya karena
dosa dan keburukanrya, sebagaimana hal ini biasa terjadi pada orang-
orang yangmerasa takut akan siksa Nyr.

Firman-N y a y arlg berbunyi :

{@ *Yurq$/c;'cf$Y
"Ya Rabb kami, sesunggubnya kami mendengar (seruan) yrmg rnenyeru

kepada iman." (QS. Ali 'Imran [3]: 193)

Seruan dalam ayat tersebut ditujukan kepada akal, sedangkan yang
menyerun ya yaitu kitab, rasul dan beberapa ayat yang menunjukkan
akan kewajiban beriman kepada Allah Jct:i,v;L.Adapun kenapa
dijadikannya al-Qur'an sebagai penyeru, karena kejelasan isinya
yarlg memerintahkan untuk beriman layaknya orang yang sedang

memanggil-manggil. Asal kata ilSl diambil dari kata q93l yang
berarri basah. Disebutkan dalam sebuah kalimat 'e; &*,L; aninya
suara yang basah dan tinggi. Kemudian kata il3l digunakan untuk
mengartikan suara, hal ini dilihat bahwa jika mulut semakin basah,

maka ucapannya akan semakin terdengar indah. Oleh karena ini, orang
yang fasih dalam berbicara selalu diidentikan dengan banyak ludah.
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Dikatakan 'x-;i -';fi -.e15. Pohon juga disebut dengan q9i5 karena
basah itu bersumber dari adanya pohon. Dan ini merupakan bentuk
penamaan muSaba'b dengan nama sebabnya.

Seorang penyair berkata:

;-:pKtf U rStV\lefJK
Layaknya pobon kurma ydng rnenyeru dari balik pobon kamper

Maksudnya menampakkan suaranya. Kata ltliit juga dapat
digunakan untuk mengartikan sebuah pertemuan dalam majelis,
sampai sebuah majelis pun disebut dengan g;\3Jl atau uit:jit atau bisa
juga dengan il3Jl .dan ini biasa diucapkan bagi orang-orang yanghadir
dalam majelis tersebut.

Allah berfirman:

{@{'(UY
"Maka biarlab diz memanggil golongannya (untuk menolongrrya).'
(QS. A1-'Alaqle6l: t7)

Dari pemaknaan ini maka ada sebuah tempat di Mekkah yang biasa

digunakan untuk berkumpul, ia disebut dengang,lHljlS. Kedermawanan

atau kemurahan hati juga disebut dengan ,jrgJl. Oleh karena itu
disebutkan dalam sebuah kalimat g)3 & tK a:,3i5)ti aninya si fulan
lebih dermawan daripada si fulan. Kalimat g)3,? ,&*33Y1artinya
aku tidak mendapatkan apapun dari si fulan. Kalimai jilr9E+, arrinya
kata-kata yanghina.

;lJ : Kata j3Jl artinya adalah nadzar, yaitu mewajibkan sesuatu

kepada diri sendiriyang bukan dari kewajibannya karena alasan

tertentu. Disebutkan dalam sebuah kalimat si aht ,iji5 artinya aku
bernadzar sebuah perkara kepada Allah.
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Allah Ss).n\.a berfirman:

{@6;dr}.3'iav-\
"sesunggubnya aku bernadzar pudsd kepada Ar-Rabman."
(QS. MaryamlTgl:26)

Allah juga berfirman:

{@;r iiJ33i'#n;rtrY;y
*Apa 

saja yang kamu nafkabkd.n d.td.u apa saja ydng kamu nadzarkan."
(QS. Al-Baqarah l2): 27 0)

Kataj6ijt artinyaadalah peringatan, yaitu memberikan kabar y^ng

di dalamnya terdapat kandungan menakut-menakuti. Sebagaimana

halnya kata'*,ii1l bermakna memberikan kabar yang di dalamnya
terdapat berita gembira.

Allah berfirman:

{@.}'i(G:'fd"tty
"Maka Kami memperingatkan kamu dengan Neraka yang menyala-

nyala." (QS. Al-Lail l9!: M)

{ @ ;}si $ r1{" it";6* {d'rty
"Aku telab memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir ydng

menimpa kaum'Aad dan kaum Tsamud." (QS.Fushshilat [a1]: 13)

{ @ 
"65! 

iJ3':rt -'g66f$y

"Dd.n ingatlab (Had) saudara kaum 'Ad yaitu ketika dia memberi
peringatan kepada kaumnya tentang bukit-bukit pasir."
(QS. Al-Ahqatla6l:21)

{@ i,f,i.\jiswrSay
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"Dd.n orang-ord.ng yang kafi.r berpaling dari apa yang diperingatkan

kepada mereka." (QS. AI-Ahqaf [a6]: 3)

{@#ii'$;6;u5u6rls#Y
*Supaya kamu memberi peringatan kepada [Jmmul Qura (penduduk

Mekkab) dan penduduk (negeri-negeri) seh,elilingnya serta memberi

peringatan (pula) tenta.ng hari berkumpul (kiamat). "
(QS. Asy-Syure la\:7)

{@ "€)t('*tr6:+1y
"Agar kamu memberi Peringd.td.n kepada kaum yang bapak-bapak

mereka belum pernab diberi perngatd.n." (QS. Yasin 136l: 6)

Kata)-;glartinyaadalahyangmemberiperingatan.Danperingatan
ini berlaku umum, baik untuk manusia ataupun untuk selainnya.

{@ -Wi$61;l}
"sesunggubnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas kepada kamu

sekalian." (QS.Hud [11]: 25)

{@34i)ai[ig4]
"sesungultnya aku adalab yd.ng nTernberi peringatan yang jelas."

(QS. Al-Hijr [1s]: 8e)

{@U35iY{Y3Y
"Dan ah,u tidak lain melainkan pemberi peringd,td,n yang jelas."

(QS. Al-Ahqaf [a6]: e)

{@i.+ii{;6y
" Dan telab datang kepadarnu p emberi peringatan. " (QS. F athir 13 5l: 37)
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{@;ii;iY
"Pemberiperingatan kepada manusia." (QS. Al-Muddatstsir [74]: 36)

Jamak kata tersebut adalah j3t .

Allah berfirman:

{@d;'i'',-tiG1il1i\
*Ini (Mubammad) adalab seordngpemberi pemgatan di antara pemberi-

pemberi peringatan ydngterdabulu." (QS. An-Najm [53]: 56)

Maksudnya addah bahwa peringatan yang dibawa Nabi Muhammad
-i16 r*:Afy" s am a s ep e rt i p e rin gat an-p e ri n gat an se b elumnya.

Allah berfirman:

{@rA!j;aKy
"Kd.LtFn Tsamud pun telab mendustakann ancdrndn-dncd.ntan (itu)."
(QS. Al-Qamar $fl:23)

{@rii 41;'oK3$y
*Maka alangkab dahsyatnya azab- Ku dan ancamd.n-d.ncd.rndn-Kil. "
(QS. Al-Qamar [sa]: 16)

Kalimat ,r)'X n arinyaaku sudah mengetahui (kejelekan perbuatan

itu) sehingga aku mewaspadainya.

? i: Kalimat ,{rLy artinyamelepaskan sesuatu dari temp atl,ya
se-perti melepaskan anak panah dari busurnya. Kata ini biasa digunakan

pada harga diri dan kehormatan. Contoh lainnya seperti kalimat

#, * ai;"Ag 9sl'.xal i.$ artinya mencopot permusuhan dan kasih
sayang dari hati.
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Allah ta;nv;l berfirman:

"DAn Kami cabut segala nM.cd.rn

mereka." (QS. Al-A'raf l7l: a3)

{@+t ugzoi)$:'c;f;Y
dendam ydng berada di dalam da.da

Kalimat lK O.qllt iy'ail egjSyartinya aku mengambil ayat
al-Qur'an tentang ini. Kalimat tif ,i>t3 i$ aninyasi fulan mencabut ini.

Allah berfirman:

{@,rrX ch6t5'U"'y
"Dia mencabut kekuasaan dari ord.ng-ord,ngyang Dia kebendaki."
(QS. Ali 'Imran l3l:26)

Firman-Ny a yarrg berbunyi:

.{@€;}{riliiy
"Demi (Malaikat-Malaikat) yd.ng rnencabut (nyaua) dengan kerds."
(QS. An-N az7' at l79l: 1)

Maksud kata &16,;13l dalam ayat tersebut adalah Malaikat yang
mencabut rTyawa.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@i*triefriqr"i$e;,:ev.\
"Sesungguhnya Kami telah menghembuskan hepada mereka angin yang
sd.ngdl kmcangpada bari nahas yang terus rnenerus."

(QS. Al-Qamar l5al: L9)

Firman-N y a y ang berbunyi :

{@;eiuY
"Yang menggelimpangkan manusia." (QS. Al-Qamar l5alz 20)
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Dikatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah yang menghilangkan

manusia dari tempatnya karena kerasnya hantaman yang menimpanya.

Namun adajtgayang berkata bahwa maksudnya adalah yang mencabut

nyawadari tubuh mereka. Kata{t$l artinya memikat, kemudian kata

tersebut digunakan untuk mengartikan permusuhan dan pertikaian.

Allah berfirman:

{@i-l#^fueW'YY
"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentd.ng sesuAttt., maka

kembalikanlab ia." (QS. An-Nisa' [4]: 59)

{@;iir$;r;}'Y
"Maka mereka berbantah-bantahan tenta.ng urusdn mereka diantara

mereka." (QS. Thaha l20l:62)

Kalimat ,dl f i-$\ artinya menahan dari sesuatu. l<ata i)A\
artinyakerinduan yang mendalam, dan ini yang kemudian digambarkan

dengan pemberian jiwa kepada kekasih. Kalimat tS ,)1,# eb3v
artinyajiwa ini merindukan kepada hal ini. Kalimat if,lLt\ artinya

kaum itu melepaskan untanya ke tempat tinggalnya. Kalim 
^t k)

iyl arti"ya laki-laki yang berambut rontok. Dimaknai demikian
se olah rambutnya tercabut dan b eterb an gan. Kata'ael[t artiny a b a gian

kepala yarrg rambutnya rontok. Disebutkan, untuk PeremPuan
berambut rontok (botak) ia dinamai Lljii)'J!yb"k^n disebut ili,i.
Kalimat U; n artinyasumur ya\gdangkal lubangnya dimana dapat

dicapai oleh tangan. Kalimat Yii\,;ry,iW artinya air minum yang

menyegarkan. (maksudnya terasa segar apabila sudah selesai diminum)

hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yangberbunyi:

{@'a+':^r+Y
"Laknya adalab kesturi." (QS. Al-Muthaffifin l83l:26)
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7 lJ : Kata |'ilt artinya adalah
\L,J , u-
merusaKnya.

Allah berfirman:

masuk ke dalam sesuatu untuk

{ @ 5-L*5 G; {t "3i'6! 6 ;"t }
" setelab syaitan merusakkan ft ubungan) antara aku dan saudara-saudara

ku." (QS. Yusuf [12]: 100)

/-a

O1: Kalima, ,dl ,35 artinya menarik air sedikit demi sedikit
drr[.r-rrr. Kalimat JtI h artiny a sumur y ang airny a dikosongkan.

Sedangkan kata i1$r artinyaadalah nrangan, jamak kata tersebut adalah

J;lr. fati mat'oi,:, ij aninya darahnya dialirkan semuanya. Dari kata

tersebut lahirlah kalimat ,-L4 3t& artinyaorang yang pem ahamannya

dikuras oleh kegilaan.

Allah [Gj:n;;i berfirman:

{@ 'i,ii.t-'wtfi3,Jy
*Mereka tidak peningkarenanya dan tidak pula mabuk."
(QS. Al-\faqi'ah [s6]: 19)

Ada yang membacanya dengan bacaan 6;fr, ini diambil dari
ungkapan mereka yangberbunyi t lgl ariny, -e.eka dikuras atau

dikuasai akalnyakarena mabuk. Asal kata ini diambil juga dari ungkapan

mereka t lg't aninya menguras air sumur. Kalimat ;bill !:'A artinya
aku sudah benar-benar menguras sesuatu. Kalimat d;)-l O-b3l i5
artinyalaki-laki itu kehilangan hujjahnya dalam benikai. Dan dalam

sebuah penrmpamaan disebutkan\E + q#l :y G\'; artinyaia lebih

penakut daripada orang yangkurang akalnya.
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J/: Kata Jj$r ,r.t maknanya adalahturun dari atas. Disebutkan
dalam sebuah kalimat $l't * Jj artinya ia turun dari binatang
tunggangannya, atau kalimat l:S agJ e.Jj aninya ia turun di tempat
ini. KalL at';)${$ aninya ia dituru"lr" oleh orang lain.

Allah berfirman:

{@4/5'7C1gQ{id-Jy
"Tempatkanlah aku pada ternpat ydng diberkati dan Engkau adalah
sebaik-baik yang rnernberi tempar." (QS. Al-Mu'minun 123): 29)

Kalimat l3A i5 artinyadia menurunkan dengan hal ini. Kalimat

*t & i:,1:;-,'e:a..jE *i,r Ji;y^rtinya Allah memberikan nikmat dan
siksa-Nya kepada para makhluk-Nya. Bentuk pemberian nikmat Allah
ini dapat dalam artian wujud nikmatnya itu sendiri, seperti dengan
menurunkan al-Qur'an, atau juga dengan menurunkan sebab-sebab

dan petunjuk kepada nya seperti dengan memberikan besi atau pakaian
dan contoh-contoh lainnya.

Allah berfirman:

{ @ ;5ii" )* tt iJ-" ti ;tiT\y
*Segala puji bagi Allab ydng telab menurunban al-Kitab kepada bamba
Nyo.'(QS. Al-Kahfi [18]: 1)

{@ 6stJ6iix^iY
*Allab ydngtelab menurunkan al-Kitab." (QS. Asy-Syura lal: t7)

Dan firman-Nya:

{@ 56i:4s-3}i1rff;5y
"Ddn Kami turunkan bersama rnereka kitab dan neraca (h,eadilan)."
(QS. A1-HadIdl57):2s)
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{@ Ui'^$rC'iGKi'15y
nDan Dia menurunkan untuk karnu delapan ekor yang berpasangan."

(QS. Az-Zumar [39]: 6)

{@r#i(lsit uty
"Dd.n telab Kami turunkan dari langit air yang su.ci."

(QS. Al-Furqan [25]: a8)

{@lE ito.yo5itl;\iy
*Dan Karni turunkan dari auan air yang banyak tercurab.'
(QS. An-Naba' [78]: 14)

{@ &i;c'$6$'K*6i'i'Y
"Kami telab menurunkan kepadamu pakaian untuk tnenutup durAtrnu."
(QS. A1-A'raf.l7l: 26)

{@;r:,i'iw\,4;ii'y
"Turunkanlah kepada kami bidangan dari langit."
(QS. Al-Maidah [s]: 1la)

{ @.i;6 {ritil J {P' u# u'Jr\ StJy
" B ahu a A l lab menurunkan kar unia- Ny a kep ada s iap a y an g dik e b endaki-

Nya di d.ntd.rd, bamba-harnba-Nya." (QS. Al-Baqarah [2]: 90)

Adapun diantara ay at-ay at y aflgmenyebutkan tentang penunrnan

siksa adalah firmaan Allah:

<,Ji-5,_ G(q. Wi <; h r.ji z* $rF <.]rff )
{@

"sesunggubnya Kami akan menurukan azab dari langit atas pmdudukan

kota ini karena mereka berbuat fasifr. " (QS. A1-'Ankabfil29): 34)
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Perbedaan dalam penggunaan kata ib:)l dan kata biJi' dalam

penisbatannya kepada al-Qur'an dan Malaikat adalah bahwa kata

lyjaldigunakan apabila yangditurunkan itu dilakukan secara berkala

Jari sat, waktu ke waktu lainnya. Sedangkan kata J$yl digunakan

terhadap sesuatu yangditurunkan secara umum. Diantara contoh yarLg

menggunakan kata bjAt adalahfirman Allah yangberbunyi:

{@A{6'*tr;\
*Dia dibaua turun oleb ar-Rub al-Amin (Jibril).'
(QS. Asy-Syu'ara' 126): t93)

Ada y ang membaca ny a dengan bacaan l$.
Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@;"'rtr;i|J\
"Dd.n Kami menurunkann)a bagian demi bagian."
(QS. Al-Isra' [17]: 106)

{@4,3i\'ri,:ii{try
*Mengapa al-Qur'an ini tidak diturunkar." (QS. lvz-Zlkhrr;f [a3]: 31)

{ @'u6'li rr-. igIai' ii y
"DAn kalau al-Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari
golongan bukan arab." (QS. Asy-Syu'are' 126l: L98)

{@,ri.$x|iii y
"Kemudian Allab menurunkan ketenangan-Nya. "
(QS. At-Taubah l9l:26)
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{@r5;; iri*{;18
"Dd.n Allab menurunkan bala tentd.rd. yang kamu tiada melibatnya."
(QS. At-Taubah l9l:26)

{@a; s}$Y
"Mengapa tiada diturunkan sud.tu surat?' (QS. Muhammad la7):20)

{@arc?,iia;'69y
"Maka apabila diturunkan sua.tu suralyang jelas rnaksudnya."
(QS. Muhammad laTl:20)

Digunakannya kata it pada bagian pertama dari ayat 20 surat

Muhammad, dan kata iyi pada bagian kedua, ini sebagai pengingat

bahwa orang-orang munafik itu mereka mengusulkanagar kenapa tidak
diturunkan saja perintah berperang itu setahap demi setahap supaya

mereka bisa turut andil dalam berperang, karena apabila diturunkan
dalam satu kali perintah secara langsung hal ini akan menjauhkan
mereka sehingga mereka tidak dapat melaksanakan perintah perang

tersebut. Mereka meminta perkara yarTgbanyak namun tidak pernah

melaksanakan perin tah y ang sedikit.

Firman-N y a y arrg berbunyi

{@7t4tgo'*i;fiuYp
"sesunguhnya Kami rnenurunkannya. (al-Qur'an) pada malam ydng

penub berkah." (QS. Ad-Dukh en gal: 3)

{ @ iu3t r+.'$ citt'otar' # y
" Bulan ramadh an y dng di dalamny a diturunkan al-Qur' an.

(QS. A1-Baqarah [2]: 18s)

{@rriii4litJi:y\
"sesungguhnya Kami menurunka,nnyd, pada malam lailatul qadr."
(QS. Al-Q adr lezl: t)
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DigunakarLnyakata l$ bukan kara $l pada kedua ayat diatas,

hal ini sesuai dengan apayang diriwayatkan bahwa al-Qur'an ini
diturunkan secara langsung ke langit dunia, kemudian setelah itu
al-Qur' an diturunkan secara berangsur-angsur.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

il;i?XtJutLl{;<t;;?r6\a3;(bfr l6t\y
{@

" Orang- orangArab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafi.kanny d.

dan lebib waj ar tidak mengetab ui hukum-hukum yang diturunkan A llah

kepada Rasul-Nya. " (QS. At-Taubah l9l: 97)

Digunakan nyakataJ$)l dalam ayat tersebut karena hukum yang
diturunkannya bersifat umum. Dan sebagaimana sudah dijelaskan
bahwa penggunaan kata isil lebih umum dibandingkan dengan

penggunaan kata &;3Jt .

Allah berfirman:

"sekiranyaKamiturunkanor-qur'o!rYr#:r::"{::j:'
(QS. Al-H asyr l59l: 2t)

Tidak digunakannyakata titg d.1"- ayat tersebut juga sebagai

pengingat bahwa seandainya al-Qur'an ini diturunkan secara langsung,

tentu Allah tidak akan menurunkannya secara berkala kepada kamu
(MuhammaQ.

"Pasti kamu akan melibatnya tunduk." (QS. Al-Hasyr l59l:21)

Dan firman-Nya yan1 berbunyi:

{@try-';:i:j\
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{ @ tr+ ;Ka;WS;i, @ f,Klf; i5 ;y
"Sesunggubnya Allab telab menurunkan peringatan kepadamu, (dan

mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayd.t-ayd.t Allab."
(QS. Ath-Thalaq [6s]: 10-11)

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan diturunkannya peringatan
($l;) dalam ayat tersebut adalah diutusnya Nabi Muhammadxazrg
dan dinamakannya beliau dengan sebutan tf;hal ini sebagaimana

Nabi 'Isa i{:r-rg juga dinam akan'a:$.Dengan demikian maka katair$
dalam ayat diatas berfungsi sebagai pengganti dari kata S1. N*-rrn
ada jugayang berkata bahwa maksud diturunkannya peringatan
dalam ayat tersebut adalah peringatan Nyr, yaitu seorang rasul. Maka
dengan demikian kataSr$ dalam ayat diatas adalah maful (objek),

sebagaimana ia tersebut t;W>.Adapun ka:; l$Uia sama dengan kata

, J5. Disebutkan dalam sebuah kalimat li'A,,!)Xl Jj artiny aMalaikat
tunrn dengan membawa ini ffi1maka turunlah (y.rg dibawanya) itu.
Sehingga tidak tepat jika dikatakan lii-, Ji &l (Al1ah turun dengan

membawa ini), dan tidak tepat pula penggunakan kata iltlfi.
Allah berfirman:

"Ia dibaua turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril).'
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: t93)

Allah juga berfirman:

"Turun Malaikat-Malaikat." (QS. Al-Qadr 197): a)

{@A{6,*t;b

{@;<+lititq

{@k;;'S\.{j'6Y
"Dan tidaklah kami ]ibril) turun kecuali dengan perintah Rabbmu."
(QS. Maryam [19]: 64)
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{@w>'r'tii:-\
"Perintab Allab berlaku padanya." (QS. Ath-Thalaq [55]: 12)

Dalam perkara dusta dan kebohongan atau perkara yang datang

dari syaitan tidak ada penggunaan kata lain selain dengan menggunakan

kata f,"iat

Contohnya seperti dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@ i!"#)ir66y
"Ddn al-Qur'an itu bukanlah dibaan turun oleb syaitan-syaitan."
(QS. Asy-Syu'ara' 126lz 210)

{@ri@Ail\3ii;,.i"Y
*Kepada 

siapa syaitan-syaitan itu turun? MerekA tnrun."
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: 227-222)

Adapun kata fi:r adalah sesuatu yarlgdiperuntukkan bagi para
penghuni Surga atau Neraka.

Allah berfirman:

{@{;a}I\e"t*y
"Maka bagi mereka Surga ternpdt kediaman " (QS. As-Sajdah l32l: t9)

Allah juga berfirman:

{@';,r)--Gi'iy
*Sebagai 

tenxpd,t tinggal (anugerah) dari sisi Allah.'
(QS. Ali'Imran [3]: 198)

Allah juga berfirman mengenai gamb aran para penghuni Neraka:

{@r$"'-;J"t33Y
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"Benar-benar akan memakanpobon zaqurn." (QS. Al-\7aqi'ah [55]: 52)

Sampai ayat yarrg berbunyi:

{@ q}i;;'{i':,r}
"Itulah bidangan untuk mereka pada bari pembaldsdn."
(QS. Al-\faqi'ah [55]: s6)

{@#e:&Y
*Maka dia mendapat hidangan air yang mendidib.'
(QS. Al-\faqi'ah [56]: 93)

Kalimat rS>f3ajjf aninyaaku mengunjungi si fulan. Kemudian kata
ijrBljuga dapat digunakan 

"rrt"k 
mengartikan kesusahan dan musibah.

Jamak kata tersebut adalah J:t; . kata J51t yang biasa digunakan dalam

peperan gan berarti tempat datangny a seran gan. Kalimat'oil &:' berarti
si fulan datang dari arahku.

Seorang penyair berkata:

{:u *iilwi'i:6
Apakah d.sma. berkunjung atau tidak?

Kata iiSlt dan kata l$r biasa digunakan untuk mengartikan air
mani yiltgkeluar dari lakilaki. Kalimat $ j'71t artinya makanan

y^ng berbau (beraroma). Kalim ar '6:{ i} ^rtinya 
hidanga n yarlg

disediakan bagi masyarakat, pemaknaan ini diserupakan dengan kata

i3 y^"gberarti beraroma (pada makanan).

9.40 : Kata 4;,itt atau i:-:iJl artinyaadalah nasab, yaitu bersatunya
o'

(kekeluargaan) dari salah satu arah kedua orang tua. Nasab ini
mempunyai dua jenisiputama, nasab Atb-Thul yaitu nasab dari bapak

dan anak. Kedua, nasab 'Aradb yaitu nasab antara anak saudara dan

anak paman.
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Allah berfirman:

{@'W6ffi}
"Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musbaharab."
(QS. Al-Furqan l25l: sa)

Disebutkan dalam sebuah istilah g)i # 5)3 artinya si fulan
kerabat si fulan. Kata !-l"jl juga digunakan dalam menakar dua jenis

yang ada kesamaan jenis dalam beberapa halnya yang menjadikan
kekhususan masing-masing. Dari kata tersebut juga lahir kata {rriJt
yaitu penisbatan dalam syair yang menyebutkan kerinduan terhadap

perempuan. Disebutkan dalam sebuah kalimat f;ili;u,?t'Jll,;A
artinya penyair itu menisbatkan syair kerinduannya kepada seorang

PeremPuan.

..7
P: Kata UjJt artinya adalah menghilangkan sesuatu dengan

lEsuatu y 
^ngdigunakan 

untuk dij adikan pengganti setelahnya. Seperti

kalimat SUt ;-3,l gI artinya matahari ini menghapus bayangan.

Atau seperti kalimat ,;.ljJtJHlta artinyabayangan itu menghapus

cahaya matahari, atau seperti kilimat lainnya yaitu +UJl +{il €
artinya, uban menghapus masa muda. Kata el3t terkadang diartikan
sebagai ii5;jr yaitu menghilangkan, terkadang-i a jugadigunakan untuk
mengaftikan &$)t yaitu ketetapan, namun terkadang kata iStjuga
digunakan untuk mengaftikan keduanya (penetapan dan penghapusan).

Kalimat 

"\i{1 
{ artinya terhapusnya hukum dalam al-Qur'an dan

ditetapkannya hukum baru.

Allah Jr;':nv;L berfirman:

{@q:; *rk@ixr-ee;3;y
"Ayat rnand. sajayangKami batalkan atau Kami jadikan (manusia) lupa
kepadanya." (QS. Al-Baqarah [2]: 106)
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Ada yang berkata bahwa maksud dari ayat diatas adalah'apa
yang telah Kami hilangkan kewajiban amal di dalamnya.' Ada juga

yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah 'tidaklah Kami
menghapusnya dari hati-hati hamba Ku.' Ada jtgayangberkata. bahwa
ayat yangberbunyi W,i *t ct#u artinya aialah l"iatLjYyaitu
tidaklah Kami mengadakan dan menurunkannnya. Pemaknaan ini
diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi: +l:iflt C;-^ artinya
aku sudah menghapuskan kitab dan kami mengakhirkannya sehingga
belum menurunkannya.

{@ i,L3fi;iitiK\UY
*Allab menghilangkan dpa ydng dimasukkan oleh syaitan itu."
(QS. Al-Hajjl22l: s2)

Kalimat 

"li{11!j:i 
aninya memindahkan gambaran umum sebuah

kitab ke dalam kitib lainnya, dan ini bukan berarti menghilangkan
isi kitab tersebut dalam gambaran peftama, namun ia dapat bermakna
menetapkan sebuah kitab yangsenrpa dalam bentuk lain. Sama halnya
dengan stempel atau cap yang ditempelkan dibanyak tempat. Kata

1l.c;'.tjr artiny aadalah menghadap untuk menghapuskan ses,ratu dengan
membawa pengganti y ang akan menggantikan yang dihilangka nnya.
Terkadang kata i_.3tjuga digunakan untuk mengartikan kata 1Ui;-)t.

Allah berfirman:

{@6rt5,KY'-aKqY
"Sesungubnya Kami telah menyuruh mencdtat dpd yang telab kamu
kerjakan." (QS. Al-Jatsiyah g5l: 29)

Kaa'aA;tAlyang biasa digunakan dalam warisan berarti matinya
ahli waris satu demi satu semerLtara harta warisan belum sempar
terbagikan. Kalimat 6.r$rr$j'.it {)\13 aninya berlalunya satu kaum dan
digantikan oleh kaum setelahnyi. Adapun kata sekte i;6tSt aftinya
sekte reinkarnasi yaitu sekte yang tidak mempercayai adanyahari
kebangkitan sepefti yang ditetapkan oleh syariat dengan anggapan
bahwa ruh itu berpindah dari satu jasad ke jasad lainnya setelah mati.
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-;eJ: 
Kata )S adalah nama jenis patung. Sebagaimana disebutkan

dalam firman-Ny 
^ 

y ang berbunyi:

{@r;}
"DanNasr." (QS. Nuh [71]: 23)

Kata fiSt jqa berarti burung, dan kata tersebut merupakan
bentuk mashdar. Kalimat e*,4$t 1;tUt -1' artinya seekor burung
itu mematuk sesuat, dengan parrrhnya. Kalimat iAl fr artinya
adalah daging berbau busuk, pemaknaan ini diserupakan dengan
kata;tittersendiri yang berarti bagian dalam sesuatu. Kata 6yJJt
adalah nama dua jenis binatang burung. Kalimat lK ,'i; artinya aku

mengkonsumsinya sedikit demi sedikit. Kalimat za:;r4;$t;t[Jl S3Jf

artinya burung yangmematuk (memakan) sesuatu dengan paruhnya.

/. '(lJrd : Kalimat ;;rlrllt g1t +7:; arrinya angin itu menghantam dan
menghilangkan sesuatu. Disebutk an'illSartinya aku menghancurkannya.

Allah berfirman:

{@ 6:i,Y"W.y
"Rabbku mengbancurkannya (di bari kiamat) sebancur-bancnrn)A."
(QS. Thaha [20]: 1os)

Kalimat g,i, irA,e:\t;9Al,ii aninyaseekor unta itu menaburkan
debu dengan kaki depannya. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat
,3;lSU arrinyaunta yang selalu mencabut tanaman.

Allah Sat:i,va berfirman :

{@ 6:3;aii:La;i:,jy
"Kemudian Kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam
laut Berupa abu yangberserakan)." (QS. Thaha 120)z 97)
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Busa atau buih juga disebut dengan i:u; t rt ini diserupakan dengan

debu yan g b e rh amburan lay akny a buih. Kali mat [>tlj-',ut artiny a b e j ana

yangp.n.rf, (isinya). Kalimat T ;,i;31 artinya *^rn ny^ terrrbah,
dimaknai demikian dilihat dari hamburan debu yangdapat merubah

warna sesuatu. Sama halnyadengan kalimat '$.tt\y^ng berarti wajah

y angsuram. Kata'ai$l artinya adal ah beb atuan y angdapat digunakan

untuk menghilangkan koto ran pada telapak kaki. Sedangkan kalimat

U ?S animya ucapan y arLgberubah-rubah lidahnya.

.t .7
df.d : Kata c.l;3r artinya adalah ibadah, dan kata,!tXl artinya
orang y^ngberibadah, kemudian kata &:jr:t digunakan khusus untuk
mengartikan ib adah haj i. S edan gkan kata oUu:i t artiny atemp at-temp at

dan proses pelaksanaan ibadah haji. Kata 'tK*;Stjuga khusus digunakan

untuk mengartikan hewan sembelihan kurban.

Allah berfirman:

{ @ :r\3 J )")i;\ r\? ;,t$i,y
"Maka uajiblah dtasnya berfidyab,yaitu; berpuasa, atau bersedekab atau

berkurban " (QS. Al-Baqarahl2l: L96)

{@?461ru;y
"syariat tertentuyangmereka lakukan " (QS. Al-Hajj l22lz 67)

1.1
, Ir*5 : Kata j*ijt aninya adalah melepaskan sesuatu. Disebutkan
trdr- sebuah kalimat gt;.l)l ;p c*Ag $4\ qL,31 ,,J:5 aninya bulu-

bulu unta terlepas dari unta, dan baju terlepas dari manusia.

{@ H{;i,r{."r'f}
"Apabila kamu telab menyelesaikan ibadah bajimu."
(QS. Al-Baqarah l2)z 200)
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Seorang penyair berkata:

,#'*,Veap,F
Pisahkanlab pakaianku dari pakaianmu su?q)d terpisah.

Kata ijujJl artinya adalah rambut y^ngcopot (jatuh) atau juga

bulu yang beterbangan. Disebutkan dalam sebuah kalimat $;lrej;liS
artinya tiba saatnya bulu-bulu unta itu berguguran. Dari pemaknaan
tersebut, kemudian kata Ji digunakan untuk mengartikan lari.
Disebutkan dalam sebuah kalimat ti)i5 Jt! artinya ia berlari sangat

kencang.

Allah berfirman:

{@5M-vLlLdr'Y
"Ddn mereka turun dengan cEdt dari seluruh tempat yang tinggi."
(QS. Al-Anbiya' l2ll: 96)

(terlahir) dari bapaknya.

Allah berfirman:

Kata J.ijjl artinya anak, dimaknai demikian karena ia terjatuh

{@'iii5s;iia#iy
" Ddn merusak. tdndrndn-tdndrnd.n dan binatang ternak. "
(QS. Al-B aqar ah 12] 205)

Kata 5kU: artinya mereka melahirkan. Disebutkan juga dalam
sebuah kalimat W 4 

"fi iy;u '35 qu,lt!;;-,i;i-E lil jika kamu mengharap

keutamaan seseorang, maka ambillah apa yang dapat mempercepat
permaafan darinya.

lct:S: Kata al.;.l^ilt artinya adalah lupa, yaitu meninggalkan apa
Y-
Frg tersimpan dalam ingatan baik karena lemah akalnya, arau karena
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{@;1# A$':t'y
"Maka rasailab olebmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan."
(QS. As-Sajdahl3l: M)

kelalaian atau karena sengaja dengan menghilangkan ingatan dari
akalny a. Disebutka n't!41 aku melup akannya.

Allah berfirman:

{ @ (,f t :4"fi'e *P o, i"\; d!+L1i y
"Lalu (M^o) melemparkan tongkat itu, maha tiba-tiba ia menjadi seekor

ular yang lneraryap dengan cepdt." (QS. Thaha [20]: 115)

{@ -r\ibic;g\;fry
"Tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apayangmereka telah

diberiperingatan." (QS. Al-Maidah [5]: 1a)

{ @ i5 u a9\lc,(Y 64 )4'lai-'ir;'.t-iy
"Kemudian apabila Rabb memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah

dia akan kemudharatd.n ydng pernab dia berdoa (kEodo Allab) untuk
(mengbilangkannya) sebelum itu." (QS. Az-Ztmar [39]: 8)

6{5

{ @ ;[= \ $ Y-);*tJ oitg-i;f }
"Maka sesunggubnya aku lupa (rnenceritakan tentang) ikan itu dan tidak.

adalab yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan."
(QS. Al-Kahfi [18]: 63)

{@lit;i}r6*y
"Janganlah kamu mengbukum aku karena kelupaanku."
(QS. Al-Kahfi [18]: 73.
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{@;,r*ti*Y
"Kami akan membacakan (al-Qur'an) kepadamu (Mubammad) maka
kamu tidak akan lupa." (QS. Al-ffla]Vy e)

Maksud ayat tersebut adalah pemberitahuan sekaligus jaminan dari
Allah bahwasannya Dia tidak akan menjadikan Muhammad lupa dari
mendengar kebenaran (al-Qur'an). Setiap kelupaan manusia yang Allah
cela maka itu adalah kelupaan yang disengaja (melupakan), adapun
kelupaan yangtidak disengaja maka termasuk lupa yang diberikan
udzar padanya, seperti y^rg diriwayatkan dari Nabi Muhammad
}.5^i.Kip bahwasannya beliau bersabda:

((.3q5bisrr ,yi* €))
"Diangkat (pena pencatatan) dari umatku dua hal yaitu kesalahan dan
lupa."2

Maksudnya adalah lupa yang sebabnya bukan karena kesengajaan.

Firman-Nya y ang berbunyi:

{ @ "A1' i uy-uu"6;;?a-;,*t ei'31,y
"Maka rasailab olebmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan
perternuan dengan harimu ini. Sesunggubnya Kami telab melupakAnnlu. "
(QS. AsSajdahl32):14)

Maksudnya adalah lupa yang disebabkan kesengajaan mereka
sehingga mereka meninggalkan kebenaran karena sikap mereka yang
menghinakan kebenaran tersebut. Dan jika kata,]qjJl disandingkan
2 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor (2045) Ibnu Hibban di dalam

shahihnya dengan nomor (7219) Itl-Baihaqi didalam Al-Kubra dengan nomor (14871) ath-Thabrani
di dalam Al-Kabir dengan nomor (11273) dan di dalam,4 sh-Sbagir dengan nomor (765) semuanya
dari hadits Ibnu'Abbas r:tqg", dengan lafazh hadits sebagai berikut:

u{v rrL$i;rq -6ri:jllrjAr 
g:1 rp'6'irr (:y1

'Sesunggguhnya Allah meletakkan (tidak mencatat) perbuatan ummatku karena kesalahan, lupa
dan karena dipaksa."

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Al"lrzaa dengan nomor (82).
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kepada Allah, maka maksudnya Allah meninggalkan hamba-Nya
sebagai bentuk penghinaan Allah terhadap mereka serta sebagai balasan

dari Allah karena mereka meninggalkan kebenaratt.

Allah berfirman:

{ @ t ti 4;-i4t -fr' t:'4 H:*5 iA('y
"Maka pddd hari (kiamat) ini Kami melupakan mereka sebagaimana

mereka melupakan perternud.n mereka dengan hari ini."
(QS. Al-A'raf.l7):57)

{@wnwy
"Mereka melupahan Allah maka Allah pun melupakan rnerekA."

(QS. At-Taubah l9l:67)

Firman-Nya yang berbunyi:

*Dan janganlab kamu sEefri ord.ng-ordngyang lupa kepada Allah, lalu
Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri.'
(QS. Al-Hasyr [59]: 19)

Ayat ini sekaligus mengingatkan bahwa seorang manusia jika
mengetahui hakikat dirinya maka dia akan mengenal Allah. Dengan

demikian siapa salay^ngmelupakan Allah, pada hakikatnyadia sedang

melupakan dirinya sendiri.

Firman Allah Sql{,w yang berbunyi:

{@$t;yiii:S$y
" Ddn ingatlah kepada Rabbmu j ik a kamu lupa.' (QS. Al-Kahfi [ 1 8 ] : 2a)

Ibnu'Abbas berkata: Jika kamu mengatakan sesuatu dan belum

mengucapkan insya Allah, maka ucapkanlah insya Allah jika kamu ingat. "

{ @ il3jl 3du'x't;:"".43ffitj }
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Dari pernyata n di atas dapat disimpulkan bolehnya pengecualian
setelah ada jeda beberapa saat. 'Ikrimah berkata: "Makna kata,aj
dalam ayat diatas adalah berbuat dosa. Dengan ani lain ayat tersebut
bermaksud jika kamu hendak melakukan perbuaran dosa, maka
ingatlah Allah niscaya Dia akan menghalangimu dari perbuatan
tersebut." Kata &j.ijl asal maknanya adalah sesuatu yang dilupakan,
sama seperti kal'a r/;gtyangberarti sesuatu yang dibatalkan. Kemudian
dalam kebiasaannya kata &.j._ijl telah berubah maknanya menjadi
sesuatu yangtidak mempunyai nilai (tidak berharga). Dari pemaknaan
ini maka orang arab berkat ar'j-l;rdtt E*! aninyajagalah (hafalkanlah)
sesuatu yangmungkin dapat kamu lupakan.

Seorang penyair berkata:

lAfiWdlitJ\6'tK
Seakan ia mempunyai sesuatu ydng dilupakan sehingga menguranginya

Firman Allah tr;;,r,v;L yarrg berbunyi:

{@uay
"Barangyang tiddk berarti lagi dilupakdn." (QS. Maryamflgl: 23)

Kata (5 dalam ayat tersebut bermakna sesuatu yarLgbernilai kecil
meskipun tidak dilupakan. Oleh karena itu, maka kata setelahnyaadalah
(;=i aninyayangdilupakan. Hal ini dikarenakan kata &Stterkadang
digunakan untuk mengartikan sesuatu yangtidak berharga meskipun
ia tidak dilupakan. Ada yangmembacanyadenganbacaan (.r9 dan kata
tersebut merupakan bentuk mashdar yarTg mempunyai kedudukan
sebagai maful (objek). Sama halnya dengan kata(g -V+ - **.

Firman Allah Jaj:n\a" yang berbunyi:

{@W:\tGaUYy
"Ayat ntand. saja yang Kami batalkan atau Kami jadikan (manusia)
lupa." (QS. Al-Baqarah l2l:106)
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Maksud kata l.i-ii dalam ayat tersebut adalah menghilangkan
ingatan dalam hati dengan kekuatan ilahi. Kata t,-3l - i!*13l - lUi.lt
artinya adalah sekumpulan perempuan, meskipun bentuk lafadznya

tidak menunjukkan jamak. Ini sama seperti kata i;;ill y^ng berarti
sekumpulan orang.

Allah Jr;;i,v) berfirman:

{@z}q}6ly
"Janganlab sekumpulan ordng laki-laki merendahkan kumpulan yang
lain." (QS. Al-Hujurat lagl: 17)

Sampai ayat y 
^ng 

berbunyi:

{@ P;ttat'Y
"DAn jangan pula sekumpulan perernpudn merendabkan kumpulan
lainnya." (QS. Al-Hujurat lagl: LL)

{@"ljL;#qy
"Istri-istrimu adalab (seperti) tanah ternpat kamu bercocok tanAnt."
(QS. A1-B aqar ah l2l: 223)

{@Gti'W3
*W'abai istri-istri Nabi." (QS. A1-Ahzab [33]: 30)

{@ A{iii-i?-365y
"Ddn ananita-ananita di kota berkara. " (QS. Yusuf [12]: 30)

{@g;i'"'rtii;;r6vt1y
" Bagaimana balny a wsanita-wanita y ang telab me lukai tanganny d. "
(QS. Yrsuf [12]: s0)
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Kata Uill artinyaadalah keringat, bentuk mutsananyaadalah g'tit

dan jamaknya adalah 3L;if.

?t7
L*) ' Kata Luil artinya adalah mengakhirkan waktu. Dari kata
tersebut lahirlah kalimat tlp *r i artinyaperempuan itu telat haidh,
sehingga ia diharapkan akan mengandung, dan perempuan tersebut
dinamaka n',r5. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat M ,l-:irrfl

^rtinya 
semoga Allah memanjangkan umurmu (mengakhirkan

aj almu) . Kata'aiy rill artiny a adalahj ual beli den gan cara mengakhirkan
pembayarannya(kredit). Dari pemaknaan ini maka lahirlah kata i6riit
yangberarti mengundur-undur. Yaitu kebiasaan orang arab jahiliyah

dalam mengulur-ulur bulan haram ke bulan yang lain.

Allah berfirman:

.{@?;rrdifrLy
"Sesungguhnyd. pengunduran (bulan baram) itu banya menambab."
(QS. At-Taubah l9l:37)

- A4, juga yang membaca ayat A1-Baqarah dengan bacaan
\,6'u.i5;i {-I :yi#U maksudnya, ayat manayangKami batalkan dan

Kami undurkan.; baik mengundurkan turunnya ataupun membatalkan

hukumnya.Kata't:,llartinyaadalahtongkatyangdapatmengakhirkan
sesuatu.

Allah berfirman:

"Yangmemakan tongkatnya." (QS. Saba' pal: M)

Kalimat -y- ,i U,;\W g &yr 9k artinya :unta itu mampu
menahan rasa hausnya sampai sehari atau dua hari.

Seorang penyair berkata:
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\:i\:.i 6NJ.,J.gtil {. 6kgf)t €CIk &:
(Jnta yang kuat itu seperti lembaran ka.yu yang aku tanggalkan,

jika dikatakan hepada dua orangyang cerdas kedua'duanya

Kata L.Al artinya adalah susu yang disimpan dan tidak langsung

diminum sampai akhirnya menjadi asam, kemudian dituangkan lagi

air kepadanya.

.7t
;i) : KataliiJt artinyaadalah menyebarkan, membentangkan atau

ilel.raskan. Disebutkan dalam sebuah kalimat 3.Isl6 artinya kain
itu dibentangkan.

Allah berfirman:

{@ J'rJPi6i:\
"Ddn apabila cd.ta.trtn-catatan (amal perbuatan rnanusia) di buka."
(QS. At-Takwir [81]: 10)

Allah juga berfirman:

{ @ :*fi {s +6. b €;iU;- ii S' \
"Meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan

rabmat-Nya." (QS. Al-A'raf l7l: 57)

{@,\-,ygy
"DAn menyebarkan rahrnat-Nyo." (QS. Asy-Syura lazl:25)

Firman Allah Jr;4nv;L yangberbunyi

{@f" *v*Ey
"DAn (Malaikat-Malaikat) ydng nTenyebarkan (rahmat Allah) dengan

seluas-luasnyd. " (QS. Al-Mursalat l77l: 3)
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Maksud kataJtT(ll adalah Malaikat yangmeniupkan angin, atau
bermakna angin yangmeniupkan awan. Dikatakan bahwa jamak dari
kata;(Al adalah $.Dan adayangmembacanya dengan !!ii, maka ia
sama seperti firman-Nya yarg berbunyi gWgV Demi Malaikat yang
mengutus angin. Dari kata tersebut lahirlah kalimat \%. W3,r 4"
artinya aku mendengar ucapan yang indah. Karena banyaknya
pujian orang lain kepadanya. Kalimat fr* - _:it g artinya mayit itu
dibangkitkan dengan kebangkitan.

Allah berfirman:

{@j,f iA{'Y
"Ddn banya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."
(QS. Al-Mulk [67]: 1s)

{@tji <,;i-rtic-.},}
"Bahkan adalah mereka itu tidak mengbarapkan akan kebangkitan."
(QS. Al-Furqan [25]: a0)

{ @ Gi{;(*riti;';$#.{j }
"DAn 0"So) tidak kuasa mematikan, mengbidupkan dan tidak (pula)
membangkitkan." (QS. Al-Furqan 125): 3)

Kalimat ;nS 4t lit fil artinyaAllah membangkitkan mayit
sehingga mayit itu dibangkitkan.

Allah berfirman:

{@rS,:a,"*y
*Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali."
(QS. 'Abasa [80]:22)

{@'tg i^$.*,CrLy
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"Lalu Kami bidupkan dengan air itu negeri yang n1Ati."
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 11)

Dikatakan kalimat eiit alt -t; artinya Allah membangkitkan
mayit. Namun hakikat maknanya adalah diambil dari kalimat,3.rlllix
yaitu membentangkan kain.

Seorang penyair berkata:

tfr3 W f._E \tK * ;143j5,:., &L d\Y
Masamu telab memanggilmu setelah engkau dilahirkan dan

tumbub besar, begitu juga ia akan semakin memanggilmu dan
membangkitkanmu

Firman-N y a y ang berbunyi:

{@ 1'Y':t;!i'#'b
"Dd.n Dia menjadikan sianguntuk, bangun berusaha."
(QS. Al-Furqan l25l: a7.

Maksudnya menjadikan siang sebagai waktu untuk berpencar
mencari r ezeki. Sebagaima na y angdisebutkan dalam firman-Ny a y ang
berbunyi:

{ @;'-;i iiriiK iar-#,; n y
"Ddn harma rabmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang."
(QS. Al-Qashash l28lz 73)

Kalimat .rrBljU+! artinya bertebarannya manusia guna mencari
kebutuhan hidupnya.

Allah berfirman:

{@<,i45'54$t*\
"Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia ydng berkembang biak.'
(QS. Ar-Rum [30]: 20)
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{@Wv4r''9}
" Dd.n bila selesai mak an, maka keluarlab kamz. " (QS. Al-Ahzeb [33]: 53)

{ @.rfi a\ .l- :6"5-ai.BrrF }
"Ddn jika telah selesai shalat, maka bergegaslah (bertebaranlah) dimuka
bumi." (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Dikatakan bahwa kata \ii maknanya sama dengan ly:,s:\ dan
adayangmembacanya dengan bacaan Vi:Jl6Uii\,f l1y, Dan apabila

dikatakan; "bangkitlah, maka bangkitlah. Dan ini adalah bacaan syadz

(tidak benar). Kata jli^;;-'it artinya adalah mengembangnya sel pada

binatang tunggangan. Kata h$l artinya adalah keringat yang ada

padabagian dalam pergelangan tangan, dinamakan demikian karena

keringat tersebut mengalir. Kata ;3St juga bermakna awan yang
menyebar, dalam arti lain ia adalah ',rii:it yaitu yang ditebarkan,
sama dengan dinamakannya ,h*St dengan makna ,hriAt. Dari kata
tersebut dikatakan |,j". .;";€)qJl ,#yartinya burung rajawali itu
berpakaian bulu-bulu yang lebat dan panjang. Katalfitjuga bermakna

padang nrmput yangkering. Dan apabila terkena hujan, maka padang

tersebut akan hidup dan bangkit kembali sebagaimana halnya puting
susu, dan itu merupakan penyakit bagi kambing. Disebutkan dalam

sebuah kalimat i;-tir ,>-ii artinya tanah itu berhamburan, dan tanah

y angbe rhamburan tersebut dinama kan'epl. Kalimat riij \ e :,Ll ors
artiny a aku meng gergaji kryr dengan menggunakan gergaji. Dimaknai
demikian dilihat dari apa yang tersebar dari pemotongan tersebut
ketika memahat. Kata i;ilJt bermakna jampijampi atau mantera yang
digunakan untuk mengobati orang sakit.

.. 7l
-p 

: Kata 733Jl artinyaadalah bagian tanah yang tinggi. Kalimat (D:t ;i
artinyasi fulan bermaksud menuju datarantinggi. Dari pemaknaan ini
lahirlah kalimat ;F * |Ji; ax^ninya si fulan berpaling dari tempat
tinggalnya. Dan setiap y^ngberpaling dinamakan hU.
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Allah berfirman:

{@\t-^ 
*('ir3aiV6(;\

"Dan apabila dikatakan: "Bangkitlah kamu, maka bangkitlah."
(QS. Al-Mujadilah [s8]: 11)

Kata ';.LiJt juga digunakan untuk mengartikan menghidupkan,
hal ini dapat dilihat bahwa menghidupkan merupakan meninggikan

sesuatu yangsebelumnya tidak ada.

Allah berfirman:

{@6;# JiL+G:iJ;;i;r3\
"Kernudian lihatlah kepada tulang belulang keledai itu bagaimana Kami
rneny usunny a kembalr. " (QS. Al-Baqarah l2): 259)

Ada yang membaca dengan men dbammah kanhuruf nun (.3) ada

juga y ang me m b ac anya de n gan me mfatb a h -kanny a (o) .

{@6,ffi6.{,vy
" Wan ita- u anita y an g k amu k b aw at irkd.n nu sy uzny A. "

(QS. An-Nisa' [4]: 34)

Kalimat i1;Jir:* artinyaistri yang marahterhadap suaminya, dan

membanggakan dirinya sehingga tidak lagitaat kepada suaminya, serta

memalingkan pandangannya kepada lelaki selain suaminya. Dengan

pemaknaan ini seorang penyair berkata:

FV ;y #', 4 WK f-u)l'r+ eA+ \t\

Jika ia duduk dihadapan sang imam,
seakan ia terlibat seperti kazuan yang berubab dalam sehejap

Kalimat bU 3C artinyakeringat yang bau.
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L-fi: Ailah s,e6:iY$berfirman:

"Demi (malaikat) ydng mencabut (nyauQ dengan lemah lembut."
(QS. An-N 127' dt 17 9): 2)

Dikatakan bahwa maksud dengan kata3\\6t adalah bintang-
bintang yang keluar dari arah timur ke barat dengan caraberjalan.
Maka dalam arti lain seolah ayat tersebut berbunyi demi bintang
yang berjalan dari arah timur menuju barat dengan perlalanannya
sendiri. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan mereka yalgberbunyi
Y,rU3_; artinyalembu yangkeluar dari satu daerah ke daerah lainnya.
Dikatakan juga bahwa maksud kata &Ua.;tgll dalam ayat di atas adalah

Malaikat yang mencabut nyawa-nyawa manusia. Ada juga yang
berkata bahwa maksudnya adalah Malaikat yang mendudukan perkara.
Pemaknaan ini diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi i1ilil,3 r {
artinyaaku menyimpulkan tali. Dan kata r l.lljuga berartl j&iryaitu
tali yang mudah diuraikan, ini sebagai pengingat akan mudahnya
mereka (Malaikat) dalam menyelesaikan perkara. Kalimat EUilh
artinya sumur yang dangkal airnya, sehingga hanya cukup satu kali
cedukan ember untuk menimb an y a. Kata'ay, f ,St artiny a adalah sesuatu

yang diambil oleh seorang pemimpin sebelum dibagikan. Dikatakan
juga bahwakatair.iijt artinyaadalah unra yang ditemukan oleh para

tentara t^npa ada yang menggiring kepadanya kemudian mereka
memberinya minum. Disebutkan dalam sebuah kalimat i,4t tU:i
aftinya ular itu menggigitnya.

9-/

Ui , Krtr'Li-tt atau i-LiJt artinyaadalah penciptaan sesuatu dan
mengunrsnya.

Allah berfirman:

{@,tjvi:;Ai7i'6iy
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"Ddn sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan ydng pertd,rrtd.."

(QS. Al-\7aqi'ah ls6l: 62)

Disebutkan dalam sebuah kalimat,ij3ii5 artinyasi fulan tumbuh
(sudah besar). Katag1,(Al berani pemuda.

Firman-Nya yang berbunyi:

{@rs;1iaUie6lL}
"Sesungguhnya bangun diwaktu malarn adalab lebib tepat (untuk
kh usy u k) " (QS. Al-M uzzammrl l7 3l: 6)

Maksudnya adalah waktu malam itu lebih tepat untuk bangun
dan shalat. Dari kata tersebut lahirlah kalimat .iUJf rk aninya awan

itu meninggi. Yang demikian itu dilihat dari keberadaannya diudara

serta pengaturan-Nya kepada awan tersebut yang meninggi sedikit
demi sedikit.

Allah berfirman:

{@ 'Jd)i-ltai?,"iy
"Ddn Dia mengadakan da)an mendung." (QS.Ar-Ra'd [13]: 12)

Kata iLf.Jl artinyaadalah mengadakan sesuatu dan mengunrsnya,

dan kata tersebut kebanyakan digunakan untuk binatang.

Allah berfirman:

{ @,r;'Y it'€a\K,F{.'*'tA-,, i6 S y
"Katakanlab: "Dialab ydng rnenciptakan kamu dan menjadikan bagi

kamu pendengaran dan penglibatal?." (QS. Al-Mulk 167l:23)

Allah juga berfirman:

{ @,;'ii <} 5'l1s'4'Ktt5';Y
*Dia lebib mengetabui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan
kamu dari tanab." (QS. An-Najm l53l: 32)
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Allah juga berfirman:

{@{'it:{uc&i1y

{@{4:$isbeu:$y
"Kemudian Kami jadikan sesudab mereka urndt yang lain."
(QS. Al-Mu' minun l23l: 31)

Dan

{@ir.Gcii:6*'y
" Kemudian Kami menj adikanny d makhluk, y ang (berbentuk) lain. "
(QS. Al-Mu'minun l23l: M)

Allah berfirman:

"Ddn ntenciptakan kamu kelak (diakhirat) dalam keadaan yang tidak
kamu ketabui." (QS. Al-\7aqi'ah [55]: 61)

{{;.i1llawttiy
"Dan sesunggubnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain
(kebangkitan setelah mati)." (QS. An-Najm lfil: a7)

Semua kata i6,Jl dalam ayat-ayatdiatas bermaksud menciptakan

y ang hany a Allah saja y ang mampu melakukannya.

Dan firman-Nya yalgberbunyi

{ @ 6r4':tr FiW"i\AiY,@l*,}i :6i7":i y
" Maka pernab kab kamu rnemp erhatikan tentang api y ang kamu nyalak an

(dengan kayu)? Kamukah ydng rnenumbubkan kayu itu ataukah Kami
ydng rnenilmbub kan ?" (QS. Al-\7aqi' ah [5 6]: 7 1-7 2)

Kata ;-i'6f yalgdigunakan untuk mengartikan menyalakan api,

ini diserupakan dengan penciptaan manusia.

628 Hunrf Nun



Firman-Nya yang berbunyi:

{@ruie\fr,;iy
"DAn apakah pdtut (menjadi anak Allah) orangyang dibesarkan dalam

keadaan berperhiasaz." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 18)

Maksudnya adalah orang y ang dibesarkan seperti dibesarkannya
perempuan. Ada y^rlg membacanya dengan bacaan t.ii2 aninya i:;:;
yaitu yangterdidik.

. tl
W) : Kalaim at 4i$t ,L5 artinya meletakkan sesuatu dengan

cira ditegakkan (didirlkan) seperti meletakan tombak, meletakan
bangunan, dan meletakan batu. Kata,.i*991 artinya adalah bebatuan

yang diletakkan di atas sesuatu, jamak kata tersebut adalah ,2\:;
dan L.B. Orang-orang arab terdahulu mempunyai batu-batu yang
biasa disembah, dan mereka biasa melakukan sembelihan untuk
dipersembahkan kepada batu tersebut.

Allah berfirman:

{@i',b-i>#.Jl#*
"seakan-akan mereka pergi bersegera kepada berhala-berhala (seutaktu di
dunin)." (QS. Al-Ma'ari j 17 0l: a3)

Allah berfirman:

{@4i:p'i,61y
"Ddn (dibaramkan bagimu) yang disembelih untuk berbala.'
(QS. Al-Maidah [s]: 3)

Terkadang, kata Gll bentuk jamaknya bisa $\;ii.
Allah berfirman'

{@'$:'.itilu;'icY
"(xerkorban untuk) berhala, mengundi." (QS. Al-Maidah [5]: 90)
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Kata,i,i:Jl dan kata,L/Al juga bermakna kecapaian atau letih.
Ada yang membacanya dengan bacaan:

{@ 2\1i6"3'Y
"Dengan kepayaban dan siksaaz." (QS. Shad [38]: a1)

Kata {"X. dalam ayat tersebut maknanya adalah ,1-Z yaitu
keletihan, pemaknaan ini sama dengan pemaknaa" 54 dan ji y^ng
mempuny ai arti yangsama, yaitu kikir.

Allah berfirman:

{@{.3At'*,+1y
"Di dalamnya kami tiada rnerdsd.lelah." (QS. Fathir [35]: 35)

Kalimat €,^jJ;i artinya dia telah membuatku letih atau dia telah
membuatku merasa bising.

Seorang penyair berkata:

Uy,+Jr e [e;U
Kesediban itu kembali menyapaku pada u,,aktu malam yang meletibkan

Kalimat ,i-e1 f; dikatakan bahwa ia berarti kehidupan yang
diridhai. Kata *iiAl artinya letih.

Allah berfirman:

{@g\:i6ribq)ay
"Sesunggubnya kita telab merasa letib karena perjalanan kita ini."
(QS. Al-Kahfi [18]: 62)

Kalimat +:; r3 artinya ia telah kelelahan. Dan orang yang lelah

disebut dengan ,i*4 atau juga bV.
Allah $Gj:nw berfirman:
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. J ^$, at.

{(9+zl,ilrE.F
"Bekerja keras lagi kqayabd.n." (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 3)

Kata ,iootl juga bermakna bagian tertentu yaflg diberikan, ata:u

juga bagian yang ditentukan.

Allah berfirman:

{@ egi'i4*;"Aily
"Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan (kekuasaan)?"

(QS. An-Nise' [4]: 53)

{ @,{er(;W'}J oii 3i; i1y
*Tidakkah kamu memperhatikan ordng-ord.ng yang telah diberi bagian

yaitu Al-Kitab (Taurat)." (QS. Ali 'Imran l3l:23)

{@;;rGi$y
*Maka apabila kantu telalt selesai (dari sesud,tu urusan) kerjakanlab
dengan s ungguh - sungguh (urus an) y ang lain." (QS. Al-Insyirah 19 al: 7)

Disebutkan dalam sebuah kalimat t'rt'.rAg -?l'A;V artinya ia
disibukan dengan peperangan dan permusuhan. Kalimat't,="a artinya
ia mengumumkan untuk berperang. Meskipun kata J.)l nyatidak
disebutkan, namun ia bermakna demikian. Kalim at,i;;i fiS artinya
kambing yang sakit, atau kalimat i\i.6otti artinya kambing yang
cacat tanduknya. Kalimat',t#'aSU artiny a unta yang dadany a tinggi.
Kalimat coftlt *l-2:. artinya gagangpisau. Dari pemaknaan ini, maka

kata,)t4 diartikan den gan asal. Kalim at 4,4t,)\-2; arcinya as al sesuatu.

Kalimat #.iliS '{; artinya si fulan kembali ke tempat asalnya.

Kalimat jtlil,:"i;3 
^n,.ny^debu 

itu meninggi. Kalim at jAt i.i. aninya
tirai itu ditinggikan. Sedangkan kata ,L.5yangbiasa digunakan dalam

i'rab, itu dapat diketahui dalam ilmu nahwu. Dan kata,--[!ll dalam

lagu, berani bagian dari jenis lagu.
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/ /a
74r: Kata &:lt artinya adalah nasihat, yaitu berusaha melakukan
lEsuatu atau mengucapkan suatu perkataan yang mengandung kebaikan

untuk orang yangdinasihati.

Allah berfirman:

{ @ <!=.1 6}3J,f--f' "51 l;;;t i? il6r"h# riy
"Aku telab menyampaikan kEadamu drndndt Rabbku dan aku telab

memberi nasibat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-ord.ng

ya.ng rnernberi nasihar." (QS. Al-A'raf l7l:79)

Allah juga berfirman:

{@6?r6i'oJK;WqY
"Dan dia (syaitan) bersumpah kepada kduanya: "sesungubnya sdya

adalah termasuk orang-ordng ydng memberi nasihat kepada kamu
berdua." (QS. A1-A'raf l7):21)

{ @ {J'6"; L ;J sy-,# *;;t; y
"Ddn tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak
memberi nasibat bepada karnu." (QS. Hud [11]: 3a)

Kata i.lAt diambil dari ungkapan orang arab yarLgberbunyi e;.6
'f1'n aniiya aku mengikhlaskannya. Kalimat yAt {eV artinya sari

T.rdr'r,atau 
kata t:At jugadapat diambil dari ungkapatyangberbunyi

sJLl&}-X artinya aku menjahit kulit. Dan kata Ugl berarti tukang
jahit, sedangkan kata 1\.&)l berarti benang.

Firman-Nya yarrg berbunyi:

{@q5.-,s.;';1i3;Wy
"Bertaubatlab kepada Allab dengan taubat nasuba (taubat yang semurni-
murninya)." (QS. At-Tahrim [66]: S)
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Kata Vt i dalam ayat tersebut mengandung salah satu diantara

dua makna; Pertama, rabermakna taubat yang semurni-murninya
(ikhlas). Kedua, ia bermakna penghukuman, yaitu taubat yangdapat

memberikan nasihat. Dikatakan bahwa antarakatai#dan kata f\5
sama bentuk dengan kata,3.rLi dan kata.:\5i.

Seorang penyair berkata:

aa^A'.MYV,r;i
A ku mencintai dengan cinta y ang bercarnpur nas ib at

t t7

-P: Kata )Zzll ataukatati,iAl artinya adalah pertolongan.

Allah berfirman:

{@rl'i'i35y
"Pertolongan dari Allah." (QS. Ash-Shaff [61]: 13)

{@;;t}-Z'14\iLy
"Apabila pertolongan Allab telab datang." (QS. An-Nashr [110]: 1)

{@'$a:;:wv\
"DAn bantulab tuban-tuhan kamu." (QS.Al-Anbiya' [21]: 68)

{@F ate*';i{'*,'Lp
"Jika Allah menolong kamu sekalian maka tidak ada yang dapat

rnengalahkan kalian." (QS. Ali 'Imran [3]: 160)

{@ 4}4ii;ii1erL2'i1\
"Ddn tolonglah kami terbadap orrtng-ord.ng kafir."
(QS. Al-B aqarahl2l: 2s0)
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{@azilifr?"t;k54y
"Ddn Kami selalu berkeaujiban menolong orang-orangyang beriman."
(QS. Ar-Rum [30]: 47)

{@t%)2J6r}
"Sesunggubnya Kami akan menolongpara Rasul Kami."
(QS. Ghafir [a0]: s1)

-!

"Ddn mereka sekali-kal tidaklah rnernpunydi pelindung dan tidak, (pula)

penolong dimuka bumi.) (QS. At-Taubah l9l:7a)

{@6, $u6s9;i'\8,y
"Ddn cukuplab Allab menjadi pelindung (bagimu) dan cukuplab Allab
menjadi penolong (bagimu)." (QS. An-Nisa' gl: a5)

{ @ r-${t p: u ;oi JP 6 H6y
"Dd.n sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. "
(QS. Al- Baqarah lz)t 107))

{ @ i'' e; ab3i'i'uiiiv 5{4 y
*Maka 

rnengdpd (berbala-berbala dan tuhan-tuban) yang mereka sembab

selain Allab untuk mendekatkan diri (kepada-NyQ tidak dapat menolong
mereka?. " (QS. Al-Ahqaf la6l: 28)

Dan banyak lagi ayatlainnya yarTg menyebutkan kata H y^ng
berarti pertolongan. Pertolongan Allah kepada para hamba-Nya sudah

sangat jelas, sedangkan yang dimaksud dengan pertolongan hamba-Nya
kepada Allah yaitu dengan menolong para hamba-Nya supaya
menegakkan hukum-hukum yangtelah Allah tetapkan kepada mereka
serta menjauhi apa yangtelah dilarang oleh-Nya.

{@ p159ic-;i'IlcAqy
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Allah berfirman:

{@','e;K$+'Y
"DAn supd,ya Allab mengetahui siapa yang rnenolong (agama) Nya.'
(QS. Al-Hadldll7l:2s)

{@{#6WrLy
"Jika kamu menolong (agama) Allah niscaya Allab akan menolong

kamu." (QS. Muhamm ad g7): 7)

{@,ar3gW
Jadilab kamu penolong (agama) Allab.'(QS. Ash-Shaff [61]: la)

Kata )\.L4jl ,tr,r;L2iir'ir artinya adalah meminta pertologan.

Allah berfirman:

{@s'6.ieffi6$lfy
"DAn (boyl orang-ordng yang apabila mereka diperlakukan dengan

zalim, mereka membela diri." (QS. Asy-Sy[ra $2):39)

{@ F)\Ha.g\a{,FueL3y
"J ika mereka meminta pertolongan kep adamu dalam (urusan pembelaan)

agdrna, maka kamu wajib memberikan pertolongd.n."
(QS. Al-Anftellsl:72)

{@-*rii 
'^;5:;ri rt y

"Ddn sesungubnyd, orang-ord,ng yd.ng rnernbela diri sesudab terania."
(QS. Asy-Syure la2lz a7)

{@;t 3}i5#i6ti'y
"Maka dia mengadu kepada Rabbnya: "Bahanasannya aku ini adalah

orang yang dikalahkan oleh sebab itu menangkanlab (aku)'
(QS. Al-Qam r [sa]: 10)
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li i,iJtt Jf$t iw.r5 i; u;H:i; ;i & J6 K ii :6 W

Adapun kenapa dalam ayat tersebut menggunakan kata );tV
bukan menggunakan kata 1.:l? Hal ini sebagai pengingat bahwa
kekalahan yangmenimpaku, sesungguhnya ia juga menimpa (agama)

Mu karena aku melakukan perbuatan atas perintah-Mu. Jika Engkau
menolongku maka sesungguhnya engkau telah menolong (agama)Mu.

Kata )L\i1l artinya saling menolong.

Allah berfirman:

{@usrKYY
*Kmapa kamu tidak tolong menolong." (QS. Ash-Shafffaatl3T):25)

Adapun kenapa orang-orang nashrani (kristen) dinamakan dengan

kaum 616 ? hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nyayang
berbunyi:

{@h"\5
Jadilah kamu penolong (Agama) Allab sebagaimana Isa ibnu Maryam
berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "siapakab yang akan

menjadi penolong-penolongku (untuk mmegakkan agama) Allah?
Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kami lab penolong-penolong

agatna Allah." (QS. Ash-Shaff [61]: 1a)

Namun ada juga yang berkata bahwa sebab penamaan mereka
disebut 6j\,6,karena dinisbatkan pada sebuah kampung yangdisebut
dengan kam pungll;;. OIeh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat

A.\fr artinya kampung nashran. Jamak kata tersebut adalah q6.
Allah berfirman:

{@ ui(iti;7i";ii465y
"Ddn orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasbrani itu tidak
rnernpunyd.i (suatu pegangan)." (QS. Al-Baqarah [2]: 113)
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Kalimat 5N ,.* '6i # artinyakampung bani si fulan diturunkan
hujan. Dimaknai demikian karena hujan juga merupakan pertolongan

bagi tanah. Kalimat t3533p artinyaaku memberikan sesuatu kepada

si fulan. Pemaknaan ini dikarenakan sebuah makna pinjaman yang
diambil dari ,e)\t F y^ngberarti pertolongan untuk tanah, atat ia

diambil darikata )iill itu sendiri, yang berarti pertolongan.

1.7
@ : Kalimat 4jst,; Z; artinya separuh sesuatu.

Allah berfirman:

{ @ 
"x; 1 K i ay;u-;i ntrc J;)- H;y

"Ddn bagimu (suami-suami) seperdua dari barta yang ditinggalkan oleh

istri-istrimu, jika mereka tidak rnernpunydi anak."

(QS. An-Nisa' [4]: 12).

{@"34i\ii5is*5ea$y
"Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleb separuh

harta." (QS.An-Nisa' [a]: 11)

{@"!l;YJ;;-t4ty
"Maka bagi saudardnyrt ydng perernpuan itu seperdua dari harta ydng

ditinggalkan." (QS. An-Nisa' lflz 176)

Kalimat i>tl.X',V\ artiny a b ej ana y ang isinya memenuhi sep aruh

wadah tersebut. Kalimat j\i9l\ i6 artinya siang sudah mencapai pada

pertengah annya. Kalimat 3\3>\ J^6 artinya sarung yang mencapai

betis. Kata Jrdtl artinya adalah timbangan, seakan kata tersebut

adalah setengah dari timbangan paling besar. Kalimat ,tAtiza aninya
penutup kepala perempuan.
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Seorang penyair berkata:

g\t:r;gaSw UwL\j JS,J"dtt vt,
Timbangan itu jatub tidak disengaja, maka dia pun mengambilnya

dan din menjaga kami dengan tdngdnnya

Kalimat ,r-jIJlt,-itCl \iii: artinya kita telah samp ai padapertengahan
jalan. Kata ,;iAl artinya perempuan yang berada pada usia antara
kanak-kanak dan dewasa. Kata aZAl yang biasa digunakan pada

minuman artinya adalah minuman y^ng apabila di godok (dimasak)

akan hilang setengahnya. Kata..-i\;;lr yang biasa digunakan dalam

bermuamalah artinya adalah berlaku adil, yaitu iahanya menerima
kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia berikan kepada orang lain,
begitu juga dalam keburukan, ia tidak memberikan keburukan pada

seseorang kecuali sesuai dengan keburukan yang ia dapatkan dari orang

tersebut. Kata'ai-29J1 artinya adalah khidmah (pelayanan), dan seo ran g

pembantu disebut dengan ,-Sal,jamak kata tersebut adalah i^L3 .

Kataot$tjt ,t"., .ilaUrjr artinyaadalah meminta pertolong an (al^Xst)

t t(
t'teJ : Kata '*gt artinyaubun-ubun rambut.

Kalimat tSJi 3ia l,fuUj;3ir;itt artinya aku telah mencabut rambut
fulan dari ubun-ubunnya.

Firman-Ny a yang berbunyi:

{ @'i;i" u,br:}i yxr",#y
* Tiddk ddd sudtu binatang melapatun melainkan Dia lab y ang lnernegd.ng

ubun-ubunnyd." (QS. Hud [11]: 55)

Maksudnya adalah Allah akan menetapkan padanya.

Allah SGj:nY;:" berfirman :

{@+r@;ota,:iy
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"Niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun."
(QS. Al-A'laq [ee]: $-16)

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari'Ai ryahq;6u,.

(e*,L##;t ll
"Kenapa kalian mencabut ubun-ubun mayit kalian."

Kalimat gj+V,idi artinya si fulan adalah pemimpin kaumnya.
Pemaknaan ini sama seperti kalimat yl ,)?-t 1>ti 

"tr., 
y;6-* (semuanya

menunjukkan akan kepemimpinan terhadap suaru kaum). Kalimat
frt r*:yartinya rambut itu memanjang. Kata &lJ.Jt artinya tempat
gembalaan paling baik. Kalimat ?3,'ar},,idi ,rtinya si fulan adalah
orang pilihan kaumnya. Pemaknaan ini diserupakan dengan keutamaan
tempat gembalaan.

,, 1l
7.4: Kalimat Ct C artinyadaging itu sudah marang.
\>

Allah S\;t:nW berfirman :

{@ 6;,b$;Le'x&:gL4$y
"Setiap kali kulit mereka bangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit
yang lain." (QS. An-Nisa' [a]: 56)

Dari pemaknaan ini, disebutkanlah dalam sebuah kalimat
'ar-Lr,'{iV artinya anak unta yang sudah marang untuk dijadikan
binatang pembawa beban. Kalimat q\t U 6)ti artinya si fulan
pendapatnya sangat bijak arau tepat.

<..4J.^al: Artinya menyusun atau menata, dikatakan dalam ungkapan
bahasa Arab ,-# &'a24 L\Al ,t3-. artinya aku meletakan barang
sehingga menjadi tersusun rapih, maka barang-ba rang yangtersusun
rapih tersebut dinamaka n'r| 3i:,r'";4. D an kata 

"i4!Jl 
adalah ranj ang

yangdisusun diatasnya berbagai macam perhiasan, dari kata tersebutlah
terambilah makna dari firman Allah Ta'ala"

(arnusAQur'an 63s



-T

{@3;A6&u'ta('Y
"DAn pobon kurma yang tinggi+inggi yd.ng rr"ternpunyai rna,ydng ydng

bersusun-susun." (QS. Qaf [50]: 10)

Dan firman-Nya:

{@;'"-eY
" Ddn pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya). "
(QS. Al Waqi'ah ls6l:29)

Awan-aw 
^n 

yaflgtersusun rapi disebut i,#Jl, dan kalim at i'f,il
ppt aninya kelompok mereka. Adapun kata S-.]t'-t-i$ artinya saudara

saudara laki-laki ayahnya atau saudara laki-laki ibunya.

-P: Kata l$l arrinya adalah kebaikan.

Allah berfirman:

{@''ilny
"KesenAngan mereka yd.ng penuh kenikmatdn. "
(QS. Al-Muthaffifin ls3l: 2a)

Maksudnya adalah kesempurnaan dan keindahannya .

Allah juga berfirman:

{@ry;1}r'#iY
"DAn memberikan kepada mereka kejerniban (wajab) dan kegembiraan

hati." (QS. Al-Insan [76]: 11)

Kalimat'^*. :,r* artiny a w alahny a s an gat be rce ri a. D an o ran g y ang

berceria wajahnya disebut dengan'rpU.

Allah berfirman:

640 Hurrrf Nun



{@'+rg.lr@';ee*r,ay
*lVajah-anjab (orang-orang mukmin) pada bari itu berseri-seri. Kepada

Tub anny a mereka melihat." (QS. Al-Qiyam ah ll S): 22-23)

Kalimat'aij;. t bt :,* artiny aAllah menceriakan waj ahnya. Kalimat

bE;;larrinya ranting yang indah. Kata i{!l atau :#t artinya
adalah emas murni. Kalimat jLil it3 aninya gelas jernih, sama seperri
pengartian emas yang murni. Kalimat )6 t$ artinya nyala api yang
teran g, dilihat dari pemb akar anny a y ang menggunakan p ohon.

Kata'a;$!l artinya adalah kambing yangditanduk sampai

Allah berfirman:

{@L=g';';;1rr,y

;53
hm.i.

"Dan (dagingheuan)yangjatub dan tertdnduk.' (QS. Al-Meidah t5l: 3)

Kata C#lt atau 
i),t-1Jl artinya adalah rusa dan burung yang

menghadapmu dengan wajahnya seakan ia akan menandukmu dan
dengannya engkau menjadi pesimis. Kalimat LE k artinya laki-
Iaki yang sial. Dari kata tersebut lahirlah kalimat r,"5Jt {V aninya
masa yarg menyulitkan. Kalim at IE ,i] aninya krrda i^"g bagian
pelipisnya ada warna putih.

7v(
lJb): Kata 'ilEilt artinya adalah air jernih, kemudian kata tersebut
digunakan untuk mengartikan air mani laki-laki.

Allah berfirman:

{@e#;6a'^iii'*'*?Y
"Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yorg disimpan) dalam
ternpd.tyangkokob (rabim)." (QS. AI-Mu'minun l23l: L3)
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Allah juga berfirman:

{@ e'Wt'e}
"Dari setetes mani ydng bercampur." (QS. Al-Insan 176l: 2)

{@uz:;;1s&ly
"Bukankab dia dabulu setetes maniyangditumpahkan (ke dalam rabim)."
(QS. Al-Qiyamah l7 sl: 37)

Permata juga dapat dikiaskan dengan menggunakan kata ii;tr:sl.

Dari pengkiasan ini maka lahirlah kalimat ,iu': $,b aninyabayry^ng
ditelinganya ada permata. Kata ,-7E91 artinya rdilrh ember. Bentuk
,ungglny-a adalai i-ib. Krlir., 

^t 
Jits'a..1 aninya malam yatgturun

hujan sampai pagi. Kata .-i,!tlJl artinya adalah cairanyar'g meleleh
atau menetes. Kalimat,:-sjl\ Jb:;5)3 artinya si fulan digambarkan
sebagai orang yang baik atau kalimat *,Jb:;,1)ti artinya si fulan
digambarkan sebagai orang yangselalu berbuat buruk. Ini sama seperti

makna *&"t;3yl1.

#: Kata jJBl menurut pengertiannya bermakna suara yang
diucapkan oleh lisan secara terputus-putus dan didengarkan oleh
telinga.

Allah berfirman:

{@o;E{{ruY
"Kenapa kamu tidak menjauab." (QS. Ash-Shaffat p7l:92)

Kata jtSl hampir tidak pernah digunakan kecuali pada manusia,

Dan kata tersebut tidak digunakan selain dari manusia, kecuali sebatas

pengikutan. Contohnya seperti kata jl\SJl maka ia berarti yang
berbicara. Sedangkan kata d4L.lJl maka ia diartikan dengan diam.

Kata fuV tidak digunakan kepada binatang selain ada kata pengikat

sebagai bentuk penyerupaan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah

syair yangberbunyi:
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$ v;ln- # ?s a; {e u:W'o-H- 3i \A *a
Aku beran padanya dimana nada suaranya sangd,t fasib,

padabal ia tidak membuka lebar mulutnya

Orang-orang ahli kalam menamakan kekuatan yang berasal dari

ucapan dengan nama jEi dan dengan itulah mereka menjadikannya

sebagai batasan manusia. Mereka berkata tentang manusia bahwa

sesungguh ny a ia adalah *;n t .-i'\lJl'gJl aniny a dzat y ang hidup y ang

mempunyai kekuatan berbicara namun sangat dekat dengan kematian.

Oleh karena itu, menurut mereka kata &lljJl merupakan kata yar,g
mengandung makna arttara kekuatan manusia dimana kekuatan itu
melahirkan ucapan, dan ucapan tersebut dihasilkan oleh suara.

Terkadang kata j!\3Jl digunakan untuk mengartikan sesuatu yangdapat

memberikan bukti. Oleh karena itu seorang hakim berkata 4\.Al,bg5
maksud pernyataan hakim tersebut adalah'apa bukti kuatnya?'
kemudian dijawab pefianyaan hakim itu bahwa bukti kuatnya adalah

dalil-dalil dan nasihat-nasihat.

Firman-N y a y ang berbunyi:

{@ <,,}r3-;{HGJ.+;iy
"sesungguhnya kamu (bai lbrabim) telah mengetabui babua berhala-

berbala itu tidak dapat berbicara." (QS. Al-Anbiya' l2ll: 65)

Ayatini memberikan petunjuk bahwa berhala-be rhalaitu bukanlah

dari jenis makhluk yangdapat berbicara sebagaimana orang-orangyang

mempunyai akal.

Firman-Ny a y arrg berbunyi:

{ @ r.i Kaa'" i:tiii 66 r}6Y

"Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telab menjadikan

kamipandai (pula) berkata." (QS. Fushshilat $L):2L)
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Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan berbicara dalam ayat
tersebut adalah memberikanpelajaran kepada kita. Sebagaimana sudah

kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu pasti dapat berbicara melalui
pemberian pelajaran kepada kita.

Firman-N y a y ang berbunyi :

{@jf,r;b;Wy
"Kami telab diberi pengertian tentd.ng sudrd burung."
(QS. An-Namll27l: 16)

Ayat tersebut memberik^rLartisuara burung dengan kata jEi bagi
Nabi Sulaiman i)t.1Jl 1,je yang dapat mengerti bahasa binatang. Oleh
karena itu siapa sapyangdapat mengerti sebuah perkara, maka secara

tidak langsung perkara itu dapat disebut telah berbicara meskipun
hakikatnya ia diam (tidak berbicara) dan orang yang tidak dapat
memahami sebuah perkara,maka perkara itu dapat disebut diam (tidak
berbicara) meskipun pada hakikatnya perkara itu berbicara.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@#i, t*sY;68':uy
*(Allab berfirman) : 'Inilah kitab (catatan) Kami yd.ng rnenuturkan
terb adapmu dengan benar.'" (QS. Al-Jatsiyah la5l: 29)

Karena sesungguhnya kitab itu berbicara ($lU) hanya saja ucapan
kitab itu tidak dapat diketahui melainkan oleh mata, sebagaimana

halnya ucapan itu merupakan kitab daniahanyadapatdiketahui oleh
pendengaran (telinga).

Firman-Nya y ang berbunyi:

{ @ rii K*br" iltxi 66 rJ6W i + eb rh't}Giy
"DAn mereka berkata kepada kulit mereka: 'Mengapa kamu menjadi saksi

terbadap kami?' kulit mereka menjawab; 'Allab yang menjadikan segala
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sesuatu pdnddi berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata."'

(QS. Fushshilat la\: 2I)

Dikatakan bahwa persaksian berlangsung dengan cara kulit yang
berbicara dan dapat didengarkan. Namun ada iuga yang berkata
bahwa persaksian itu dengan sebuah pelaiaran. Dan Allah yanglebih
mengetahui tentang kebangkitan manusia diakhirat kelak. Dikatakan
bahwa hakikat makna 6l3t adalah kata yangdapat memberikan makna

ketika kata tersebut disusun. Sedangkan kata ,*t)t 
^t^u'aLy"ll 

artinya
adalah sabuk yangdigunakan untuk mengencangkan bagian Penrt.

Seorang penyair berkata:

rG\W&t* * 6-..;birifu LriS
Dan tidak ada habis-habisnya Allab tetap mengekalkan kaumku

Dengan segala pujian Allab kaumku menjadi kaum ydng
agung (berucap dengan ucd,pd.n ydng dapat membuat orang lain

rne n gdn ggd,p ny a m u I i a)

Dikatakan dalam sebuah kalimat \:il+',tb# artinyapemimpin kuda

yangtidak ditungganginya. Meskipun kata tersebut bukanlah makna

yang disebutkan dalam syair di atas, namun kata SEJ,I mengandung

makna orang yang mengencangkan penrtnya. Ini sama seperti ungkapan

yangberbunyi ,i$iA\ St,h U artinyasiapa saja yangmemanjangkan

ekor bapaknya, maka ia akan menjadikannya sebagai sabuk (untuk

perut) nya. Namun ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud
dengan kalimat :*:it *ijj,t dalam syair di atas adalah orang yang
berkata dengan perkataan yangdapat membuatnya menladi mulia.

t lc c

P : Kata Sll aninya adalah melihat, yaitu membolak-balikan
7r t^dan mata hati guna mengetahui sesuatu dan melih 

^trLya.Namun
terkadang kataSAljuga dapat digunakan untuk mengartikan perhatian

dan penelitian. Terkadan g ia juga digunakan untuk mengartikan ilmu
yangdihasilkan dari sebuah perhatian dan penelitian atau yang disebut

dengan pemikiran. Disebutkan dalam sebuah kalimat F|v 3F
artinyakamu sudah melihat namun belum memperhatikan.
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Firman-N y a y ang berbunyi :

{@;fiie6("Wi$y
"Katakanlah: 'Perbatikanlah dpaydng ada dilangit dan di burni."' I

(QS. Ynnus [10]: 101)

Makna kata l.jE;i d"lrn ayat tersebut adalah perhatikanlah.
Kata 'J&JI secara umum lebih banyak digunakan untuk mengartikan
makna melihat dengan menggunakan mata, namun secara khusus
memiliki makna ilmu yaitu melihat sesuaru dengan mata hati.

Allah berfirman:

{@a66.rr@'At*r,AY
*lVajab-wajab (orang-orang mukmin) pada bari itu berseri-seri. Kepada
Rabbnyalab mereha melibat." (QS. Al-QiyamahfZllz 22-23)

Disebutkan dalam sebuah kalimat tK jL$y3 artinya aku I

mengarahkan bola mataku kepada hal ini, kalimat ini diucapkan
ketika engkau mengarahkan kerdipan maramu kepadanya, baik engkau
melihatnya ataupun tidak melihatnya. Kalimat *.i'.ys artinya aku 

r

melihatny a dan merenungkannya.

Allah berfirman:

{ @'it 3? )r\i,i JYL"t+i11 }
"Tidakkdh kamu memperhatikan bagaimana seekor unta diciptahdn."
(QS. Al-chasyiyah [s8]: 17)

Kalimat lK O-e:,E: artinya aku memperhatikan tentang ini.

Allah berfirman:

{@ei;;l!6t@ Aici}b\
"Lalu ia memandorg sekali pandang ke bintang-bintang kemudian dia 

,

(I brab im) berkata,'sesungubny a aku sd,kit. "'
(QS. Ash-Shaffet [37]: 8S-8e))
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Firman Allah Jr;i,nY;L yarrg berbunyi:

{ @,a'tii +fJl| o. K7i c\':L- ii y
"Ddn apakab mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi."
(QS. Al-A'raf [7]: 18s)

Ayat ini merupakan sebuah perintah untuk memikirkan tentang
hikmah dibalik segala penciptaan Allah. Kalimat *V jt^LtAS artinya
adalah Allah memperhatikan kepada para hamba-hamba Nyr, dan itu
dilakukan dalam bentuk memberikan kebaikan dan nikmat kepada
mereka.

Allah berfirman:

{ @ {*!rr irili;{ ;x &H'-{;y
"Dd.n Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan
melibat kepada mereka pada hari kiamat." (QS. Ali 'Imran l3):77)

Mengenai hal ini juga terdapat firman Allah yangberbunyi:

{G}6i#i i;.6;;iii>ry
"Sekali-kali tidak, sesunggubnya mereka pada hari itu benar-benar

tertutup dari (rabmat) Rabb mereka." (QS.Al-Muthaffifin [83]: 15)

Kata pl juga berarti j\Ei)l yang artinya menunggu (memberi
tangguhan waktu) . Disebutkan dalam sebuah kalimat 'iF anrnya
sama dengan kalimat '^3'Eiyatau dengan kalimat'lu:l3l yaitu aku
menunggunya.

Allah JGj:nY;L berfirman:

{@6i!r: uys;iv \
"DAn tunggulab (akibat perbuatanmu): Sesunggubnya kamipun
rnenunggu (pula)." (QS. Hnd llll: 122)
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Allah berfirman

&; iLrr$iu 5"4 *W 65i 16 y$ y <,rU{_ J;.y
{@6#61

"Maka mereka tidak rnenunggu-nunggu k ecuali (kej adian-hej adian) yang

sdrnd, dengan kejadian-kejadian (yorg menimpa) ordng-ordng terdahulu

sebelum mereka. Katakanlab, 'Maka tunggulah, aku pun termasuk, ordng

ydng rnenunggtt bersama kamu.'" (QS. Yunus [10]: 102)

Allah berfirman:

{@"tri**(*i\
"Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari
cahayamu." (QS. Al-Hadid l57l: L3)

{@ t}}6t$;(\1'ry
"Dd.n tiadalab mereka ketika itu diberi tangub." (QS.Al-Hijr [15]: 8)

Allah juga berfirman:

{ @ i,#t AalLi 6@'"fr. ;;J\""}Iy
"Beri tanggrblab sdyd sdrnpai uaktu mereka dibanghitkan. Allab
berfirman: "sesunggubnya kamu termasuk yang diberi tangguh."
(QS. AI-A' raf l7): 14-ls)

Allah berfirman:

{@ )'3br\i6.;eA*y
*Sebab itu jalankanlab tipu dayamu sernuanyd terhadapkku dan
janganlab kamu memberi tanggub kepadaku." (QS. Hnd U1l: 55)

6/A Huruf Nun



Allah berfirman:

{@'uE;.r{;"r&*L'\ff{tiiA:!y
"Tiddk berguna bagi orang-orang kafi.r, iman mereka dan tidak pula
mereka diberi tanggub." (QS. As-Sajdah l32l:29)

Allah berfirman

{ @ r# r}w;fr'tG it3\ U; & 6'Y
"Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak.

diberi pmanggub an waktu." (QS. Ad-Dukh an lafl: 29)

Tidak ditangguhkannya mereka ini sesuai dengan petunjuk Allah
y ang disebutkan dalam firman-Ny a y ang b erbunyi :

{ @ <,ieLt':! ;ir;r; 5rA5:1 ;*fJ :VSgy
"Maka apabila telab datang waktunya mereka tidak dapat
mengundurkannya barang sesdd,tpun dan tidak dapat (pula)

memajukannyd.." (QS. Al-A'raf l7l: 3 a)

Allah berfirman:

{@:4b#}r\LrLy
"Untuk makan dmgan tidak rnenunggu-nunggu utaktu masak." (QS.

Al-Ahzeb [33]: 53)

Maksudnya mereka tidak perlu menunggu.

Allah juga berfirman:

{@ i'}t;i6.:f:,}6y
"Ddn (aku akan) rnenunggu d.pa. yd.ng akan dibawa kembali oleb utusan-

utusan itu." (QS. An-Naml l27l:35)

Kamus AlQur'an 649



I
{ @ L4ctii 4\ai G ;L Uii#I J I yt rfiJi }

*Tiada ydng mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allab dan
Malaikat (pada hari kiamat) dalam ndungd.n azodn."
(QS. Al-B aqarah l2): 210)

Allah juga berfirman

{ @ <,i:-\1 gr:'G -t",y I eati:.ii L6)pi.i1 }
"Apakab mereka hanya ntenunggu saja kedatangan bari Kiamat
yang datang kepada mereka secard mendadak sedang mereka tidak
menyadarinya?" (QS. Az-Zukhruf g3l: 66)

Allah berfirman:

{@u'"^;*1:il,i-i;A6y
*Tidaklab yang mereka tunggu melainkan banya satu teriakd.n saja."
(QS. Shed [3s]: 1s)

Adapun firman-Ny a y ang berbunyi:

{@4YP'-IJ6Y
"Ya Tubanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat
melilbat kepada Engkau." (QS. Al-A'raf l7l: M3)

Penjelasan dan pengkajian hakikat makna yang ada dalam ayat
diatas membutuhkan kitab khusus yang sudah pasti bukan dalam kitab
ini. Kata fAl juga dapat digunakan untuk mengartikan kebingungan
dalam sebuah perkara. Contohnya seperti yang disebutkan dalam
firman-Ny a y 

^ng 
berbunyi;

{@ufii5t:ti$iikirty
"KdrenA itu kamu disambar balilintar sedang kamu menyahsikdnnl)d.."
(QS. Al-B aqarah l2): ss)
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Allah berfirman:

{@6i#-{e'4Ys'Ptr;;y
"Ddn kamu melibat berbala-berhala itu memandang kepadamu padahal

ia tidak melihat;' (QS. Al-A'ref.l7l: t98)

Allah berfirman:

{@;f *}oc<.,'Yi'"JXiA<o*W'b'r;'r{;,;y
"Ddn kamu melihat mereka dihadapkan ke Neraka dalam keadaan

tunduk. karena (merasa) bina. Mereka melibat dengan pandangan yang

lesu." (QS. Asy-Sytra $21: a5)

{ @ 5#-{1}€: $ :}5i,=-t,ri CAZ:$L if; ; Ay
"DA.n di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakab

engkau dapat memberi petunjuk kepada ordng yang buta, walaupun

mereka tidak memperhatikan?" (QS. Yunus [10]: a3)

Semua kata p dalam ayat-ayat di atas bermakna melihat dengan

kebingung an yarLgmenunjukkan akan sedikitnya kebutuhan terhadap

pandangan tersebut.

Firman-Ny a y ang berbunyi :

{@6t fif irt'i,;a Jra G ir'y
"Ddn Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya sedang

kamu sendiri menyaksikaz." (QS. Al-Baqarah [2]: 50)

Dikatakan bahwa makna kata orj'i3 dalam ayat tersebut adalah

menyaksikan, namun ada juga yang mengatakan bahwa ia bermakna
dan kamu dapatmengambil pelajaran dari ditenggelamkannya Fir'aun.
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Seorang penyair berkata:

Ji$v',.{ t$'il.$3
Zaman menghancur*" 

ilfrf;!:: 
rnereka pun memobon

Syair diatas memberikan peringatan bahwa manusia itu telah
mengkhiatati zamannya sehingga mereka dihancurkan oleh zaman.
Kalimat Y'6 artinya kampung yang bertetanggaan sehingga dapar
saling melihat antara satu dengan lainnya, sama seperti kata yang
disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Muhamm ad ,n*ni\t yang
berbunyi:

((tlib\5.s;F \i;
"Kedua api peperangan mereka saling melihat."3

Kata j$l artinya adalah yangserupa. Asal katanya adalah }Ult
seolah masing-masing saling melihat dan menghasilkan penglihatan
yang semisal. Dengan ini juga lahirlah kata';Fyang berarti pandangan

sekilas, sebagai petunjuk makna yangdisebutkan dalam sebuah syair
yangberbunyi:

Mereka berkata dengannya dari pandangan jin ydng sekilas

Katai};\Al artinyaadalah diskusi dan saling mengkaji dengan cara

men ghadirkan pend ap atny a masin g-masin g secara ilmiyyah. Kata fAl
juga berani mengkaji, dan ini lebih umum maknanya dibandingkan
kias. Karena setiap kias pasti disebut dengan F namvn tidak setiap
o.JJbermakna kias.

r Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor Q645), at-Tirmidzi dengan nomor
(1604) dari hadits Jarir bin 'Abdullah ';i61y;. -, dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani
di dalam kitabnya Shahih sunan Abi Dazaid.

'rF"}tc#ibytlss
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73J.J : Kata itl,,Slt artinya adalah kambing betina, sapi atau juga

hrmbing hutan. Jamak kata tersebut adalah fE.
Allah berfirman:

{\@U;;G'$G1;;;#|i6l;i:;;ot\
"sesungubnya saudaraku ini nxempunyd,i sembilan pulub sembilan ekor

kambing betina dan aku rnernpunyai seekor saja.'(QS. Shed [3S]: 23)

Kalimat JL.ll e artinya laki-laki itu memakan kambing
betina sampai kek.iy*rrgrn. Kalimat b.1\ 631 artinya laki-laki itu
menggemukkan.kambing betinanya . d$l artinya menjadi putih,
Kalimat '*u rh:i artinyatanah yar,gmriiah.

.a
le : Kata j\;Jll artinya adalah tidur yang sedikit.

Allah berfirman:

{@"r;t"lAt{$-,t }
"(Ingatlah) ketika Allab menjadikan kamu rnengantuk sebagai suatu

penenterarndn." (QS. Al-Anfal [8]: 11)

{@6cy
"Kantuk." (QS.Ali'Imran [3]: 15a)

Dikatakan juga bahwa yangdimaksud dengan kata ;l,E3Jl dalam

ayat tersebut adalah gambaran akan ketenangan dan diam, hal ini
sebagaima na y ang ditunjukan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad

i,4 r*:K[p y arrg b e rbunyi :

(yy;*,{4*n
"Bergembiralah setiap orang yangtenang."a

a Kanzul Arnaal Q/1246).
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,.a<
aJ- : Kalimat *.b',,e$l 6i3 artinya penggembala itu memanggil-
manggil dengan suaranya.

Allah J6j:nv) berfirman :

{ @7e; xiJ ;{a'1 W-c 51 y
"Seperti penggembala yang memanggil-manggil binatang yang tidak
mendengar selain panggilan dan seruan saja.' (QS. Al-Baqarah l2l: t7l)

aa

aJ*, : Kata j3t artinya adalahsandal.

Allah J6j:i,v;:- berfirman :

. ,44^ ba /,/ )/ , ./

{@al;&t,}
"Maka bukalab kedua sandalmu." (QS. Thaha l2O):12)

Dengan kata ini juga maka sepatu kuda disebut ji5 . Kalimat,4i,.Jt F
artiny asarung pedang. Kalimat rW k; arriny akuda y angdipakaikan
sandal di bawah pergelangan kakinya, dan j:oga adatanda putih pada
rambutnya. Kalimat bu k arinya laki-laki yangmemakai sandal.
Kemudian kata laki-laki beralas kaki digunakan untuk mengungkapkan
laki-laki yangkaya, sebagaimana kata j-vl yangberarti tidak beralas,
digunakan untuk mengungkapkan laki-laki yatgmiskin.

F? : Kata i3l artinya adalah kenikmatan, yaitu kondisi yang
baik. Bentuk kata i3t adalah menunjukkan keadaanyangdilimpahi
kenikmatan, ini sama seperti kata'a:,,ill yaitu keadaan sambil duduk,
atau seperri kata l3llyangberarti keadaan sambil berlutut. Kata i:i3Jt
juga menunjukkan kenikmatan yang hanyasekali. Bentuk kata ini juga
sama seperti kata ijjll yang berarti keadaan duduk yangsekali, atau
seperti ka:a t Jt yangber arti keadaan berlutut y ang hany asekali. Kata
'i:,3t juga bermakna kenikmat an yangdidapat sekali, ini sama seperti
bentuk kata'r ,L)t yangberarti sekali pukulan, atau seperri kata ij3ll
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yaflg berarti sekali cacian. Kata 'i:.J3tyang berarti nikmat dapat
digunakan kepada nikmat yangberjumlah banyak ataupun sedikit.

Allah berfirman:

{@Ar#7;,lc\-bu'"ty
"tika kamu menghitung-hitung nikmat Allab, nicaya kamu tak dapat
mengbitungnya. " (QS. Ibrahim l1.alsa)

* I ngat lah a kan nik m at - Ku y an s, :rY:";:ir'r#:
(QS. Al-Baqarah l2l: a0)

{@#."wevy
" D An t e I ab A ku cu kup kan kep adamu n ikmat - Ku. " (Q S. Al-Maidah t 5 I : 3)

{@niG*,WEq
"Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang buar) dari
Allah." (QS. Ali 'Imrln l3l: Ua)

Dan beberapa contoh ayat lainnya yatgmenyebutkan kata 'a3tt.
Kata iE;.{lartinya adalahmenyampaikan kebaikan kepada orang lain,
dan kata tersebut tidak dapat digunakan kecuali jikayangdisampaikan
kebaikan itu adalah dari jenis manusia. oleh karena itu tidak bisa
seseorang mengatak 

^n 
y"; & 3:y{1 'r;1 ardnya fulan memberikan

kenikmatan kepada kudanya (karena kuda bukan dari jenis manusia).

Allah S',i,iK,W berfirman:

{@foP;5Y
"Engkau telah memberikan nikmat kepada rnerekA."
(QS. Al-Fatihah l1l:7)
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{@"+ ffiri;{inSe1u35'b y
"Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada ord,ng yang Allah telab

melimpahkannikmat kepadanya dan kamu A"So) telah memberinikmat
kepadanya." (QS. Al-Ahzab p3):37)

Kata i\.1.l3J I artiny a adalah keb ahagia arL y angdatang setelah bencana,

dan ia kebalikan dari kata ',1ft1.

Allah berfirman:

{ @ i*{r"J=-, :)C'"6:'1 :t"Ji y
"DAn jika kami rasakan kepadanya kebabagiaan sesudah bencana ydng

menimpanya." (QS. Hnd [11]: 10)

Kata ;l31 artinya kemewahan.

Allah berfirman:

{@ 4L(;33;list-b
"ka tidak, lain hanyalab seorang bamba yang Kami berikan kepadanya

nikmat (kenabian)." (QS. Az-Zukhruf [a3]: 59)

Kata l#l artinya adalah nikmat yangbanyak.

Allah berfirman:

{@r#\eg*OY
"Di dalam Surgaydngpenub dengan kenikmataz." (QS. Yunus [10]: 9)

Allah juga berfirman:

{@e\ey
"Surga-Surga yangpenub dengan kenikmataz." (QS. Luqman [31]: 8)

Kata'r}J artinya adalah menikmati kenikmatan dan kehidupan
yang penuh dengan nikmat. Disebutkan dalam sebuah kalimat
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{ @ ;(v () J;\ti YUc, *.fi1 Lq., $flvy
*Lalu tumbublab dengan suburnya karena air
bumi diantaranya ada yang dimakan manusia
(QS. Yunus [10]: 2a)

Kamus Al-Qur'an

'f'113\:"rts'a:fr aninya ia diberikan kenikmatan yang melimpah maka

ia pun menikmatinya sehingga mendapatkan kehidupan yalglembut
dan menyenangkan.

Allah berfirman:

{@:"5',a{S'6y
"Lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenAngdn."

(QS. Al-Fajr [8e]: 1s)

Kalimat 'ev;W artinya makanan yang nikmat (enak). Kalimat
'+u'qrq artinya nikmat Allah y^ngsangat nikmat. Kemudian kata

'{,Xl iakhrrr,r, digunakan untuk mengartikan seekor unta, dan lamak
dari kata tersebut adalah iE;i. Dinamakannya unta dengan kata i,;Al
dikarenakan unta merupakan nikmat paling besar bagi bangsa Arab.
Tetapi kata iU;-')rdapat 

juga digunakan untuk unta, sapi dan kambing,
dan kata tersebut tidak dapat digunakan kecuali ada unta di dalamnya.

Allah berfirman:

{ @ ;i.$Y ;x'i 5 eilii,i'; K "g'y
"Ddn menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang bamu
tunggangi." (QS. Az-Ztkhruf g3): 12)

{@U ai'i3,c{*iGy
" Ddn di antara bew)ctn ternak, itu ada yang dij adikan untuk pengangkutan

dan ada yang untuk disembelib." (QS. Al-An'am lQ: M2)

Firman-N y a y ang berbunyi :

itu tanamdn-td.ndrnan

dan binatang ternak."
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Kata iE '{l dalam ayat tersebut bermakna binatang ternak secara

umum, termasuk unta dan yang lainnya. Kata ,9\Al artinya angin
selatan yangtiupannya begitu lembut. Sedangkan kata'a}till artinya
adalah angin yang kencang. Kata a;ti3,l artinya adalah burung unta,
dinamakan demikian karena bentuknya menyenrpai unta. Kata kt.3Jt
juga bermakna tempat berteduh di atas gunung atau naungan di atas

sumur, hal ini diserupakan dengan bentuk burung unta dari kejauhan.

Kata i;\i1ll artinya adalah tempat beredar bulan, ini juga diserupakan
dengan burung unta. Adapun ucapan seorang penyair yatgberbunyi:

,f;,^.3lb vt;a\ 6\t
Dan anak. burung unta pada saat itu merupakan

binatang tungganganku

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan y$l,i! dalam syair
di atas bermakna kaki. Adapun alasan penamaannya demikian karena

diserupakan dengan kecepatannya. Namun ada |ugayang berkata
bahwa kata Lti3Jt artinya adalah bagian dalam telapak kaki. Dan aku

tidak mendapatkan orang yangberkata demikian selain dari ungkapan
mereka yang berbunyi {wt jj!. Adapun ungkapan orang Arab
yangberbunyi :r*'# artinya si fulan berjalan dengan sangat pelan.
Kata fiadalah katayangdigunakan untuk memuji, sebagaimana kata

fi digunakan untuk mencela.

Allah berfirman:

{@ar;l'rf:si'py
"dialab sebaik-baik bamba sesunggubnya dia anxdt tdat (kEodo
Rabbnya)." (QS. Shad [38]: 30)

{@'a$rfi\fi'ey
* Maka Surga itulab sebaik-baik balas an bagi orang- orang y d,ng beramal. "
(QS. Az-Zumar l39lz7a)
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{@ i-Air"J;ii;-y
"Dia adalab sebaik-baik pelindung dan sebaik-baih, penolong."
(QS. Al-Anfel [8]: a0)

{@ ''-'4i€(-ti:}gfuVy
" D an bumi itu Kami hamp arkan, maka s ebaik-baik y angmengbamp arkan
(adalah Kami)." (QS. Adz-Dzariat [51]: 43)

{ @ "erz; rs iSil'..Jl^' o! }
"Jika kamu menampakkan sedekabmu maka itu adalab baik sekali."
(QS. Al-Baqarah l2): 27 t)

Disebutkan,L:.1$11.1\K '1k b! artinyajika kamu melakukan ini,
maka itu sangat baik, maksudnya sebaik-baiknya sifat adalah sifat ini,
kalimat tl'l;}.l*i 'eL:; artinyaaku mencucikan untuknya dan itu sebaik-

baiknya perbuatan. Disebutkan V,3\11:S F artinya ia melakukan ini
dan menambahkan perbuatanrry, t.rr.b.rt. Rsal k^t^ V,idiambil dari

kata iu;ir. Sedangkan kalimat W Eti,lF artinyaAliah memberikan
nikmat mata kepadamu. Kata 'r1,3 aninyaadalah 'iya, dankata tersebut

merupakan kata yang digunakan untuk menjawab yangbersifat positif.
Ia diambil dari kata 'a3:)t , disebutka n 6ai> i9 - ,f ,;; - e'eA3 - F,
namun bisa juga ia berasal dari kata 'luq-'€1 artinya lebih lembut dan

lebih mudah.

a //
o lo

,-p;l : Kata ;tlr)l artinyaadalah menggerakkan (menggelengkan)

F.prl, kepada or^iglain seperti orang yangmerasa kagum akan

sesuatu.

Allah berfirman:

{@#;;uti''6y
"Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kEala mereka kepadamu."

(QS. Al-Isre' [17]: 51)
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Disebutkan \3Vz),3 - ,F; - artinya menggerakkan kepalanya.
Kalimat .)V)l J.UfiI uriS ia menggerakkan giginya saat bergoyang.
Kalimat ptrtt ,h$t artinya orang yangbanyak mengelengkan kepala.

Kata 1/J8,ljuga berarti tulang pundak.

e^.ii : Kata &.-lrll aninya adalahmembuang ludah sedikit, dan ini
lebih sedikit lagi dalam membuang ludahnya dibandingkan kata jiijt
yang berarti meludah. Kalimat UAV qigl &i5 arxinya orang yang
meruqyah atau tukang sihir meludah kepada buhulnya (sihir).

Allah berfirman:

{@ )35ie+LlC1i!"q1y
" D d.n dari kej ab at an w an it a-u an it a t u k ang s ib ir y an g m en gb e m bu s p ada

buhul-buhul." (QS. Al-Falaq [113]: a)

Dari pemaknaan ini maka lahirlah kalimat ?tlb*l artinya ular
itu memuntahkan racun. Dikatakan iJUaiiu g;'e1\13^lu| aninyajika
kamu memintanya untuk meludahkan kepada selainnya niscaya tidak
akan ada yangtersisa dari usiamu sehingga kamu meludah dengannya.

Kalimat U?; artLnya adalah darahyang dill'dahi karena luka.
Disebutkan dalam sebuah perumpamaan €fi 31t"-LA-! .i artinya
orang yangterkena penyakit TBC harus meludah.

,tt

7r4, : Kalimat ell € artinya angin berhembus.

- Krli- 
^t 

'a:7 i6.X'i, artinyaangin memiliki hembusan yangbaik.
Kemudian kata gilr digunakan rmirk mengartikan keburukan.

Allah berfirman:

{@4; ,t:idLta;t*'q iy
"DAn sesunggubnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Rabbmu."
(QS. Al-Anbiya' l2\: a6)
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Kalimat 'aitslt ,*X artinya binatang itu mencakar. Kalimat
.4J! 'oi33 artinya ia menebas dengan menggunakan pedangnya.

Kata ir€Jl artinya adalah unta betinayalg mengeluarkan susu tanpa

diperah. Kalimat Li,;;, artiny a adalah busur p anah yan g melesatkan

anak panahnya sangat jauh. Kalimat €+l a41 artinya adalah sesuatu

yarTgkeluar dari dalam penrt kambing.

?F4) : Kata i,;!t artinya adalah hembusan angin pada sesuatu.(L
\?

Allah berfirman:

{@i,}'rc&ilb
"(Yaitu) dibari (yongdianktu itu) ditiup sangkakala."
(QS. Al-An'em 16l:73)

{@liee'\
"Kemudian ditiup lagi sangkakala." (QS. Al-Kahfi [18]: 99)

{@64*e?y
"Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi." (QS. Az-Zumar [39]: 68)

Ayat ini sama dengan ayatyangberbunyi:

"Apabila ditiup sangkakala." (QS. Al-Muddatstsir [74]: 8)

Dari kata tersebut lahirlah kalimat ir"irlUiI A.erlt {3 aninya
ditiupkannya ruh pada penciptaan peftama.

Allah berfirman:

{@-juAe'Y
"Dd.n Aku telab meniupkan ke dalamnya rub (ciptaan) Ku."
(QS. A1-Hijr ltsl: 2e)
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Disebutkan dalam sebuah kalimat '4'&\artinya perutnya
membuncit. Kemudian kata tersebut juga digunakan dalam sebuah

kalimat 't$l8\artinya siang semakin meninggi. Kalimat '€)\*
aftinya musim semi mulai menumbuhkan rerumputa ".f^ti^ tf*; k
artiny a laki-laki gemuk.

.t7
J-CJ : Kata 3\-3.J1 artinya binasa.

Allah berfirman:

{@ ,GoAcGSi\i6,i'Ly
"Sesunggubnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada
babis-babisnyA." (QS. Shad [38]: 5a)

Allah berfirman:

{ @ .r ;t'J|;Ju-t g $-rr1"ai i6 Sy
"Katakanlab: "sekiranya lautan menjadi tintd untuk (menulis) kalimat-
kalimat Rabbku, sungguh babislah lautan itu sebelum habis (ditulis)
kalimat-kalimat Rabbku." (QS. Al-Kahfi [18]: 109)

{@'+ii;93$ey
* 
Tid"dk ak an b abis -b abisny a (ditulis kan) kalimat A llah. "

(QS. Luqmanl3l):27)

Kalimat l3't;/ll artinya adalahmusnah perbekalan mereka. Kalimat

bV'# artinya adalah musuh yarLg ingin menghancurkan hujjah
musuhnya. Disebutkan dalam sebuah kalimat iiitS arrinya aku telah
menghancurkannya.

a aa

J-C.J : Kalimat l:\ra3 *'t\p-'Pt # artinya anak panah itu telah
melesat sangat cepat. Kalimat'.dl A,i.;Ul 'if; artinya bor itu telah
menembus bagian belakang kryr. Kalimat r3U: ,:"ir ,i- 5)3 

-#, arrinya
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si fulan telah menyelesaikan perkaranya. Kalimat '^s'J$l artinya aku
telah melaksanakannya.

Allah berfirman:

#Sy<toV Ut'r; ""-:rb +r.ai s$fi bLrr; J'#i bLy

{@
"Jika kamu sdnggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi,
maka lintasilab, kamu tidak dapat menmebusnya kecuali dengan

kekuatan." (QS. Ar-Rahman [55]: 33)

Kalimat rr'ir a3J5 artiny aaku menembus sebuah perkara. Kalimat

* g,#llf; artinya pasukan itu telah melintasi peperangannya.

Di dalam sebuah hadits disebutkan:
t

G;v\,F*
"IJtuslah pasukan yangdipimpin oleh Usamah."

Kata j.iiit artinya adalahjalan keluar.

t lik>>

.11p : Kata 'j;il artinya adalah cemas dari sesuatu kepada sesuatu
?-
lainnya, seperti takut kepada sesuatu dan dari sesuatu. Disebutkan
dalam sebuah kalimat ,gt * F artinya ia cemas dari sesuatu.

Allah berfirman:

{@r;JY};ve\
*Tidaklab menambabkan kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari
(kebenaran)." (QS. Fathir l35l: a2)

{@ 63isYi\jY'Y
"Ddn peringatan itu tidak lain hanyalah menambab mereka lari (dari

kebenaran)." (QS. Al-Isra' lllz al)
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Kalimat 

"yl 
JLF artinyaia berangkat menuju peperangan. Dari

pemaknaan ini maka disebutkan dalam sebuah kalimat'#Jlizaninya
hari peperangan.

Allah berfirman:

{ @ {L1;;6t4\'}iy
"Berangkatlah kamu baik dalam headaan rnerasa ringan nxaupun berat."
(QS. Alt-Taubah [9]: a1)

{ @ t1-{ (:1:s ?b3; 1i;+ {f}
"tiha kamu tidak berangkat untuk berperang niscaya Allab menyiksa

kamu dengan siksayangpedib." (QS. At-Taubah [9]: 39)

{ @ &i,bo\i4i K,P-t:4 K6y
"Apakab sebabnya bila dikaakan kepadamu: *Berangh,atlah (untuk
berperang)pada jalan Allab." (QS. At-Taubah [9]: 38)

{ @ i3;iL # i3},f;}s tke\,Fihl$\ 6w,iy
*Tiddk. sEd.tutnyd bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang)

lnengd.pa tidak pergi dari tiap+iap golongan diantara mereka beberapa

ordng. " (QS. At-Taubah l9l: L22)

Kata j\i#,jl artinya adalah memerintahkan kelompok untuk pergi

berperang. Katajtl+,-!ljuga bermakna ajakan suatu kaum untuk kabur
dari peperangar:. Sebagaimana kata j't'i.)l juga bermakna meminta
untuk berangkat.

Firman-N y a y ang berbunyi :

"Seakan-akan rnereha itu keledai liar yang terkejut."
(QS. Al-Muddatstsir l7 \: 50)

60{

{@t;,*;{ry
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Ada yang membacanya dengan mem-fatbah-kanhuruf fa(i) nya,
dan ada jluiga yang meng-kasrab-kanhuruf fa (+) 

"yr. JIka di-kasrab-kan

huruf fa (9 ry, maka ia bermakna€;;uyaitu yangterkejut. Sedangkan
jika di fathah kan huruf fa (j) nya maka ia bermaknaili yaitu
yang dikejutkan. Kata ftl atau kata )r'i!l atau i'1-'it\ artirrya adalah

sekumpulan orang yangmemungkinkan untuk berangkat. Kata titSl
artinya adalah saling mengakui kebanggaannya. Disebutkan dalam

sebuah kalimat !Jf'V\X artinyasi fulan diutamakan dalam berbangga-

bangga. Orang arab berkat 
^'o>t i artinya si fulan dinamakan dengan

satu nama yang diyakini bahwa syaitan akan kabur darinya. Orang arab

pedalaman berkata: dikatakan kepada bapakku ketika ia melahirkanku
'^b tr, artinyaberilah ia julukan. Maka ia pun memberiku nama li.ij-i
kemudian memberiku kunyah Abu Al-'Ida. Kalimat iiil .,i: artinya
kulit bengkak. Abu 'Ubaidah berkata: kata tersebut diambil dari
kalimat ,gl f ,;Jrl'r\h.artinya saling menjauh antarasesuatu dengan

sesuatu lainnya.

.t(

O4, : Kata ,;-Al artinya adalah jiwa atau ruh.

Sebagaimana disebutkan dalam firman-Ny a y^ngberbunyi:

{@:?5r;ly
"Keluarkanlan nyautarnu." (QS. Al-An'im [6]: 93)

Allah juga berfirman:

{ @ ?,; :{\t "$}iov {;tii'rt r;izi3y
"DAn ketahuilab bahanasannya Allah mengetabui apa yang ada dalam

b atimu, maka takutlab kep ada-Ny a. " (QS. Al-Baqarah l2l: 23 5)

Juga firman-Nya yang berbunyi:

{@.,; ot17;{;,Fcc*\
"Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak
mengetahui apa yang ada dalam diri Engkau." (QS. Al-Maidah [5]: 116)
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Firman-Nya y ang berbunyi:

{@,izxxH#1y
"Ddn Allab memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya."
(QS. Ali'Imran [3]: 23)

Yang dimaksud dengan i:,,i dalam ayat di atas adalah Dzat Nyr.
Sekalipun makna ini sudah didapatkan secara lafazhnya, namun secara

bahasa laf.azh mudhaf (y^ng diidhafahkan) dan mudbaf ilaib (yang
diidhafahkan kepadanya) mengandung makna mugharyarab (perubahan

dan perbedaan), dan menetapkan dua hal dalam satu ungkapan tidak
mengharuskan adanya makna selain-Nya, karena Maha Suci Allah dari
sifat dua dalam berbagai aspek (karena Allah memiliki stfat al-Abad
yaitu Dzat Yang Maha Esr'd), sebagian orang berkata: "sesungguhnya

penyandaran kata ,;;lt kepada Allah memiliki makna kepemilikan.
Sedangkan yatgdimaksud dengan kata rrlr,dalam ayat diatas adalah
jiwa-jiwa kita yang dikuasai oleh keburukan. Dan disandarkannya
kata tersebut kepada Allah sebagai bentuk kepemilikan. Kata 'taitlt
artiny a adalah bersungguh-sun gguh menin gkatkan diri sehingga dapat

diserupakan dengan orang-oran gyangmemiliki keutamaan, meengikuti
mereka tanpa harus menimbulkan madharat kepada orang lain.

Allah berfirman:

{@i;'iii;wa:'e;y
"Ddn untuk yang demih,ian itu bendaknya orang berlomba-lomba."
(QS. Al-Muthaffifin 183): 26)

Ayat ini sama maknanya dengan firman-Nyayangberbunyi:

{@4je};'rJLr;$y
"Berlombalornbalab kamu kepada (mendapatkan) arnpund.n dari
Rabbmu." (QS. Al-Hadid lsTl:21)
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Kata ;|.!il\ artinya nafas, yaitu angin yarlg keluar dan masuk ke

dalam tubuh melalui mulut dan hidung, dan nafas ini berfungsi sepeni

makanan bagi tubuh, jika tidak ada nafas maka akan matilah badan.

Disebutkan juga bahwa kelapangan juga disebut dengan j|,iA\. Dart
kata tersebut juga disebutkan dalam sebuah hadits yangberbunyi:

rr,#r ,yb'#:,6l"f ijur
"sesungguhnya aku tidak mendapati kelapangan (dari) Rabbmu dari

orang-orang yaman."s

Dan juga dalam hadits Nabi Muhammad1a4fp yang berbunyi:

(;;;-l\ ,r.a ;y6y et\ fj.fll
"Janganlah kalian mencaci angin, karena ra adalah dari nafas

ar-Rahman."6

Maksudnya adalah bahwa angin itu yang dapat melapangkan

kesusahan. Disebutk an juga ,* J-Zi,{sl aninya Ya Allah lapangkanlah

diriku. Kalimat g)l'; :.3'l artiny a angin itu menghembuskan kebaikan.

Seorang penyair berkata:

V* r:5 )tt *fi e'* ilxY \\LU \iA\'oY
Sesunggubnya angin timur itu adalah angin ydng apabila melapangkan

terbadap jiwta-jiwa yang sedib, maka akan tampaklah keinginannya

Kata ;WJl artlnya adalah (darah) yang keluar dari wanita
yang melahirkan. Disebutkan L\:,,i e arinya perempuan itu telah

melahirkan, jamak dari kata tersebut adalah J\13..Kalimat ,]# !*
artinyabayi yang dilahirkan. Dan kalimat )\ig\,;jladalah gambaiin

akan siang yangpanjang.

Hadits dhaif diriwavatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dengan nomor
(10991) dari hadits A'bu Hurairah *ile, danhadits ini didhai{kan <ileh Syaikh al-Albani di dalam
kitabnva ,4s-Si lsilah Adh-Dha'ifah deisan nomor (1097).

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu"Dawud dengan nomor (5097) Ibnu Maiah dengan nomor
(3727) Ahmad di dalim kitabnva Al-Musnad denein nomor (gZgS) dan hadits ini dishahihkan
oleh Syaikh al-Albani di dalamtitabnya Shabib A1-Jami'dengin nomor (7316).
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Allah berfirman:

{@;rirs;p:6\
"Ddn demi subub apabilafajamya mulai menyingsing."
(QS. At-Takwrr [S1]: 18)

Kalimat l:i4, A'4 artinya diriku kikir terhadap hal ini. Kalimat 
t

'# A artiny a sesuatu y ang berharga.

t//

,Jir4, : Kata 
"iigJt 

artinyaadalah menyebarkan bulu domba.

Allah berfirman

{ @ -;;:ir $;1+ 34,;i iisty
" DAn gunung- gunilng seperti bulu y ang dihantbur-h amburkan. "
(QS. Al-Qari'ah [101]: s)

Kalimat &1 ,-ii artinya adalah kambing yangmenyebar. Kata

,iilJ t dengan memfathahkan huruf fa (J) ny a, maka bermakna kambing
yangmenyebar.

Allah gr;"n4b erfirman :

{@ ",r{,fr..6tLy
"Kdrent dirusak oleb kambing-kambing hEurryaan kaumnya."
(QS. Al-Anbiya' l21l: 7 8)

Kata r;qltl,t tlt anin ya :unta yarrg berdatangan pada malam hari
di sebuah tanah lapang tanpapenggembala. 

.

.71
?4, : Kata irlllt artinya adalah sesuaru yang dapat membantu
IllEngantarkan p ada kebaikan. D an se gala hal y ang dapat men gantarkan
kepada kebaikan maka ia juga menjadi kebaikan. Dengan demikian, t

kata iilJt dapat bermakna kebaikan, dan kebalikannya adalah jL)t
artinya celaka.
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Allah Jt;j:nw berfirman:

{ @ r:,'t; 9, ;<jt<{t;s;y
"Ddn tidak kuasa untuk (menolak) sesudtu kemudbaratan dari dirinya

dan tidak (pula untuk mengambil) suatu kemanfaatdnpu.n."

(QS. Al-Furqan 125):3)

Allah juga berfirman:

{@ Vr{iff;&-i$:1-ii}
"Katakanlah; "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku
dan tidak (pula) menolak kemudbaratAn." (QS. Al-A'raf [7]: 188)

Allah berfirman:

$.Ct{3i;$;tL;,"#iy
*Karib kerabat dan anak-anakmu sekali'kali tiada bermanfaat bagimu."

(QS. Al-Mumtahanah [60]: 3)

{@'|"JaiA\;Y
"Ddn tiadalab berguna ryafaat." (QS. Saba' ' l34l:23)

{@ -'L-::'.K!1''Yj}

"Ddn tidaklah bermanfaat kepadamu nasibatkz." (QS. Hod [11]: 3a)

Dan ayat-ayat lainn y a y ang menyebutkan kata iillt.
. tI

,J4, : Kalimat ;6i.lt gtr3 artinya sesuatu itu telah berlalu dan

I"a.n habis. Kata $Ia digunakan dalam jual beli, contohny^ A\ $1
artinyajualan ini laku atau laris. Dari kata ini lahir kalimat d',lliq
artinya janda yang laris, atau kalim at fulf\ 93 artinya kaum itu
meramaikan pasarnya.Ia iuga dapat digunakan dalam kematian,

contohnya seperti i:t'itt +;l: artinya binatang melata itu telah mati.
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Kata tersebut juga dapat digunakan untuk mengartikan kelenyapan.
Contohnya ,btjSlt 

,+ii3 artinya uang dirham itu telah habis. Kalimat
t#f;i afiinyaaku membelanjakan atau menginfakkan dirhamnya. Kata

,!ti;yl yang berarti membelanjakan atau menginfakkan. Kata tersebut
dapat digunakan dalam harta atav yang lainnya, dan ia bersifat wajib
atau juga bersifat sunnah.

Allah berfirman:

{@liwe6,*
"Ddn belanjakanlab (bartamu) dijalan Allah.' (QS. Al-Baqarah l2)z t95)

{@,Krii(ir\}i;y
*Belanjakanlab (dijalan Allah) sebagian dari rezeki yang Kami berikan
kepadamu." (QS. Al-Munefiqun [63]: 10)

Allah berfirman:

{ @ i.g -aei i$ ;F,,t,iiY; Z},rql}r} E-'ii136 iy
"Kdrnu sehali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yorg sempurna)

sebelum karnu menafkahkan sebagian barta yang kamu cintai. Dan apa

saja yang na/kabkan maka sesungubnya Allab mengetahuinya." (QS.
Ali 'Imran l3l:92)

{@ 
"'t*ru,ai5)fi13y

"Ddn barang apa saja ydng kamu na/kabkan, maka Allab akan
menggantinyd." (QS. Saba' [34]: 39)

{@#ixnl61L,sjav\
"Tiddk sd.rnd. diantara kamu ordng ydng menafkahkan (bartanya) dan
berperangsebelum penaklukan (mekkah)." (QS. Al-Hadid [57]: 10)

Danayat-ayatlainnyayangmenyebutkankata5il.
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @'oc $'&"#J 6U; taq?;K# 6 i SY
"Katakanlab:'Kalau seandainya kamu menguasai perbendabd.rd.d.n-

perbendaha.rddn rahmat Rabbmu, niscaya perbendahardan itu kamu

taban, karena takut membelanjakannya.'" (QS. Al-Isra' [17]: 100)

Maksud kalimat ,iLI;)l 'enl dalam 
^yat 

tersebut adalah takut
miskin. Disebutkan dalam sebuah kalimat .i>tl 5:i artinya si fulan
menafkahkan hartanya sehinggaia menjadi fakir. Maka kata itfu)it
dalam hal ini sama seperti kata i>t jl yang berarti miskin. Sebagaimana

y ang dise butkan dalam firman-Ny a y ang b erbunyi :

"Dan janganlabkamubunubrrrr"yrYr:::::::#tijF
(QS. Al-Isra' lLTl:31)

Kata 'a31[l arttnya adalah harta yang dibelanjakan atau yang
dinafkahkan.

Allah berfirman:

{@'fr;,!;Autq
"Apa saja yang kamu nafkabkan." (QS. Al-Baqarahl2l: 270)

{@"^1[ 5}*1;y
"DAn n'rereka tidak membelanjakan harta." (QS. At-Taubah [9]: 121)

Kata $i!l artinya adalah terowongan.

Allah berfirman:

{@ $*ruct66fe;E:,iegb
" Mak a j ik a k amu dapat membuat Io bang dibum i. " (QS. Al-An' am [6]: 3 5)
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Dari pemaknaan ini maka lahirlah kalimat L-i.}t L\1;-V artinya
lubang tupai. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat L;.itt eV "sS
artinya tupai itu telah membuat lubang. Dari pemaknaan ini maka

lahirlah kata it-lilt yangberarti kemunafikan, yaitu masuk ke dalam

syariat islam dari satu pintu kemudian ia keluar lagi dari pintu yarLg

lainnya. Mengenai hal ini Allah telah memperingatkan dalam firman-

Nya yang berbunyi:

{@ <t*6\?
"sesungguhnya ord.ng-ord.ng munafi.k itu mereka adalah orang-orang

yangfasik " (QS. At-Taubahl9l: 67)

M aksudny a adalah me reka telah kelua r dari sy ariat isl am. Ke mudian

Allah menjadikan orang munafik lebih buruk daripada orang kafir.

Allah berfirman:

{ @ rg i'o Ef'Ii l'l'ai C&t .$r5l }
"sesunggubnyd. orang-ordng munafi.k, itu berada pada tingkatan paling
dasar di dalam Neraka." (QS. An-Nisa' lal: La5)

Kalimat ;,,-:f,t 61i artinya adalah celana yarLglebih panjangdari
kakinya.

, 14) : Kata jlijtsama dengan kata ghanimah(yaitu hartayangdidapat

trari hasil peperangan"d), hanya sajaterdapat perbedaan mengenai

penggunaan kedua kata tersebut sesuai dengan istilahnya. Jika harta
itu didapat melalui sebuah usaha (peperangan) maka ia disebut dengan
'a1i! dan jika harta itu merupakan pemberian dari Allah dari awal

tanpa berperang, maka ia disebut dengan jX. Oi^ntara orang-orang
juga ada yang membedakan antar a kata '{ ,l4l dan ii*fit berdasarkan

pada keumuman dan kekhususannya. Oleh karena itu disebutkan
bahwa yangdimaksud dengan ka:a'a:"i)l adalah harta yangdidapat
melalui sebuah usaha, baik usah anya itu melelahkan ataupun tidak,
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berhak untuk mendapatkannya ataupun tidak, sebelum menang

dalam peperangan ataupun setelahnya. Sedangkan kata Jllt adal^h

harta rampasan yangdiperoleh seorang muslim sebelum dibagikan.

Namun adajugayarlgberkata bahwa ia bermaksud harta yangdidapat

oleh seorang muslim tanpamelalui sebuah peperangan yang kemudian

disebut dengan ;61t. Oikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan kata

Jllt adalah hana yangdipisahkan dari barang-barang atau peralatan

setelah dibagikannyaharta rampasan perang, dan makna inilah yar,g

terkandung dalam firman-Ny^yangb.rb""lt: 
,, -

{@lwsi*afi-Y
"Mereka menanyakan kepada tentdng (pembagian) harta rd.lrTpdsan

perdng." (QS. Al-Anfal [8]: 1)

Asal kata tersebut dari jiXt yaiat melebihkan (tambahan) dari
kewajiban. Dan yarLg menambahkan terhadap sebuah kewajiban
disebut dengan ii;tllt yaitu sunnah.

Allah Jq:nv;L berfirman:

{ @"ri itj .y.ifii J}i i"; y
"DAn pada sebagian malam bari bersembalryang tabajudlab kamu

sebagai sudtu ibadab tambaban " (QS. Al-Isra' l17l:79)

Dan mengenai hal ini juga terdapat firman-Nyayang berbunyi:

{@"itfi}+|*-;L\wy
"DAn Kami telab memberikan kepadanya (brahim) Isbak dan Ya'qub

sebagai suatu angerab (daripada Kami." (QS.Al-Anbiya' l21l:72)

Maksud kata fuu dalam ayat dr atas adalah anaknya anak (cucu).

Disebutkan dalam sebuah kalimat Llk aninya aku memberinya sebuah

tambahan. Kalimat iUi-lJt i'113 aninyaadalahraja memberikan hadiah

kepada keluarga korban yang gugur dalam peperangan membelanya

sebagai bentuk hadiah dan apresiasi. Kata JiiJl artinya adalah yang

banyak memberi. Kalimat \ S j, 4. ifi\ artiny aaku bersembunyi dariny a.
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gi-f.J : Kata ..li{ll artinya adalah melubangi dinding, ini sama
t'

maknanya seperti kata J*iill artirlya melubangi kayu. Disebutkan
dalam sebuah kalimat y+U $t11tt';7'rrur:.\l ii'. artinya tukang pemasang

sepatu kuda itu melubangi pusar binatang melata dengan alat untuk
melubangi. Kata 4.Ajt arr.iny^ adalah tempat untuk melubangi.
Kalimat y-\Ll,ifr artinyalubang pada dinding. Kalim atifll;-j;iartinya
kaum itu berjalan.

Allah berfirman:

{@evJ4gia#y
"Maka mereka (yorg telab dibinasakan itu) telah pernab menjelajah

dibeberapa negeri. Adalab (mereka) mendapat ternpdt lari (dari
kebinasaan)i" (QS. Qaf [50]: 36)

Kalimat +#€K artinyaadalah anjing yangdilubangi daging yang
terletak diantara kepala dan pundak supaya suaranya tidak keras.

Kata'x;;At artinyaadalah kudis yangpertama kali muncul, jamak kata

tersebut adalah &ii. Sedangkan kata i;9tlit artinyaadalahluka bernanah.

Kataooiiit artinyaadalah kain, sepefti kain sarung. Dinamakan demikian
karena kain tersebut ada lubangnya yangdigunakan untuk tali celana.

Kata'a:i$t artinyaadalah jalan yangmenembus gunung. Kemudian kata
i;,;ldigunakan untuk mengartikan perbuat an yangmulia, pemaknaan

ini mungkin karena perbuatan yang mulia mempunyai pengaruh,
atau karena perbuata n y ang mulia ini merupakan manh$ y angtinggi.
Kata ,', rill\ artinya adalah orang yang mengkaji suatu kaum dan
keadaannya. Jamak kata tersebut adalah i[.1j.

Allah berfirman:

{@"U;*"gi&c-;'y
"Ddn telah Kami angkat diantara mereka dua belas orang pemimpin."
(QS. Al-Maidah lsl: L2)
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J.iU : Kata l\.ii)il artinyaadalah menyelamatkan dari keadaan sulit.

Allah b.rfir-rn,

{ @ w € r;6 r6i'i iitii it{;y
" Da.n h,amu telab berada di tepi j urang Nerak a lalu Allab meny elamatkan

kamu dari padanya." (QS. Ali 'Imran [3]: 103)

Kata j.ii,Jl artinya adalah keselamatan. Kalim^t'4,1,7 artinya
adalah kuda yang diambil dari kelompok lain, dinamakan demikian
karena seakan-akan kuda tersebut diselamatkan dari mereka. Jamak
kata tersebut adalah 1sug .

P : Kata fAl artirLya adalah menggali sesuatu untuk membuat
Lrbrng. Sedangkan kata )Vl\ artinya adalah paruh y^ngdigunakan
untuk mematuk. Contohnya seperti kalimat -;.f'J[3W artinyaparuh
burung, atau seperti kalimat ;ilrrir )ttra ariinya ujung besi yang
digunakan untuk melobangi (menusuk) dada. Kemudian kata flt
digunakan untuk mengartikan pengkajian a-tau pencarian. Oleh
karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat ;i, *3fi artinya aku

mencari sebuah perkara. Lalu kata tersebut juga digunakan untuk
mengaftikan sebuah umpatan (ghibah), contohnya kalimat 'ifi aninya
aku mengghibahnya, contoh larnny a adalah seorang perempuan berkata

kepada suaminya; p eV lF O; iS ,u d JF O:,? aninya datangilah
aku pada laki-laki i^ngselalu melihatku, dan jangan datangi aku pada

pe rempuan-perempuan yan g selalu men ggunj in gku. Kata i.rtit artiny a
adalah lubang atau celah yangbisa dialiri oleh air, contohnya sepefti

kalimat Uit'ri artinya adalah celah pada bagian pundak. Kata'+illl
juga bermakna celah pada punggung biji, dan biasanya ia digunakan
untuk sebuah perumpamaan terhadap sesuatu y^nghina dan rendah.

Allah Jr;''i,v) berfirman:

{@ 6s;:\EltY
"DAn mereka tidak dianiaya walau sedikitpun " (QS. An-Nisa' ft): na)
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Kata'*i[l juga bermakna kayu yarLg dilubangi dan dibuang apa

yangdi dalamnya.Yangdemikian itu merupakan kayu unggulan jika

dilubangi. Kata )js\91 artinya adalah sangkakala.

Allah berfirman:

"Apabila ditiup sangkakala." (QS. Al-Muddatstsir l\:8)
Kalimat ,y.1l3F aftinya aku meneriaki laki-laki, dan itu dengan

cara menempelkan lisanku dengan lubang rahang bawah. Kalimatofi
ji)l artinya aku memanggil panggilan khusus kepada laki-laki itu,
hal ini seakan aku telah melubangi lisannya dengan menunjukkinya.

Dan panggilan itu disebut dengan ,9A:1.

.77
, P : Kata J,At artinya kurang atau rugi dalam mendapatkan

Mgirrr. Ia adalah mashdar. Kalimat 'r3;1i3 artinyaaku mengu ranginya,

danyangdikurangi itu disebut dengan ,-Lfi.
Allah berfirman:

{@*i,SG)g"iic€;ty
"Kekurangan barta dan jiwa." (QS. Al-Baqarah [2]: 155)

Allah juga berfirman:

{@qfriw$i;Aet;Y
"DAn sesunggubnya Kamipasti akan rnenyelnpurnakan dengan secukup-

cukupnya pembalasan (terhadap) mereka dengan tidak dikurangi
sedikitpun " (QS. Hud [11]: 109)

{@w{'*{-f?Y
"Dd.n mereka tidak lrTengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)."
(QS. At-Taubah l\: a)
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, Al): Kata ,$itl artinya adalah pembatalan sebuah kesepakatanIJ
iiau penghancuran dan penghancuran ini bisa berupa bangunan.

C ontohnya sepe rti kalimat rql,-;fi artiny a p en gh ancuran b an gunan.

dapat juga digunakan pada sebuah tali contohnya ;j4t ih;3 anirrya

perrgrrrrirn sebuah tali, atau seperti kalimat +4l rb| ^iiny^penguraian
sebuah simpul. Kata jhiJladalah kebalikan dari kata i$;lryang berarti

penetapan. Disebutkan Lltij\- ,-#\. Kata -beit - ,)et dalam

arti kesusahan dalam mendengar kalimat, dan ini biasanya banyak

digunakan dalam (mendengarkan) bait syair. Kata uL;91juga berarti

penghancuran, ia banyak digunakan terhadap sebuah bangunan.

Kalimat ,-$\l ,j4ry, artinya belahan tanah pada sebuah cendawan,

dan belahan tersebut dinamakan dengan $b. Dari pemaknaan yang

berbunyi pembatalan sebuah kesepakatan, maka kata ralj]t digunakan

untuk mengartikan pelangg ran sebuah ianii.

Allah berfirman:

{ @ ir''+; <,,;i;-? e" * 5.fiiy
"(Yaitu) ordng-ord.ngyang kamu telab mengambil perjanjian dari mereka

sesudah itu mereka menghhianati janjinya." (QS. Al-Anfal [8]: 56)

{ @ ;'l^i1'b'.ri;- r-$i y
"Orang-orangyang melanggar janji Allab." (QS. Al-Baqarahl2l: 27)

{ @ \i, --g;'$:#li'\Lfr{j }
"Dd.n janganlab kamu membatalkd.n sunTpd.bsumpah (mu) itu sesudah

meneguhkanrya." (QS. An-Nahl [16]: 91)

Dari kata tersebut lahirlah kalimat (r)<il 4'a:;zt:ltartinya perlawanan

dalam pembicara ar:. atau ;Ar A fui\jir artiny a ketidak serasian dalam

bait syair. Sepeni yarLgadapadasyairJarir danFarazdaq. Kata otL$St
yarlgbiasa disandingkan dalam sebuah ucapan, ia bermakna dua kata
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atau kalimatyangberlawanan. Contohnya seperti kalimat dia sepeni
ini, dan kalimat dia tidak seperti ini, yang demikian itu disebutkan
dalam satu kasus atau satu hal. Dari kata .al3lahirlah kalimat g-rfi\
'a;$t artinyaluka itu membuat (orang yang sakit) mengerang kesakitan.

Kalimat +r+Ar *rf\artinya ayam betina itu bersua r^ saat bertelur.
Hakikat makna 

"ptti)l 
dalam kalimat di atas bukanlah bersuara,

namun kondisi jiwa merekayangterasa berat sehingga menghasilkan
suara disaat melakukan aktivitas tersebut, hingga akhirnya kata tersebut
digunakan untuk mengartikan bersuara.

Firman-Nya yang berbunyi:

.{@3;r,ow$iy
"Yang memberatkan punggungmu." (QS. Al-Insyirah [94]: 3)

Kata rp\ijf 1"g, bermakna suara dari sebuah kerobohan. Seorang

penyair berkata:

i; t'')i,t;i;ir Wei
Aku mengetabui ada sesuatu yd.ng robob

setelab mendengar sudla ambruk annya

Kalimat ,bdl,ra"S aninya suara tulang sendi.

e.(LJ : Kalimat ;,i51,3.'.1'. artinyaaku mengingkari sesuaru, pengingkaran
itu bisa dengan lisan atau dengan siksaan.

Allah Sct:n\a berfirman:

{@xifrst"J$yvir;'\
"DA.n mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya) kecuali karena Allab
dan Rasul-Nya telab melimpahkan karunia-Nya kepada lnerekd."
(QS. At-Taubah l9l:7a)
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{@ i,t.iili3Jy*t6s'\
"DAn mereka tidak menyiksa orang-ordng mukmin itu melainkan
karena ordng-ordng mukmin itu beriman kepada Allah."
(QS. Al-Buruj [8s]: 8)

{@-E:r':+,r"y
"Apakah kamu memandang kami salab." (QS. Al-Maidah [5]: 59)

Kata i3t artinya adalah siksa.

Allah berfirman:

{@;ici+,'&;L"^$Y
"Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan

mereka di laut." (QS. Al-A'raf l7l: 136)

{@"1i3 iircGGY
"Lalu Kami melakukan pembalasan terhadap ordng-orangyang berdosa. "
(QS. Ar-Rnm [30]: 47)

{ @ Li1*i&'o( 3.gaufuts;e y
"Lalu Kami binasakan mereka, ntaka perbatikanlah bagaimana

kesudaban orang-orang yang mendustakan (k ebenaran). "
(QS. Az-Zukhruf la3l: 2s)

(4: Kalimat tK :f ,'..?=J artinyamenyimpang dari hal ini.

Allah Sr;'iY;:- berfirman:

"Benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus)."
(QS. Al-Mu' minun l23l: 7 a)
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Kata .iX.jt artinya adalah bagian tubuh diantara pundak dan

tulang lengan atas (bahu), jamak kata tersebut adalah 6V. Dari kata

tersebut kemudian digunakan untuk mengartikan tanah ftumi).
Allah berfirman:

{@6sr.i6(,y
"Maka berjalanlab di segala penjurunya." (QS. Al-Mulk 167l: t5)

Dipinj am ny a kata ;.5ii.1i r y ang berarti bahu untuk mengartikan
bumi, ini sepeni digunakannyakata',#)lyang berarti punggung, untuk
mengartikan bumi.

Allah berfirman:

{@ 46ut5;5li1r;Yy
"Niscaya Dia tidak akan meningalkan di dtds perrnukaan bumi sud.tu

makhlukydngmelatapun " (QS.Fathir [35]: a5)

Kalimat er*,.3X artinya adalah orang yangpaling mengetahui

dalam suatu kaum, seperti kata 7-;St;1,! (kepala) digunakan untuk
makna pemimpin, dan kalim 

^t 
pr;st! (tangan) digunakan untuk makna

menolong. Kalimat y; ei;ft.tt,;d! artinyasi fulan punya kumpulan
dalam kaumnya, kata tersebut sama maknanya dengan kata i:t-lilt.
Kata-,#)tt artinya adalah yang bahunya condong (miring). Dan apabila

kata tersebut untuk seekor unta maka maknanya adalah unta yang
berjalan di atas jalanyangterbelah atau pecah. Kata aftlt juga bermakna

penyakit y ang ada padabahu, sedangkan kata iq(llt aftiny aadalah angin

yang membawa petaka. Kalimat )il)l4V'4+3 artinya ia tersapu
oleh bencana.

G: Kata d^*.I afiinyaadalah membatalkan. Kata ini sangat

dekat maknanya dengan kata ;/iilL kemudian kata tersebut digunakan

untuk mengartikan pembatalan (pengingkaran) terhadap janji.
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AIIah Sq:nY) berfirman:

{@ r{AKo{'\
"lika mereka merusak sumpab (io"jil nyA." (QS. At-Taubah l9l: 12)

{@i'$;$r:YY
"Tiba-tiba mereka mengingkarinya." (QS. Al-A'raf l7l: 735)

Kata d3ll sama dengan kata ;fdAl dan kata'ei"$l sama dengan

kata'aiz,i1l. Setiap kebiasaan yang dibatalkan oleh suatu kaum maka

ia disebut dengan '^14

Seorang penyair berkata:

;Ai*S.lr.yi,tJr
Kapan sebuah perhdrd yang dibatalkan menjadi lebib rtyata

;4: Asal penggunaan kata iK.,.ir adalah untuk sebuah akad

ltzu ikatan. Kemudian kata tersebut dipakai untuk mengartikan

persetubuhan (imak) dan sangat mustahil untuk mengartikan asal

makna dari € adalah LqL sampai akhirnya kata ff digunakan

kembali,rrrtrik menganiki'n tata akad. Hal ini karena kaia iimak €*+U
semuanya merupakan bahasa kiasan, karena kata tersebut (1ult) sangat

buruk untuk disebutkan. Sehingga mustahil kata itu digunakan untuk
sesuatu yaflgmempunyai tujuan baik.

Allah Jr,tY;:. berfirman:

{@;::!iWbY
"DAn kauinkanlab orang-ord.ngyang sediriAn." (QS. An-Nur 124]:32)
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Dan firman-Nya:

{@ "4.$u15"J#Y
"KdrenA itu kawinilab mereka dengan seizin tuan rnereka."
(QS. An-Nisa' [4]: 25)

Dan b anyak lagi ay at-ay at lainny a y ang menyebutkan kata afrJl.

'"4: 
Kata i*tt adalah segala sesuatu yangkeluar dengan susah

menuju pencarinya. Disebutkan dalam sebuah kalimat 3U k afiinya
lakilaki yangpenuh kesulitan. Kalimat Ll'r!Jii5t5 aninya unta yang
susah untuk menghasilkan susu.

Allah berfirman:

"Ddn tanah yang tiddk subur, td,nd.n7a,n-tandrnannya. barrya
n7erdnd." (QS. Al-A'raf [7]: 58)

H: Kata -j\4)t artinya adalahpengingka ran, yaitnkebalikan
Tari pengakuan. Dislbutkan dalam sebuah kalimat lK i,'UI arinya
aku mengingkari hal ini, atau dengan menggunakan kata 3',U.
Asal maknanya adalah mengembalikan sesuatu kepada hati apa yang
tidak tergambar olehnya, dan ini merupakan bagian dari kebodohan
(ketidak tahuan).

{@'61 JWr'* cl5\
tumbub

{@eLfiiEKIY-\
"Ap abila engkau menikab i perenxp udn-perenxpilan muk min. "
(QS. Al-Ahzab l3;-l: ae)

Dan firman-Nya:
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Allah berfirman:

{@ &J4'AvJ+{trit%wy
"Maka tatkala dilibatnya td.ngd.n mereka tidak menjamabnya, Ibrabirn
memandanganeh perbuatan mereka." (QS. Hnd [11]: 70)

{ @e,39: 5 ii ;6;1' Nr}, ;y
"Lalu mereka masuk. ke (tempat) nya. Maka Yusuf mengenal mereka

sedang mereka tidak kenal 0oS, kepadanya." (QS. Yusuf [12]: 53)

Terkadang katajt<J,{l juga digunakan oleh lisan untuk mengingkari

sesuatu, dan penyebab lisan mengingk arinyaadalah karena hatinya jr,rya

mengingkari apayangdiingkari oleh lisan. Tetapi mungkin saja lisan

mengingkari sesuatu, namun gambaran sesuatu itu ada dalam hati,
maka yangkeluar dari lisannya itu adalah kebohongan.

Mengenai hal ini Allah S(sjx,y;L berfirman:

{@qiA:i;ii;;-i'},;y
*Mereka mengetabui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinlta."
(QS. An-Nahl [16]: 83)

{@5'f.-r:;"i#Y
"KArend itu mereka memungkirinya." (QS. Al-Mu'min[n 123]:69)

{@6;S^v3-$fey
*Maka tanda-tanda (kekuasaan) Allah yd.ng manakah yang kamu
ingkari?" (QS. Ghafir [a0]: S1)

Kata$A\ artinyaadalah sesuatu y^rLgdikatakan buruk oleh akal

pikiran yangjernih, atau akal pikiran menganggap baik terhadap
sesuatu, tetapi syariat menghukuminya sebagai sebuah keburukan.

Kamus AfQur'an 683



Mengenai hal ini terdapat firman Allah yangberbunyi:

{ @ ?ii * 5}6$u. 5',IJvtb{iy
" Ddn ordng- orang y dng rnernerintab k an kep ada kebaikan dan mencegah

dari keburukan." (QS. At-Taubah l9l: ll2)

{@ i6r*b"6;G-1-{V,ay
" Merek a s atu sarnd. lain tidak melarang tindakan mungk ar yang mereka

perbuat." (QS. Al-Maidah l5l:79)

{@fJi e;'o;i:iy
"Ddn mereka mencegab dari kemungkaran." (QS. Ali 'Imran [3]: 10a)

{@'?Ai'6.r6\G;ciy
"DAn mengerjakan kemungkaran ditempat-ternpdt perternudnmu?"
(QS. Al-'Ankabut l29l: 29)

Kalimat, 
GJSir 5X artiny a adalah men gin gkari sesuatu y angdalam

arti lainnya menjadikan sesuatu itu tidak diketahui.

Allah berfirman:

{@w6vsy
" Rubab lah baginy a singgasanany d. " (QS. An-N aml l27l: 4 l)

Kalimat '$r;3 artinya menjadikan sesuatu sehingga diketahui.
Penggunaan kata '^rrts dalam ilmu nahwu berarti menjadikan isim
dalam bentuk khusui. Kalimat e* & '.:.aA artinyaaku mencegah si

fulan (supaya tidak melakukan sesuatu).

Allah berfirman:

{@ *€s'ba-ftY
"Maka alangkah bebatnya kemurkaan-Ku." (QS.AI-Hajj l2l: aa)
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Kataflt artinyaadalah kelicikan dan perkara rumit yangtidak
diketahui. Disebutkanirti; r4 -',s artinya sungguh ia telah berbuat

licik dengan menggunakan fitnah.

Allah berfirman:

{@ ;4zt}'Jt$i6:;&Y
*(Ingdtkh) hari (ketika) seorang penyeru (Malaikat) rnenyeru kepada

sesud.tu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan)."

(QS. Al-Qamar [54]: 6.

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

1Hs 3*oKr ;r{ ;a,}- 4jl g) ri\:t

"Jika seorang mayit sudah dimasukkan kedalam kubur, maka ia akan

didatangi oleh dua Malaikat, yaitu Munkar dan Nakir."7

Kemudian kata lftAl di gunakan untuk mengartikan pepe ran gan.

, &3: Kata ;3ar aninya adalahmembalikan sesuatu menjadi

Hgirn kepalanya. i"ri pemaknaan ini lahirlah sebuah kalimat iit,;^.
artinya anak ini keluar (terlahir) kakinya terlebih dahulu dari pada

kepalanya.

, Muttafaq'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1338) Muslim dengan nomor

Q87o) dari hadits Anas ';z5y;, dengan lafazh hadits sebagai berikut:

tsabsSv't,f ,r;'ssisr<y$;."sw75',;:"{lt,l;'4v;iq':t!;-t*o'g:)r1l'avt
x{Lt62r'^;11,&reiiijrul.i3r1}tJlPl,JW'\;;rsbr+riift,J}3t';qazn{*',,,9JF.lt
"Jika suatu lenazah sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling
din pergi meninggalkannya, dia mendengar gerak langkah sandal sandal mereka, maka akan
datang kipadanya dua Malaikat yang keduanya akan mendudukkannya seraya keduanya berkata,
kepadlnya: "Lpayangkamu komentari tentang laki-laki ini, Muhammad't;;,*Kip?". Maka
jeiazah itu menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan-Nya". Maka

dikatakan kepadanya: 'Lihatlah rempat dudukmu di Neraka yang Allah telah menggantinya
dengan tempat duduk di Surga."
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Allah berfirman:

{@4fi,&w7y
"Kemudian kepala mereka jadi tertundu,6." (QS. Al-Anbiya,' l21l: 65)

Kata ;*3tt yang biasa digunakan terhadap orang yang sakit
bermakna menjenguk orang sakit setelah ia sembuh. Di antarabentuk
contoh kata ;331 yang digunakan terhadap umur adalah apa yang
disebutkan dalam firman-Ny a yangberbunyi:

"Ddn barangsiapa ydng Kami panjangkan unturnyd niscaya Kami
kembalikan dia kepada kejadian ("yo)." (QS. Yasin [36]: 68)

Ayat ini sama seperti ayat yarrg berbunyi:

{@#iu:$'$f;ii'S;'y
"Ddn diantara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling
lemab (piun)." (QS. An-Nahl 116l:70)

Ada yang membacanya dengan bacaan'^'6!,. Sementara Al-Akhfas
berkata: "Hampir tidak ada yangmembacanya dengan menggunakan
syiddah $-*q kecuali apabila digunakan untuk mengartikan sesuatu

yangdibalikan, dimana bagian kepala di bawah dan kakinya di aras."

Kata.rligl artinya adalah panah yangpecah bagian atasnya,sehingga

bagian atas tersebut dijadikan bagian bawahnya, danyangdemikian ini
menjadikan panah bernilai hina. Dan karena kehinaan bentuk panah
tersebut, maka kata 

"i^31 
juga digunakan untuk menggambarkan

orang y^nghina.

,F : Kata ,;,i:lt artinya adalah pengunduran atau penarikan
dari sesuatu.

Allah berfirman:
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{@ ):Jt;i1;"<y
"Syaitan itu balik kebelakang." (QS. Al-Anfal [S]: a8)

-4: Disebutkan dalam sebuah kalimat tK :ye;Llartinya aku
merasa sombong terhadap hal ini.

Allah berfirman:

{@ ;i.6:;<,K,J Ui-6;Ai tr
"Al-Masih sekali-kali tidak enggdn menjadi bamba bagi Allab."
(QS. An-Nise' l4): t72)

"Adapun ordng-ordngyang enggdn dan menyombongkan diri.'
(QS. An-Nisa' [4]: 173)

Asal maknanya diambil dari kalimat 4jst,3i13 artinya aku
memisahkan sesuatu , atarldiambil dari kata,.-13i1 yang berarti mengusap

air matapadapipi dengan menggunakan jari jemari. Kalimat a<*iy
artinyalautan yangtidak habis dan tidak kotor. Kata.lKjjt aninya
keluar atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.

,p: Disebutkan dalam kalimat ,g\ * ;lz4 artinya ialemah
i6rhadap sesuatu. Kalimat '^i|u artinya'aku-mengikatnya. Kata $3t
artinyaadalah ikatan (tali) binatang melata, atalrbermakna besi pelana.

Karena kedua hal ini dapat mencegah (menjaga) binatang tersebut.
Bentuk jamakny a adalah ju-:.ir.

Allah berfirman:

{@G'{Kte.i:'Yp.
"Ktrend. sesungguhnya pada sisi Kami ada belengu-belenggu yang berat
dan Neraka ydng menyala-nyala. " (QS. Al-Muzzammil 173): 72)

{@ \K,fri<)-$icr'y
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Kalimat 9 i.i* artinya aku mengikat dengan sebuah ikatan.
perbuatan,.rr.br.r, (mengikat) dinamakan dengan jt= 

@eringatan).

Allah berfirman:

{ @ Vrtu; V+'6l ).iKVr^:L y
"Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi ordng-orang

dimasa itu dan bagi mereka yang datang kemudian."
(QS. Al-Baqarah l2l: 66)

Allah juga berfirman:

{@i1i;iKtKa;:r;y
"(Sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan

dari Allab." (QS. Al-Maidah [5]: 38)

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

((53r & #tuiot',tttt
"sesungguhnya Allah menyukai orang yang kuat terhadap kudayang kuat."

P : Kata p3\ artinyaadalahmenampakkan ucapan dengan memfitnah.
k^t^'e4l artinya adalah memfitnah. Kalimat ?g k artinya orang
yangsuka memfitnah.

Allah S(6xa berfirman:

{@r,i#;aY
"Yang banyak, mencela, yang kian kemari menebarfi.tnd.h."
(QS. Al-Qalam [68]: 11)

Asal makna'a4t adalah bicara dan bergerak dengan pelan.
Dari pemaknaan ini maka lahirlah kalimat '^ti:'^itt eK\ artinyasemoga
Allah memelankan gerakannya. Kata iEJl juga bermakna tumbuhan
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yan g me mpunyai aro ma semerb ak. Kata'a:t1l artiny a adalah garis- garis

yang berdekatan, dinamakan demikian karena orang y^ng menulis
garis-garis tersebut sedikit bergerak dalam penulisannya.

i.7
a-leJ : Allah JGi'n\?" berfirman:

{@ J3,,#sTfia6'y
" Ber kat al ah s e e k or s e m ut :' IVah a i s e nx ut - s e rn ut. "' (QS. An-Naml l27l: 18)

Kalimat i*it;E artinya adaLah makanan y^ngdi dalamnya
terdapat semut. Kata iiSljuga bermakna bisul pada pinggul. Dimaknai
demikian karena bentuknya menyerupai semut. Begitu juga dengan

celah dalam kuku ia dinamakan ii5. Kalimat C@t b ,j"; artinya
kuda yang paling ringan (kecil) diantara kelompoknya. Lalu kata

JStdigunakan untuk mengartikan pergunjingan, hal ini dilihat dari
perayapan seekor semut. OIeh karena itu orang yang menggunjing
disebut j; 

^t^u # r\ atau jugadengan itl'5. fr[* at iflt j1i3 arttnya
kelompok itu berpisah-pisah dari kelompoknya seperti berpisahnya
semut. Hal ini dilihat dari berkumpulnya para semut. OIeh karena itu
disebutkan dalam sebuah ugkapangiS b ei'; artinyaia lebih.kompak
(dalam berkelompok) daripada semut. S-edangkan kata ii:'lr artinya
adalah ujung 1ari, jamakkata tersebut adalah jaUi.

t/7

7# : Kata 
6!3Jl aninya adalah jalan yangjelas, contohnya sepefti

ktrlimat ,l\ e afiinya perkara itu sudah jelas. Kalimat 6,-48\ LW
artiny a petunj uk jalan y ang j elas.

Allah berfirman:

{ @,r--(t ;'t;A"ir6;,ny
"Untuk tiap-tiap urndt di antara kamu kami berikan dturdn dan jalan
terdng." (QS.Al-Maidah [5]: a8)
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Dari kata tersebut lahirlah sebuah ungkapan ,3.A1{J artilya
pakaian itu terlihat usang.

J# : Kataftll artinyaadalah sungai, yaitu tempat untuk mengalirkan
air yang melimpah. Jamak kata tersebut adalah jla;i.

Allah berfirman:

{ @{:,; trS'Aj^; J Gt, €;'li,t 1!y
"Ddn Dia menancapkan gunung-gunungdi bumi supaya bumi itu tidak
gonca.ng bersama kamu. (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-
jalan." (QS. An-Nahl [16]: 15)

AIIah menjadikan hal tersebut sebagai penrmpamaan akan aliran
air tersebut, dan keutamaanflya di Surga terhadap manusia.

Allah berfirman

"Sunggub, ordng-ordng ydng bertakwa
sungai-sungai." (QS. A1-Qamar l5al: 5a)

{@triKs.a;*K,ffiy
"DAn Dia telab menjadikan bagimu kebun-kebun dan sungai-sungai."
(QS. Nnh l71l: 12)

"Kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai di baanbnyd."
(QS. Al-Baqarahl2\ 25)
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{@rqi'bwiy
"Dan Kami alirkan sungai di celab-celab kedua kebun itu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 33)
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Kata ',01 artinya adalah kelapangan atau keluasan. Pemaknaan
ini diserupakan dengan kelapangan sungai bagi air untuk mengalir.
Dari pemaknaan ini maka lahirlah sebuah kalimat fiJl,r;iji artinya aku
mengalirkan darah. Kalimat L\Xl13i artinya air itu mengalir. Kalimat

$tr artinya adalah sungai yangbanyak airnya.

Abu Dzu'aib berkata:

$?G)#t" "':+&f:6 ):''vi
Ia tinggal di sana kemudian mendirikan tenda rnengunakan tongkat

di atas sungai eufrat

Kata jl.[!,ll artinya adalah siang, yaitu waktu yang di dalamnya
terdap at cahay a y ang menyeb ar. Namun menunrt p emahaman syariat
islam ia dimulai dari terbitnya fajar sampai waktu terbenamnya
matahari. Namun asal makna waktu siang adalah diantara terbit dan

terbenamnya matahari.

Allah berfirman:

{ @',3{LAG'Jtri'$ 
" 

5t }; y
"Dd.n Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silib berganti."
(QS. Al-Furqan l25l: 62)

Allah berfirman:

{@5\iifr$-t6y
"Tiba-tiba datanglab azab Kami kepadanya diwaktu siangatau malam."
(QS. Yunus [10]: 24)

Dan dalam ayat selanjutnyakata r\iAl dihadapkan dengan lawan
katanyayaitu &6 sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

{ @ 5q 5 ( i'. ii.t1i"#t'd3':-4 Sy
"Katakanlab, 'Terangkanlab kepadaku, jika datang kepada kamu
siksaan-Nya pada uaktu malam d,tau s/ang bari.'o (QS. Yunus [10]: 50)
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Kalimat Y k artinya adalah pemilik waktu siang maksudnya

selalu adapadawaktu siang. Katajtillljuga bermakna anak burung yarrg

berbadan besar. Sedangkan kata'eridt artinya adalahtempat terbuka
diantara rumah-rumah dan ini seperti tempat yang biasa digunakan

untuk membuang sisa-sisa menyapu. Kata jiSJldan kata jlir)l artinya
adalah hardikan. Disebutkan i',{ artirrya ia menghardiknya, atau

menggunakan';rjss\.

Allah berfirman:

{@#,ii{5{\4,fufiy
"Maka janganlah kamu lrTengucdpkan 'ab kepada kedua ordng tu.a.n-u,t,

dan jangan pula menghardihnya." (QS. Al-Isra' l17l:23)

Allah juga berfirman

{@#fi';PifiY
"Ddn terbadap orang ydng meminta-minta janganlab engkau

mengbardik(nya)." (QS. Adh-Dhuha 1%1: to)

.5(J : Kata ;p1Jt artinya adalahlarangan, yaitu ancaman terhadap

sesuatu.

Allah berfirman

{@&'ilG@ w.oii:;:'ty
"Bagaimana pendapatnxu tentang ord,ngyang melarang? seorang bamba

ketika dia melaksanakan sbalat." (QS. Al-'Alaq [96]: 9-10)

Bila dilihat dari sisi maknanya, maka bentuk larangan ini tidak
ada perbedaan antara larangan dengan ucapan atau dengan selainnya.

Larangan yang dilakukan dengan ucapan juga tidak ada perbedaan

antara ucapan itu berbentuk kata,)$i\ artinya jauhilah, ataupun

dengan bentuk katalaransan seperti ,yd ri aninya jangan lakukan.
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Jika larangan itu berbentuk kata j;i5 ri maka kata larangan tersebut
mengandung dua makna larangan. Larangan maknanya dan larangan

dalam bentuk katanya. Contohnya dalam al-Qur'an adalah seperti
yangdisebutkan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@;gb6\}\15y
"Dan janganlab kamu berdua mendekati pohon ini."
(QS. A1-B aqarah l2l: 3 s)

OIeh karena itu Allah berfirman:

{@,A1:+6GkWYY
"Rabb kamu tidak. melarangmu dan mendekati pohon ini."
(QS. A1-A'rdf 1772 20)

Dan juga firman-Ny a yang berbunyi:

{ @ dii * ;ili A!, -$;6 3L rtr,y
"(Orang-orang kofir) berkata, 'Apakab kita benar-benar akan
dikembalikan kepada kebidupan yang semula?"'
(QS. An-N azi' at l7\: a0)

Ayat ini tidak bermaksud supaya dirinya berkata 'janganlakukan
ini.' Namun ia bermaksud supaya dapat mengendalikan diri dan
menahan syahwatnya dari keinginannya. Begitu juga larangan
terhadap kemungkaran, terkadang ia menggunakan tangan, terkadang
menggunakan lisan dan terkadang menggunakan hati.

Allah berfirman:

{@Gxv356'r€lit;-;;fY
Apakab kamu melarang kami untuk, menyembab apa yang disembah

oleh bapak-bapak kamil" (QS. Hud llll: 62)
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Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@;r"':iLt-\
"sesunggubnya Allab memerintahkan." (QS. An-Nahl [16]: 90)

Sampai ay at yang berbunyi:

{€},if,ii*&iy
"DAn Allab melarang dari perbuatan keji." (QS. An-Nahl [16]: 90)

Maksudnya adalah Allah memerintahkan supaya berbuat baik
dan mengancam (melarang) dari perbuatan buruk. Sebagian perbuatan

buruk itu dapat kita ketahui dengan akal kita, dan sebagian lagi dapat

diketahui melalui syariat y^rLgditurunkan kepada kita. Kata r[i#)l
artinyaadalah berhenti dari apayang telah dilarang untuk melakukannya.

Allah sr4:,tuzb erfirman :

t t4\t

{ @ ;f ig -{ fir\#r3"bLY;'i4:u-- ;r- St y
"Katakanlab h,epada orang-ord.ngyang kafir: tika mereka berhenti (dari
kekafirannya) niscaya Allah akan rnengarnpuni mereka tentd.ng dosa-

dosa merekd ydng sudah lalu."' (QS. Al-Anfal [8]: 33)

Dan Allah juga berfirman:

{ @'$,ri;v7;t*;s ;n i", }
"Jika kamu tidak berhenti maka niscaya kamu akan kurajam dan

tinggalkanlab aku buat wlaktu yang lama." (QS. Maryam l79l: a6)

Allah juga berfirman:

{@ <,";A;oKAr"$';r{Y
""V(altai Nub! Sungguh, jika engkau tidak, (mau) berbenti, niscaya engkau

termasuk ordngydng dirajam (dilempari batu sampai mati)."
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: 116)
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{@6,#{,fry
*Maka berhentilab kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."
(QS. Al-Meidah [s]: e1)

{ @ 3Y, Y,ftb i6:\i - {,, u;"",Lir,, r'i4 r;.Sy

" Orang- orang y ang telab sampai kep adany a larangan dari Rabbny a, lalu
berbenti (dari mengambil riba) maka baginya apdydngtelab diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan)." (QS. Al-Baqarah l2l: 27 5)

Kata ;r;:rfil asal makn anya adalah mengakhiri larangan. Kemudian
kata tersebut dalam kebiasannya bermakna setiap hal yang sudah berakhir.
Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat tS'F 0)6 Jld*iji
artinya aku sudah menyampaikan kabar ini kepada si fulan. Kalimat
,,!l.gtl sama maknanya dengan kalimat ,#;yaitu cukup bagimu, dan

ia adalah mencukupkan denganapayangtelah kamu minta kepadanya
dan melarang supaya tidak memintanya kepada orang lain. Kalimat

*'ou artinyaadalah unta yang sudah kehabisan lemaknya. Kata i;i3Jt

artinya adalah akal yang tercegah dari perbuatan buruk. Jamak kata
tersebut adalah ji.

Allah berfirman:

"Sesunggubnya pada yang demikian itu terdapat tdnda-tdnda kekuasaan
Allab bagi orang-orangyang berakal. " (QS. Thaha l20l: 5a)

Kalimat ,$)11'# artinyaadalahujung sebuah lembah atau danau.

Kalimat -:\*flliW artinya siang yang semakin meninggi. Kalimat J.iE

W ,j6 ri;*A arinyaia meminta sebuah keperluan sampai berakhir.
Maksudnya berakhir tidak meminta lagi, baik permintaarTtyaitu telah
didapat ataupun belum.

{@J3iyi'i.,i{,S'eL*
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0olgr*l : Kata.-1.,1J1 aninya adalah kembalinya sesuatu berkali-kali.
cll - 'J

Disebutka"'$.-i -U.j - 3.; - ,aV aninya kembali. lebah dapat disebut

dengan ,3.;karena ia selalu kembali berkali-kali ke dalam sarangnya.

Kalimat '*u*1jv artinyaia mendapatkan musibah, maka tidak menutup

kemungkinan kejadian (musibah) tersebut kembali lagi kepadanya.

Kalimat jw ri,rJttult artinyakembali kepada Allah dengan bertaubat

dan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah.

Allah berfirman:

{@;r'rWY
"Ddn ia meminta anTpun kepada Rabbrrya lalu menyungkur sujud dan

bertaubat." (QS. Shad pslz 2a)

{@ci ,Li{,y
"Ddn banya kepada Engkaulab kami bertaubat."
(QS. Al-Mumtahanah [60]: a)

"Ddn kembalilah kamu kepada Rabbmu." (QS. Az-Zumar 139): 54)

{@*y',ejr;
"Dengan kembali bertaubat kepada-Nya." (QS.Ar-R[m [30]: 31)

Kalimat E)i +u! 6di aninya si fulan menuju kepada fulan yang
lain berkali-kali.

9ol
( 9 : Kataii adalah nama Nabi. Kata tersebut adalah mashdar dari akar

ESta fl aninya berteriak dengan tinggi. Disebutkan dalam sebuah kalimat
Y;'4;\!leil.,, xninya merpati itu berteriak keras. Asal kata ilt ad^lah

berkumpulnya para perempuan di tempat berkabung atau meratapi
mayit. Dan ia diambil dari katailug\ artinya saling bertemu berhadapan.

{@"6;5JW-YY
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Disebutkan dalam sebuah kalimat AVrV.3-g'i\i7 artinya dua gunung

itu berhadap-hadapan. gV)W. CVI artinya dua angin itu saling
berhadapa". c-t! 4 ell e;L aninya angin ini adalah lawan angin itu.
Kata frVl artiny a ad Jah p e re mp u an-p e rempuan, s e dan gkan kat a LlAt
art iny a adalah maj elis.

9ol
)9 : Kata)]l artinyaadalah cahayayangmenyebar dan membantu

mitadalam melihat. Kata)jlll mempunyai dua jenis; Pertama, cahaya

duniawi, kedua cahaya akhirat.

Dan cahaya duniawi mempunyai dua jenis pula; Pertd.rnd cahaya

yanghanya diketahui oleh mata hati, contohnya cahaya ilahi sepeni

cahaya akal, cahaya al-Qur' an. Kedua, cahaya yang hanya dapat

diketahui oleh mata indra. Contohnya seperti cahaya bulan, bintang,

matahari dan cahayalainnya.Di antara contoh ayat al-Qur'an yang

me nyebutkan tent an g cahay a ilahi adalah firman-N y a y ang be rbunyi :

{@ -U5'+33;'^iGP:ciY
"sesungubnya telah datang kepadamu caba.ya dari Allab dan kitab yang

menerangkan." (QS. Al-Maidah [5]: 15)

Allah juga berfirman:

@q. ;4 . ; t:G:t 4 :^v 5 o6i -r..u,* ('j 5 rK:. ty
{@

"Ddn Kami berikan kEadanya cahalta yang terang) dengan cabaya itu
dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan

ordng y ang k eadaanny a berada dalam gelap gulita y dng sekali-kali tiddk

dapat keluar darip adany ai" (QS. AI-An' am 16l: 122)

l-r.
lz
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Allah berfirman:

Vr,qari66-o,o*;5j,1fi:r61jiL:!j{j&iiu,s2i&cy

{@
"Sebelumnya kamu tidaklab mengetabui apakah al-Kitab (al-Qur'an)
dan tidak pula mengetabui apakab iman itu, tetapi Kami menjadikan
aLQur'an itu cabaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami
keh endaki diantara b amba-h amba Kami." (QS. Asy-Syura la2l: 52)

Allah berfirman:

{ @ :$ G } e # $ry:;*'it 6,;sy
"Maka apakah ordng-ordng yang dibukakan Allah batirrya uuntuk
(menerima) agd.rna Islam lalu ia mendapat cahaya dari RabbnyA."
(QS. Az-Zumar l39l:22)

Allah berfirman:

{@{{ J.'r;tfr"fr)}&3}y
*Cabaya diatas cabaya Berkpis-kpis) Allab membimbing kepada

cabaya-Nya siapa ydng Dia kebendaki." (QS. An-Ntr lz4irz 35)

Adapun contoh cahayayanghanya dapat diketahui oleh mata
indra dalam al-Qur' an adalah firman-Nyayangberbunyi:

{ @ 6}"6rG iv-e JAi'#c 1\ ; y
*Dialab yang menjadikan matabari bersinar dan bulan bercabaya."
(QS. Yunus [10]: 5)

Adapun kenapa matahari menggunakan !\i,; sedangkan bulan
menggunakan kata'rrl,hal ini dikarenakan katail*4 itu lebih khusus
daripada kata'r.J..

Allah berfirman:
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{@r-rKJy
"Da.n bulan yang bercabaya." (QS. Al-Furqan 125): 6L)

Maksudnya bulan yar,g mempunyai cahaya. Sedangkan contoh
bahwa kata'rri bersifat umum (bisa untuk matahari dan bulan) adalah

firman-Ny a y ang berbunyi :

{@ ;Ai;ni'it't}1sy
"DAn mengadakan gelap dan terang." (QS. Al-An'am [6]: 1)

Firman-Nya y ang berbunyi:

{@-+5ri:16;':€)P;y
"Ddn menjadiban untukmu cabaya yang dengan cahaya itu kamu dapat
berjalan." (QS. Al-Hadid l57l: 28)

{@qj y,,6'li;',=vy
"Da.n terd.ng bmderanglab bumi (padang mahsyar) dengan cahaya

(keadilan) Rabbnya." (QS. Az-Zumar l39l: 69)

Contoh cahayaukhrawi adalah yang disebutkan dalam firman-Nya
yar,gberbunyi:

{@*$arr;6:l-Y
"Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan rnerekA."

(QS. Al-Hadldlszl:72)

6 G\Aj3];i. #; tu$ 6 & ;r,;, k ;;:r. rJlly
{@6ji

"DAn orang-ordng mukmin yang bersama dia sedang cahaya mereka

rnernanca.ri di badapan dan di sebelab kanan mereka sambil mereka

mengatakan: Ya Rabb kami, sempurnakanlab bagi kami cabaya kArni."'
(QS. At-Tahrim [66]: 8)
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{@"&-j"r,ti,l,;iy
"Tunggulab kami supdya kami dapat mengarnbil sebagian dari
cahayamu." (QS.Al-Hadid 157): t3)

{@rjw6}
*Dan carilab sendiri cahaya (untukmu)." (QS. Al-Hadid 157): t3)

Disebutkan dalam sebuah kalimat r5Siilr;r:f aninyasemoga Allah
menerangi dalam hal ini. Dan Allah juga menamakan Dzat-Nya dengan

nama'_rj karena Allah yangmemberikan cahaya.

Allah berfirman:

{@ijvr -2iiurj}{i{Y
" A I I ab (p e m beri) c ab ay a ft ep a dQ kn git dan bumi. " (Q S. An-Nur [2a] : 3 5)

Dinamakannya Allah dengan nama tersebut sebagai bentuk
keluas an pe rbuat an-Ny, dalam memb erik an cahay a. Kat a j I3J I artiny a
adalah nyala apiyangnampak secara jelas dan bisa dicerna oleh indra.

Allah berfirman:

{@6#disttirliy
" Mak a terangkanlah kep adaku tentang ap i y ang k amu ny alak an (dengan

m enggo s o k - go s o k kan kory 4. " (Q S. Al-\faqi' ah 15 6l: 7 t)

Allah berfirman:

{@6(ifi("i(F&ri-Y
" Perumpamaan mere k a seperti ord.ng y ang rnenyalak an dpi. "
(QS. Al-Baqarah l2): 17)
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Kata jlSl |uga dapat digunakan untuk mengartikan rasa panas,

dan juga untuk mengartikan Neraka jahanam seperti yangdisebutkan

dalam firman-Ny a y arrg berbunyi:

{@'u6<riirifi i;,'-,;3-lui3

"(Yaitu) Neraka? Allab telab mengancamkannya kepada ord.ng-orang

hafi,r." (QS. Al-Hajj l22l:72)

{@b;tS,},tirrl}3
"Yangbahan bakamya adalab manusia dan batu."
(QS. A1-Baqarahl2| 24)

{@iji,ri;ri )(,y
"(Yaitu) api (azab) Allab yang dinyalakaz." (QS. A1-Humazahll04): 6)

Dan ayat-ayatyangsejenis dengan ini masih disebutkan lagi pada

tempat-tempat yang lain. Kalimat jtlJl yang memiliki arti perang

disebutkan dalam firman-Ny a yangberbunyi:

{@v66c';1'51:4
"setrap mereka menyalakan api peperangan." (QS. Al-Maidah lfl: 6a)

Sebagian dari mereka berkata; bahwa attarakataj\3Jl dankata)$\
mempunyai asal yang sama. Hanya sajakataj\-lll diperuntukkan
penggunaan nyabagimereka di dunia, sedangkan kata jj)l diperuntukkan
penggunaa,r^nya di akhirat. Oleh karena itu maka pada kata j$\
digunakan ;\;i3yl (penyalinan).

Allah berfirman:

701

{@fri*'#Y
"Kami dapat mengambil sebagian dari cabayarnu."
(QS. Al-HadtdlsTl: 13)
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Kalimat $\3 3::F artinya aku meneranginya dengan cahaya api.

Kata !\i;il artinya adalah tempat cahaya atau juga tempat api. Seperti

menara untuk menyimpan obor, atau menarayangdigunakan untuk
mengumandangkan adzan. Kalimat ,i)\\ )V artinya adalah tanda-

tanda at au b atas an p ada t anah. Kata )lf)l artiny a be rl ari dari ke raguan.

Disebutkan dalam sebuah kalimat litit s-ru artinya. perempuan itu
berlari dari keraguan. Kalim at ,i,At'r; artinya adalah bunga pohon, ini
diserupakan dengan cahaya.Kata)t!!\ bisa bermakna tatto. Oleh karena

itu disebutkan dalam sebuah kalimat uE t'[fr ,l-r'; artinya perempuan

itu mentato bagian tarLg nnya. Dinamakan demikian karenatatto dapat

memperlihatkan kejelasan pada bagian anggota tubuhnya layaknya
sebuah cahaya.

0o1
, P # : Kata, il3Jl artinya manusia. Dikatakan bahwa asal kata tersebut

Yai^n;r:tt.Ir.rdian dl buang huruf fa fi'il (i) nya ketika dimasuki

oleh huruf alif lam (Jt) sehingga ia menjadi ;\3J1, namun ada juga

yangberkata bahwa kata li,ui merupakan kata yang dibalikan dari

kata 6; dan asal kata tersebut adalah ,itijldiambil dari bentuk kata

.i#l:Disebutkan juga bahwa ia berasal dari kata ,-ifi - u.V artinya
bergoncang atau bergerak. Kalimat &yta; artinyaaku sudah memberi

minum seekor unta. Disebutkan bahwa kata u2Y;31adalah seorang raja

yang selalu menggiring dan menyakiti ( bahasa A rabnya ,;"A - 
'7V)

sehingga ia dinamakan demikian, dan bentuk pengecilan (tasbgir)kata

tersebut adalah rbJ,.

Allah berfirman

"Katakanlab, 'Aku berlindung kepada Rabbnya rnAnusid."'

(QS. An-Nas [114]: 1)

{@*6iiai;1iy
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Kata jlill terkadang diartikan 'orang-orangyang utama atau

pilihan,' bukan diartikan manusia secara umum saja. Hal ini dikarenakan

ketika yang dimaksud manusia adalah yang mempunyai sifat-sifat
kemanusiaan seperti keutamaan, selalu berfikir dan akhlak-akhlak
terpuji lainnyadan sifat-sifat khusus kemanusiaan, maka jika sifat-sifat

tersebut tidak ada pada diri seorang manusia, secara tidak langsung ia

pun tidak berhak disebut J\1!1. Sama halnya seperti kata 4jt (tangan)

jika tangan tersebut tidak mempunyai fungsinya, makaia sama halnya
dengan tangan atau kaki sebuah dipan (ranjang).

Maka firman-Ny a yang berbunyi:

{@;gi';i't;rKtiat;\
"Berimanlab kamu sebagaimand ordng-orang lain telab beriman."
(QS. A1-B aqarah l2l: 13)

Maksud kata ;lt9Jl dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang

mempunyai sifat kemanusiaan, dan bukan bermakna fisik manusia

semata. Begitu juga dengan firman-Ny, yatgberbunyi:

{@;ui6r,#3y
"Ataukab mereka d.engki kepada manusia." (QS. An-Nisa' lal:5a)

Maksudnya apakah mereka dengki kepada siapa saja yang
mempunyai sifat kemanusiaan, siapapun orangnya. Dan mungkin
saja kata ,"t3Jl bermakna jenis manusianya sebagaimana semestinya,

dan inilah yarrg dimaksud dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

{@;gi'or3&;y
"Ataukab mereka dengki kepada rnanusia." (QS. An-Nisa' lalz 5a)
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Qo7

tl: Kata G,ji[t aninya adalah bergiliran.

Seorang penyair berkata:

t6jl';i l +\Y :r;,"-fl\ ,j,#
Pobon akasia itu terus berbuab karena dabannya yang mudah condong

Kata ,-fll a,rtinya buah akasia, dan kata jt$y artinya
condong. Contohnya kalimat 3*it,'i;^ artinya aku mencondong
(membengkok) kan dahan pohon. Kalimat lK ii)l ,;;1V aninya kaum
itu memperlakukannya atas hal ini.

Allah berfirman:

{@,bai'$rfsy
" B agaim anakah m ere h a dap at m en c ap ai (k e im an an). " (Q S. S ab a' p fl: 52)

Maksudnyabagaimana mungkin mereka dapat mencapai pada

keimanan dari tempat yangjauh, sedangkan dari tempat yang dekat

saja mereka tidak dapat mencapainya disaat keimanan menjadi pilihan.
Hal ini sebagaima ta y angditunj ukkan oleh firman-Ny a y angberbunyi:

{ @(i, Lei *{ 6i; q-:; .fr;, *;;y
"Kedatangan Rabbmu, A.tAu sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada

bari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak berguna lagi iman
seseordng." (QS. Al-An'em [6]: 15S)

Bagi yang membacanya dengan hamzah (ri3.iji,l) maka bisa jadi ia
telah mengganti huruf wau !) nya dengan hamzah (;) dan ini sama

seperti padakata*:3i (dengan menggunakan hamzah) atau,X33 (dengan

menggunakan huruf wau) atau sepert ikata -rj\1 dankata rj!f, atau bisa
jadiyangmenggunakan huruf hamzah it" aia n.rrgr*bil dari asal

katany a yaitu ;'tlJ t art in y a adalah p e rm i nt aan.
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0o1
t 9 f : Kata ,frV artrnya berlindung. Kalimat 'e &V artinya ra

il"fra. kata r]\31 artinya adalah tempat berlindung.

Allah berfirman:

{@,rsC;li{y
"Padahal (uaktu itu) bukanlab saat untuk berlari melepaskan diri."
(QS. Shad [3s]: 3)

9o.

J# ,. 5r:,,iiJt artin ya adalah pendapatan, yaitu sesuatu yang
diperoleh oleh manusia dengan menggunakan tangannya sendiri.

alimat 'o4 artinya aku mendapatkannya.

Allah berfirman:

"KdFnu sekali-kali tidak sampai kEada kebaikan."
(QS. Ali 'Imran l3):92)

Allah juga berfirman:

"Mereka tiddk memperoleb keuntungan apapun."

(QS. Al-Ahzab l33l: 2s)

Kata $lt artinyaadalah Jjgl.Disebutkan dalam sebuah kalimat

tifa! ari-nyaaku mendapatkan ini. 'i; Jli 
^ni"ya 

aku mendapatkan

pendapatan. Kalim at'^A31 ardnya aku menguasakan kepadanya.

{@11u6J}

"Dd.n tidak menimpakan sesuatu musibah kEada rnus/4b."

(QS. At-Taubah l9l: 120)

{@ fi)rb<,}qv,}

{@k\\Giy
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Kata ini sama seperri kata lK ,tlL artiny;- aku memperlakukannya
seperti ini. Kalimat iigL\ artinya aku menimpakannya. Kalimat ,i!
asalnya adalah 4.\r: ia diambil dari bentuk kata ai; kemudian
dipindahkan menj'adi wazan..-i9. Dan disebutkan dalam sebuah I

ungkapan lK #d:11,:ty ,sKY artinya kamu tidak dibenarkan untuk
melakukan hal ini.

Seorang peny air berkata:

)V\'!):'A3e*
Engkau bersedib dan itu tiddk benar

Dikatakan bahwa makna kata Jtgt adalah benar. Dan hakikat
maknanya adalah apay^ngdiperoleh seorang manusia berupa hubungan,
dan hakikatnya bukanlah sesuatu yangdidapatkan berdasarkan apa

yangdiinginkannya.

Allah JGj:i,qL berfirman: '

{@ 'e6;!i^q 
"<ll&r7;tiijL';ifi 

Jq j y
*Daging-daging unta dan darabnya itu sekali-kali tiddk dapat mencapai
(keridhaan) Allab, tetapi ketakuaan dari kamulab ydng dapat
mencapainya. " (QS. Al-Hajj 122): 37)

9o7

?9 , Kata illdiartikan kedalam beberapa makna; semua makna
tersebut benar sesuai dengan konteksnyayangberbeda-beda. Ada yang
berkata bahwa katailll artinyaadalah direhatkannya sel otak oleh uap
cair yangnaik ke dalam kepala. Ada juga yangberkata bahwa kataiill
adalah kondisi dimana jiwa dimatikan oleh Allah namun tidak sampai
meninggal dunia. '

Allah berfirman:

{@;rvrg;r^\y r

*Allah 
nTenxegang jiua (orang)." (QS. Az-Zwarl39l: a2)

Huruf Nun



Ada juga yang berkata bahwa lfl\ adalah kematian y^ng ringan,

sedangkan kata.5ft adalah tidur yangberat. Kalimat ?t k artinya
laki-laki yarLgbanyak tidur. Kata iu:itjuga bermakna tidur.

Allah berfirman:

{@dl\kti45);L';Y
"Ddn di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu diuaktu
malam." (QS. Ar-Rum [30]: 23)

{@r'a*iwy
"Ddn Kami jadikan tidurmu untuk istirabat." (QS. An-Naba' l78l:9)

{@'1;*;:c:'rc{Y
*Tidak rnengdntuk dan tidak ti.dur." (QS. Al-Baqarahl2l:255)

Kata'a;jlt artinyaadalah yang tidak diingat. Kalimat tif J1$dl i\fil
artinyasi fulan sudah nyaman dengan ini. Kata LE:il artinya adalah

baju yang digunakan untuk tidur. Dan kalimat 3At,v7\1 artinya
pasar itu tidak laku. Kalimat ,:.iJlf\5 artinya baju yang sudah usang.

Digunakannyakata i$l dalam memaknai usang, sebagai bentuk
penyerupaan dengan tidur.

9ol
d, : Kata l>rlst adalah huruf hrjaiyyah.

Allah $q:i,v.;t berfirman:

{@,ut';-'}
"Nun. Demi Al-Qalam." (QS. Al-Qalam [63]: 1)

Kata ir3ltjuga berarti ikan paus yang besar. Oleh karena itu Nabi
Yunus dinamai dengan 6rlt ti sebagaiman yarTg disebutkan dalam

firman-Ny a y ang berbunyi:
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{@P3tr{,b
"Dd.n (ingatlab kisab) Dzun nun (Yunur." (QS. Al-Anbiye' l2ll: 87)

Dinamakan demikian karena ikan paus itu telah menelannya.
Dan kata $rltt ti juga merupakan nama yangdiberikan kepada pedang

milik Saiful Harits bin Zhalim.

9U : Disebutkan f,V;V artinya ia menjauh dari sampingnya.
Abu 'Ubaidah berkata: "Kata;E sama seperti kata f5 artinya adalah

bangkit." Kalimat 'itfi artinya aku *.*brrrgkitkanriya.

Allah berfirman:

{@tat'Ay
"Dipikul oleb sejumlab orang." (QS. Al-QashashlzSl:76)

Ada yang membacan y a dengan bacaan ;V, katatersebut sama seperti

kata [15 yang berarti melaksanakan atau bangkit, dan itu merupakan
gr-birrn akan kesombongan. Sama halnya dengan ungkapan dUq=.
artinya sombong, atau seperti kalimat '^4V3rLartinya menyimpang.

9t

1JU : Abu 'Amr berkata: "Kata4,'t5 rr-, seperti kata ;l3yaitu
berpaling." Sementara Abu 'Ubaidah berkata: "Maknanya adalah
menj auh .e'tt! - iV i^diambil dari bentuk kata Jiy. Kata.s-tiJr artiny a
adalah tempat yangjauh. Dari kata tersebut lahirlah kata g-$l yang
berarti lubang yangbiasa digali disekitaran tenda supaya mencegah air
masuk ke dalamnya. Dibaca dalam firman-Ny^yangberbunyi:

{@:sl+6'Y
"Membelakangi dengan sikap yang sombong." (QS. Al-Isre' [17]: 83)
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Maksud kata tersebut adalah menjauh. Kata iiilt artinyaadalah niat,

dan ia merupakan kata mashdar. Diambil dari kata.l^1-11 maksudnya

adalah aku menghadapkan hatiku untuk melakukan sesuatu. Namun kata

tersebut bukanlah termasuk ke dalam bab huruf ini.
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)gr +6

{ @ Ar'':nt:"'e!

Bab Huruf Wau

X:: 
Kata J:jr dan 

"!gir 
anin ya adalahhujan yarLgmenetes dengan

Allah jw berfirman:

"Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat." (QS. A1-Baqarahl2):26a)

sampai:

{@u66.\3$a*,ffi
"seperti sebuab kebun yang teiletak di dataran tinggi yang disiram oleb

bujan lebat." (QS. Al-Baqarah l2l: 265)

Dan dikarenakan menyimpan makna J.irlt flebat, berat), maka

sesuatu yangdikhawatirkan akan berbahaya disebut d..rgr., Ju.;.

Allah jr* berfirman:

{@ yt:s6t3,i}
"Maka mereka telab merasakan akibat yang buruk dari perbuatan

mereka." (QS. At-Taghabun [64]: 5)
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Dikatakan b3?W, artinyamakanan yangberbahaya atau tidak
sehat. hS'iS, artinya rumput yangberacun.

Affrn berfirman:

{@U(a',j,fiY
"Lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat."
(QS. Al-M :uzzammil l7 3)z t6)

-tJ: Ani darikatalil sudah kita kenal, yaitu bulu unta atau kelinci.
A ; bentuk j amakny a adalah'r$1.

Allah ju: berfirman:

{@ 6rGV\i}63a;y
"Dari bulu domba, bulu untd." (QS. An-Nahl [16]: S0)

Dikatakan f.')l b(.J,., artinya penduduk y^ngrumahnya terbuat
dari bulu unta. ;:iaUi, artinyajamur kecil yang berbulu seperti bulu
unta. #j''il ji, artinya kelinci itu membenamkan kakinyrke dalam
bulu yang dapat menyembunyikan jejaknya. f* u- b.1t j.i, artinya
lakilaki itu tinggal di rumahnya,yakni menganggapnyasama seperti
bulu yang disimpan. Serupa dengan kalimat l$ c41!$,yangartinya
dia diam di tempat tersebut seperti diamnya {ilt (bulu). Ada jugayang
mengatakan bahwa jV3 adalahnama daerah tempat tinggal kaum'Ad.

eS: Dikatak an tz.;, - t1;., - 6.j, yakniketika seseorang tertekan
kemudian mengalami kehancuran. 1

Allah berfirman:

{@6}6%y
"Ddn Kami adakan untuk mereka ternpdt kebinasaan (Neraka)."
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(QS. Al-Kahfi [18]: 52)

K 1e5, artinyadia dihancurkan oleh hal itu.

Allah berfirman:

{@'rSq#,}1\
"Atdu kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan rnerekd.."

(QS. Asy-Syura la2l: 3a).

.7.
A) ' #-jll adalah urat nadi yang menyalurkan darah ke jantung,

i^ngapabila terputus maka pemilikinya akan meninggal.

Allah berfirman:

{@ ut;ii;4c{6t7y
" Kemudian Kami potong pembulub j antungnya. "
(QS. Al-Haqqah l6el: a6)

:$iFl artinya adalah orang yangterputus urat nadinya. osg:St

adalah ketika seseorang sangat dekat dengan orang lain bagaikan
dekatnya urat nadi. Yakni seolah-olah kata tersebut mengisyaratkan
terhadap makna yangterkandung dalam firman Allah Ju::

{@ *;i,;:i $51,*'\
"DAn Kami lebib dekat kepadanya daripada urat lebernya ."
(QS. Qaf [s0]: 16)

Dikatakan &>t Gy:"t,yakni ketika urat nadi unta itu menjadi tebal

dikarenakan banyak lemak pada tubuhnya.

,7.
.\f q ' lrlt dan iSll artinya adalah pasak atau pancang. Dikatakan

J/J
l';;') -itsl -'iilt, artinya saya memancangnya.
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Allah berfirman:

{@ri(j 3g.Gy

"DAn gunung-gunung sebagai pasak?" (QS. An-Naba ' ' 178):7)

Dan penjelasan detail mengenai keberadaan gunung yangmenjadi
pasak akan dijelaskan setelah bab ini. Terkadang huruf Ta' yangada
kata i{lldibaca sukun kemudian diidghamkan (dimasukan) pada huruf
Dal, sehingga menjadi !. Sedangkan peniti (pentul) yangdipasang pada

kedua telinga disebut ,;l',J)\, karena dianggap sama seperti pancang
ketika ia ditancapkan pada keduanya.

.7.
J) : Kata i;lt (ganjil) dalam bilangan merupakan kebalikan dari

iiiJt (genap). Dan ini sudah dibahas sebelumnya ketika membicarakan
firman Allah:

{@;'iii&sy
"Demi yang genap dan yang ganjil." (QS. Al-Fajr [89]: 3)

igJl Olii, artinyadia melakukan shalat witir (yakni yangiumlah
rakaatnya ganjil). Dan ljJt artinya adalah dengki. Dikatakan 'ij: ,3,

yakni ketika kamu menimpakan kepadanya dengan sesuatu yang tidak
menyenangkan.

Allah berfirman:

{@{-Grr.J'y
"Ddn Dia sebali-kali tidak akan rnengurd,ngi pabala amal-amaln7u."
(QS. Muhammad laTl:35)

3l9l artinyl- adalah meneruskan sesuatu dengan satu persatu.
Dikatakan ,s;tWV, artinya mereka datang berturut-tunrt.
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Allah berfirman:

{@k6.;616?y
" Kemudian Kami utus (k epada urndt-urnat itu) rasul-rasul Kami berturut-
turut." (QS. Al-Mu'minrln ln): aa)

;Aii;'L.LiS'r'*ji,maksudnya tidak ada keanehan, tidak ada aib

ataupun lainnya. Kataijp)l juga diartikan watak alami, diambil dari
kata tlrslL Seminar yang di dalamnya mengkaji tentang fitnah juga

disebut dengan i'b3. Oemikian pula tanah yang rendah disebut 'r';";
Selain itu i *.jjtjuga berani bagian tubuh yargmenjadi pemisah antara

dua lubang hidung.

,9j , 'i3-- ii - t,Lh;, artinyasaya merasa tenrram dan barsandar

p adiny a.'#)1, artiny a men goko hkan atau mempere r atny a. Kata it5;J t

dan it5rlt adalah dua buah nama untuk benda yangdigunakan untuk
mengeratkan atau mengokohkan sesuatu. Sedangkan kata j:itt adalah

bentuk muannats dari kata,#Yr.

Allah ju: berfirman:

{@ '&gi'tAxi;:-A('wy
"sebingga apabila kamu telab mengalahkan mereka maka tauanlah
mereka." (QS. MuhammadfaTl: a)

iu} artinyaadalah ikatan yang dikuatkan dengan janji dan sumpah.
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{@'fr;i6b_;ii}
"DAn tidak ada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya."
(QS. Al-Fajrlselz 26)
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Allah berfirman:

{ @ 'cAi'i+t'i{J;Y:\
"Dd.n (ingatlah), ketika Allab mengambil perjanjian dari para Nabi."
(QS. Ali 'Imran [3]: 81)

{@ @;e!1r6i;1,y
"Dd.n (ingatlab) ketika Kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi.'
(QS. Al-Ahzebp3)27)

{@W6l4ihGYy
"DAn Kami telab mengambil dari mereka perjanjian yang kokob."
(QS. An-Nise' [4]: 154)

Sedangkan b)1ladalah nama dari ikatan tersebut.

Allah berfirman:

{@;,i<}6;rfi6y
" Sebelum kamu memberikan kepadaku j anj i yang tegub atas nama Allah.
(QS. Yusu{llz):66)

sampai:

{@-e;3
Janji mereka." (QS.Yusuf ll2l:66)

Kata Gslt memiliki makna yangberdekatan dengan kata,!:!1.

Allah berfirman:

{@ s[;;f'u.6ffii*fiY
"Maka sesungguhnya ia telah berpegdng kepada buhul tali yang amd,t

hoat." (QS. Al-Baqarah l2l:256)
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Orang Arab berkata: 'rh- k, artinyaseorang laki-laki yangdapat
dipercaya.'rlt-?$, 

^rtinya 
kaum yarLg dapat dipercaya. Terkadang

kata'a;;juga digunakan sebagai kiasan untuk menunjukan jaminan.

Dan dikatak* ,ral ^3i3'^'^Sv,artinya 
unt ayangmemiliki postur yang kuat.

o i.
G:: Kata #jt merupakan bentuk tunggal dari it5r)t. Dan artinya
aZalah batu yang disembah.

Allah berfirman:

"sesunggubnya berbala-berbala yang kamu sembah selain Allah.'
(QS. Al-'Ankabut 129): 25)

Dikataka" t!8 i:$i, artrnya saya melimpahkan pemberian
padanya.lK :y&i)l,artinyasaya menyukai hal tersebut dalam jumlah

banyak.

aaa

*): Kata -.?.)l artinya adalah tetap (wajib). Dan kata {7$t
dapat dikatakan dalam beberapa jenis pengucapan: PertAmA, sebagai

kebalikan dari mungkin. Sehingga ani dari kata wajib adalah sesuatu

yangapabila dibayangkan tidak ada, maka akanterladi kemustahilan.

Seperti keberadaan bilangan 1 ketika ada bilangan 2. Karena akan

sangat mustahil apabila bilangan 1 tidak ada, sedangkan bilangan2 ada.

Kedua, kata wajib diucapkan untuk sesuatu yang apablla tidak
dikerjakan, maka layak mendapat celaan. Dan kata wajib jenis kedua

ini ada dua macam. Yaitu wajib menurut akal, seperti wajibnya
mengetahui keesaan Allah dan kenabian. Dan wajib menurut syara',

seperti wajibnya melakukan ibadah-ibadah y ang diperintahkan.

Dikatakan ..i.lJJt ,L1?.5 yakni ketika telah terbenam. Semakna

dengan kalimat Ui" dan,L;S5 (ia telah jatuh). Diantara penggunaanya

adalah pada firman Allah:

{@ CsJi'\sis}iiirL}
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{@G-?.G'Y
"Kemudian apabila unta itu telah robob (mati)." (QS. Al-Hajj l22l:36)

Dankalimat\1!.l,IAlG.r,yangartinyahatitersebutbenar-benar
telah jatuh. Semunya itu menyimpan makna jatuh yangterkandung
dalam kata,=a2. Selain itu, kalimat-kalimat diatas juga dapat dimasuki
kata,aL. 3i t ! ang maknanya menj atuhkan.

Kata &[7i3] terkadang digunakan untuk mengungkapkan dosa-

dosa besar yangtelah Allah wajibkan untuk Neraka ketika dilakukan.
Sebagian ulama berpendapat bahwa kata,L-Y) I (harus) dapat diucapkan
dalamdua bentuk makna: Pertama, maknanya adalah keharusan yang
bersifat pasti, sena tidak mungkin tidak ada. Seperri ucapan kita tentang
Allah ki; bahwaDia l:>f., J"7t, (harus ada). Kedua, kata harus yang
maksudnya adalah dia memiliki hak untuk diwujudkan.

Adapun pendapat para ulama fikih y^ngmengatakan bahwa #ftt
adalahsesuatu yangapabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan
siksa. Itu merupakan pendefinisian kata,=7\")l dengan menggunakan
sifat tambahan, bukan dengan sifat yang menjadi esensi dari kata
tersebut. Sama seperti ketika ada orangyang mendefinisikan "manusia"
sebagai makhluk yangapabila berjalan, maka dia berjalan menggunakan
dua buah kaki dengan postur yangtegak (karena definisi sebenarnya
darikata "manusia" adalah \bV ()\#/hewan yangdapat berpikirn.).

4: Kata if.)t (ada) bisa macam-macam: Pertama,ada menurut salah

satu panca indra, seperti ucapan l';,J-i,L32.5 aftinya saya menemukan
Zaid.'^Ay 639J, artinya saya menemukan rasanya. 'a3]^;d.39.), artinya
saya menemukan suaranya. '{:,fii ,Li?.y artinya saya menemukan
kekasarannya. Kedua, ada dari segi potensi syahwat. Seperti ucapan
'6^l ,tlZ.), artirry^ saya mendapatkan (merasakan) rasa kenyang.
Ketiga, ada dari segi potensi amarah, seperti keberadaan rasa sedih
dan rasa benci. Keempat, ada menurur atau melalui perantara akal,
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seperti halnya mengetahui Allah jus dan mengetahui kenabian. Sifat
" ada' y ang disandark an pada Allah Sra hany alah bentuk pengetahuan
(makhluk) tentang keberadaan-Nya saja. Karena Allah adalah Dzat
yang terbebas dari anggota tubuh dan juga alat. Dan contoh "ada'
menurut akal adalah firman-Nya:

{ @'w;n K|-U-E # oI-3 ",& 
A. ya$'s-6J;36 Y

"DAn Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenubi janji.
Sebaliknya yang Kami dapati kebanyakan mereka adalah ordng-orang
yang benar-benar fasrh. " (QS. Al-A'raf l7l: 102)

Begitu pun dengan kata i:3;lt (tidak ada), dapat diucapkan dalam
beberapa macam. Adapun pewujudan Allah terhadap makhluk-Nya
itu lebih tinggi dari semua bentuk diatas.

Karaijt'1)l juga terkadang digunakan untuk menunjukan makna
melihat sesuatu. Sepeni pada firman-Nya:

{@}#*L"6;,tii}3{6y
"Maka bunublab ord,ng-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai
mereka." (QS.At-Taubah [9]: 5)

Yakni ketika kalian melihat mereka.

Dan firman-Nya:

{@ ei#-q9,8-cJ,y
* Maka didapatiny a di dalam kota itu dua orang laki- laki y ang berkelabi. "
(QS. Al-Qashash [28]: 1s)

Yakni melihat keduanya sedang berkelahi.

Adapun pada firman Allah:

{@'{6L6y
" A ku (burung h ud - h u d) me lih at s e o r ang u anit a. " (QS. An-Naml 127 l: 22)
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Sampai ayat:

{@ .'aliD3#-Y
menyembab matahari." (QS. An-Naml l27l: 2a)

Maksudnya adalah keberadaan yang dapat dilihat dengan mata lahir
dan juga mata batin (ilmu). Karena burung tersebut menyaksikannya

dengan mata lahir dan juga memikirkan apayangdisaksikannyadengan
menggunakan mata batin (ilmu). Andaikata bukan seperti itu, niscaya

ia tidak akan dapat mengambil kesimpulan mengenai apa yarLgyarrg

terjadi disana, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya:

{@ei;Gsy
"Aku mendapati dia dan kaumnya." (QS. An-Naml l2lz 2a)

Firman-Nya:

{@r:riAlCy
"Kemudian kamu tidak mendapat air." (QS. An-Nisa' $): a3)

Maknanya adalah kemudian kalian tidak menemukan air.

Firman-Nya:

{@:{*3dy
"Menuru.t kemampud,nrnu." (QS. Ath-Thalaq [65]: 6)

Maknany a adalah sesuai den gan kemampuan dan kadar kekayaan

kalian. Kata it-,.1.111 dan iifl terkadang diucapkan untuk mengungkapkan

makna kekayaan. Dan ada )uga yang menceritakan bahwa ia dapat

diungkapkan dengan menggunakan kata i,l.rJl ,ii.;!l atau ll'Jl. Kata

il-.Fl terkadang diucapkan untuk mengungkapkan makna amarah.

Sedangkan kata':i. jll terkadang diucapkan untuk mengungkapkan

keinginan yanglama dicari.
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Sebagaian ulama mengatakan bahwa sesuatu yang"ada" terbagi
menjadi tiga macam: Pertama,sesuatu yangtidak memiliki permulaan
dan tidak mengenal akhir. Dan yang seperri ini hanyalah Allah ;w
Yang Maha Pencipta. Kedua, sesuatu yang memiliki permulaan dan
mengenal akhir, seperti manusia pada penciptaan yang perrama
dan benda-benda yang ada di dunia. Ketiga, sesuatu yang memiliki
permulaan akan tetapi tidak memiliki akhir, seperri manusia pada

penciptaa n yarlg terakhir (yaitu pada hari kebangkitan).

,,/a

L_frJ , ,.;.11 artinya adalah suara yang pelan. ,*At artinya
me ndenga rkan. S edangkan ./l} ) I artiny a adalah adany asuara tersebut
di dalam hati.

Allah berfirman:

, *r.{ ^1+;oG*Y
*Maka lbrahim memendam (di dalam hatinya) rasa takut terbadap
mereka." (QS. Adz-Dzariyat [51]: 28)

Orang-orang mengatakan bahwa ,-i*.)l adalah keadaan y^ng
terjadi di dalam hati setelah adanya,;[AJl. Karena &Al merupakan
tingkatan awal dari berfikir, yang kemudian setelahnya akan timbul
suatu keinginan.

rt , Fjt artinya adalahmerasa takut.

Dikatakan ,y,.t'*-)rr4- kl- Ft.
Allah berfirman:

{ @'rI $ :4ti'\5} 6Li5i <,}"fii [31 ]
" Sesunggubnya ord.ng-orang ydng beriman ialab mereka yang bila disebut
nd.md Allab gemetarlab bati mereka." (QS. Al-Anfal [8]: 2)
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.{@ ,E;{$c@'"Y,'"&cyY
"Sesungubnya kami rnerdsa takut kepadamu". Mereka berkata:

Janganlah kamu rnerdsa takut (QS. Al-Hijr [15]: 52-53)

{@
"Dmgan bati yang takut." (QS. Al-Mu'minun l23l: 60)

a*; : '*.1t (muka) adalah nama salah satu organ tubuh.

Allah berfirman:

a"a$;y

{ @ "{-i;t*A;};6'y
*Maka basublah mukamu dan tanganrnu." (QS. Al-Maidah [5]: 6).

"Ddn muka mereka ditutup oleh api Neraka." (QS. Ibrahim [1a]: 50).

Kemudian ketika muka merupakan hal peftama yangberhadapan

denganmu dan organ paling mulia dari tubuh bagian luar, makakata
iar)l juga digunakan untuk menunjukan bagian muka, bagian paling
mulia atau bagian pertama dari setiap hal. Sehingga dikatakan \S '*.1
(bagian muka dari hal tersebut) danrtfill 'o;1@sral siang).

Terkadang kata i!.r)l juga digunakan untuk menunjukan dzat,
seperti dalam firman-Nya:

{@ 4\S{i,ru-:ti',#r'6iy
"Tetapi uajab Rabbmu ydng memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap

kekal." (QS. Ar-Rahm an l55l: 27)

Ada yang mengatakan bahwa maksud dari'*. j disana adalah Dzat.
Dan ada pula yang mengatakan bahwa maksudnyaadalahmenghadap
kepada Allah Ju: dengan amal-amal shalih.

{@ 3si;ii;ib-'y
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{@7iaei}r;v"$y
"Maka kemanapun kamu menghadap di situlah uajab Allab.'
(QS. Al-Baqarah l2): LL5)

Dan Dia berfirman:

{@,ri$K*cr}
"sesunggubnya kami memberi makanan kepadamu banyalah untuk
mengharapkan keridhaan Allab." (QS. AI-Insan 176):9)

Ada ulamayangberpendapat bahwa makna kata'*.r)\ dalam semua

ayat diatas adalah Dzat Allah. Sehingga maksudnya adalah segala

sesuatu pasti akan binasa kecali DzatAllah. Begitu pun dengan lainnya.

Diceritakan bahwa pernah ada yang menanyakan hal tersebut
kepada Abu Abdillah bin Ar-Ridho, Iantas beliau menjawab: Maha
Suci Allah. Sungguh mereka telah bertanya tentang firman yang
sangat agung. Maksud dari kata '*.jit adalah cara yang dipilih ketika
melakukannya, maka maknanya adalah semua perbuatan hamba akan

hancur dan tidak berguna, kecuali perbuatan yang ditujukan untuk
(mencari ridha) Allah. Pendapat Abu Abdillah ini sangat sesuai dengan

ayat-ayat yangterakhir. Dan juga dengan ayat:

{@,:ry.rLrLiy
"Yangmencari keridhaan-Nyo." (QS. Al-Kahfi [18]: 28)

Kamus AtQur'an

{@i;a$tAtc,6:9y
"Tiap-tiap sesud.tu pasti binasa, kecuali Allar. " (QS. Al-Qashash [28]: 88)

{@?;"i''\}.\
"Yangmencari keridhaan Allab." (QS. Ar-Rum [30]: 38)
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{@ri'66'\;y
'yorgmencari keridhaan Allab." (QS. Ar-Rrlm [30]: 38)

Adapun untuk firman-Nya:

{@/# :P'*"#H:'L*\
"Luruskanlab muka (diri)mu di setiap sbalat." (QS. Al-A'raf l7):29)

Ada y ang berpendap at bahwa maksud kata',p1 (bentuk j amak dari
ii;l) disini adalah organ tubuh, yakni muka. Dan penggunaan bentuk
majazdisana sama seperti pada ucap an 6*\K ,l)fi,yarLgartinya saya

melakukan hal tersebut dengan tangansaya (padahal yang melakukan
adalah dirinya, bukan hanya tangan-r"). Ada |ugayang berpendapat

bahwa maksud dari kata kUyt disana adalah berusaha untuk istiqomah.
Sedangkan maksud dari kata ip; adalah menghadap kepada Allah.
Sehingga makna lengkapnya adalah murnikanlah ibadah dalam shalat

kalian hanya kepada Allah. Bentuk makna seperti ini juga berlaku
untuk firman-Nya:

{@ bi4'rfrix'!tr6;F }
"Kernudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam),

maka katakanlab: Aku menyerahkan diriku kepada Allab."
(QS. Ali 'Imran l3l:20)

Firman-Nya:

{ @'.r:i( }i;5i6{:ir *; 3-} 6 ;,\ it-iiA &. J'y
"Ddn barangsiapa yang menyerabkan dirinya kepada Allab, sedang dia
ordng yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telab berpegdng

kepada buhul tali yang kokob." (QS. Luqman l31l: 22)

{ @ i'lt-G4';6 i46!,- fA Us y
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"Dan siapakab yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikblas
rnenyerahkan dirinya kepada Allab." (QS. An-Nisa' lfl: ),25)

Dan firman-Nya:

{@'r1i g-lt,Wr;iry
*Maka 

hadaphanlab wajabmu dengan lurus kepada agdrna Allab.'
(QS. Ar-Rum [30]: 30)

Kata *l.;Jl dalam ayat-ayat tersebut maknanya seperti yangtelah
dijelaskan , atarlia dinggap kiasan untuk menunjukan makna madzhab
dan jalan hidup.

Kalimat f-At *.r,1d3, ,r*, seperti ucapan p,i:,,i5 ,p^{-r dan yang
semisalnya. Dan maknanya Fulan adalah pemuka/pimpinan kaum itu.

Allah berfirman:

{ @ Gri $ #;r+i'it@ -& *c,! b ittlry
"Ddn tidak ada seorang pun mernberikan surttu nikmat padanya yang
harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu sernata-mata) karena
mencari keridhaan Rabbny a Yang Mah atinggi." (QS. Al-Lail 19 2l: L9 -20)

Firman-Nya:

{ @ 1t11 i'4 liir', 6-5i',F iJ e $lrhc \
" Perlihatkanlah (seolab-olah) kamu beriman hepada apa yang diturunkan
kqada ordng-orang beriman (shahabat-sbababat Rasul) pada permulaan
siang." (QS. Ali'Imran l3l:72)

Yakni tengah hari. Dikatakan t5di &i1Y1, aftinyasaya menempatkan
wajah saya dihadapanwalah fulan.

Terkadang kata 5-fy diucapkan untuk mengarrikan maksud a:au
tujuan. Sedangkan arah terkadang diucapkan dengan menggunakan
kata't{g 

^1^u'ai|.s, 
yakni ketika kit a men g ar ah p ada sesuatu.
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Allah berfirman:

{@#r';Grwy
"Ddn bagi tiap+iap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia mengbadap

kepadanya." (QS. Al-Baqarah [2]: 1a8)

Kata'ai)1di sini merupakan isyarat terhadap syariat,sama seperti

firman-Nya:

{@'qry
"AturAn." (QS. Al-Maidah [5]: aS)

Sebagaian ulama berpendapat bahwa kata itNl (pangkat) merupakan

perubahan bentuk dari kata '*.)l,akantetapi kata L.;Jl dapat diucapkan
untuk anggota tubuh dan kedudukan (kehormatan), sedangkan kata i$l
hanyadapat diucapkan untuk kedudukan ftehormatan) saja. Dikatakan
;;r$t e"S.t, artinya saya mengirim sesuatu itu ke satu arah, sehingga

tihanyamengarah kesana. A3>t, artinyafulan adalah orang yar.g
memiliki pangkat (jabatan).

Allah berfirman:

{@i;*vhicWY
"seorang terkemuka di dunia dan di akbirat." (QS. Ali 'Imran [3]: a5)

Ucapan ,*.AY 3;i (arah yangpaling bodoh) adalah kalimat
kiasan untuk menunjukan kebodohan dan kesembronoan. Sedangkan

ucapan *.1vjii, dengan huruf Ya' yang berharokat fathah dan

membuang kata 1, maknanya adalah dia tidak dapat beristiqomah
dalam satu urusan pun karena kebodohannya. Adapun yangdimaksud
dengan +'iJl pada syair adalah huruf yang berada diantara alif ta'sis
(alif mad yang letaknya terpisah dari raaiyy oleh satu buah huruf
berharokat) dan huruf rd.@tyy (huruf akhir pada tiap bait syair yang
menjadi acuan dalam syair tersebut, selain huruf, Ha' atau tanwin-P"").
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1.-
qJ , ,-1!3t artinya adalah cepat dalam berjalan.

Dikatakan ';eXli;$1, artinyasaya mempercepat laju unta tersebut.

Allah berfirman:

{@-rq{;,yb,EiLSr:I}
"Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerabkan seekor kudapun
dan (tidak pula) seekor untdpun." (QS. A1-Hasyr t59l: 6)

Dikatakan ,:+rU;ojtS ifS jsi,yakni ketika seseorang membebani
kudanya untuk berjalan dengan cepat, sampai-sampai dia tidak
memperhatikan kondisi kudanya atas perbuatan itu.

Dan Allah berfirman:

"Hati manusia pada waktu itu merasa sd.ngdt takut."
(QS. An-N ezi' at 17 9l:8)

Yakni tidak tenang. Sama seperri ucapan nlV,,

majazlainnya.

{@ +vvi'3;iy

dan'a;gY dan kata

9S : ';;"J;7t artinya adalah menyendiri. Sedangkan i=trl (satu)
makna aslinya adalahsesuatu yangtidak memiliki bagian sama sekali.
Kemudian diucapkan terhadap semua halyangada. Sehingga tidak ada

satu pun bilangan yang tidak disifati olehnya, seperti i4t3';p (sepuluh),
i1;3h, (seratus) dan'"7t Jf (seribu). Maka i?!rl -*p"krn kata
yangmemiliki banyak makna, dan dapat digunakan pada enam hal:

Pertdmd, sesuatu yang sama dalam jenis atau macamnya. Seperti
ucapan 

"i+l O+6 oAtS.3u3)1, artinya manusia dan kuda adalah
makhluk yang sama dari segi jenis atau LAt o-513:FS?-;, artinyaZud
dan 'Amar adalahmakhluk yang sama dari segi macam (yaitu manusia).
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Kedua, sesuatu yang menjadi satu karena menyambung. Baik

secara penciptaan (oleh Allah), seperti ucapan 16,i;,5 (satu orang),

atau secara pembuatan (oleh manusia), seperti ucapan i45'aS-
(satu kerajinan).

Ketiga,sesuatu yang dianggap satu karena tidak memiliki tandingan.

Baik dari segi penciptaan, seperti ucapan €46,;;Al (matahari itu satu).

Atau dari segi keutamaan, seperti ucapan *3 +l:,5>t3 (f"lr" adalah

orang nomor satu pada masanya) dan ucapan e;Ligij (otarrgyang
pertama).

Keempat,sesuatu yang dianggap satu karena tidak dapat dibagi, baik

karena ukurannya terlalu kecil, seperti debu, atau karena teksturnya
yangkeras, seperti berlian.

Kelima,sesuatu yang menjadi permulaan, baik menjadi permulaan

bilangan, seperti ucapan g6l,Lb (satu, dua), atau menjadi permulaan

garis, seperti ucapan i+11\ ir,il.tt (titik kesatu/pertama).

Kata "satu" dalam semua ucapan diatas adalah sifat tambahan.

Sedangkan apabila kata "satu" dijadikan sebagai sifat Allah ju:, maka

maknanya adalah tidak bisa terbagi dan menjadi banyak. Dan karena

sulitnya memahami sifat "satu" pada Allah ini, Dia berfirman:

{ @ 7?tr,5;.;i7 A$ -r;fr, Jk:i;g'{i'15}qr y
"Ddn apabila banya narnd, Allab saja disebut, kesallah bati orang-ora.ng

y dn g tidd k be riman k ep ada ke h idup an ak h ir at. " (QS. Az-Zwar l3\: a 5)

Kata't?)l artinya adalah tunggal. Dan ia dapat digunakan sebagai

sifat pada selain Allah jw.
Seperti ucapan seorang penyair:

gtGuile
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Adapun kata'A @sa)tidak boleh digunakan untuk sifat selain Allah
ju: secara mutlak. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Dikatakan',,J 
'715 'f 6)3, artinya fulan tidak memiliki orang

yang sepadan dengannya. Yakni semakna dengan ucapan ,{t U.
Sedangkan apabila untuk mencela, maka dikatakan dengan ,y: k
atau e;Li J#+. Dan apabila hendak mencela dengan kadar celaan yang
lebih sedikit dari itu, maka dengan menggunakan e;;-2 pr.

;/
,P-S: Kata Flt (liar) merupakan kebalikan dari .j^ilt finak,
rlmah). Hewan-hewan yang tidak dapat dijinakan oleh manusia disebut

dengan .?9 dan jamaknya adalah ,ir$
Allah berfirman:

{@ z#3,';;i"t'Y
" DAn ap abila binatang-binatang liar dikump ulkan. "
(QS. At-Takwir [81]: 5)

Tempat yang tidak ramah terhadap pengunjun gnya juga disebut
dengan ,,i;S.Dikataka n a)\ Ft e+), yakni saya menjumpai
kawasan liar.G*1.3)3.iU, yakni ketika tidak ada makanan sama sekali

di mulut fulan pada malam itu. Dan jamaknya adalah j;u:i. Kalimat
'^:4 u53i (tanahyangtandus) juga diambil dari kata ;prlt.

Orang yang tinggal di kawasan liar disebut ff: (orangliar/
barbar). Terkadang kata W:digunakan untuk menunjukan sisi yang
berlawanan dengan $ill. Dan,},lyl sendiri adalah sisi yang berhadapan

dengan seseorang. Maka berJasarkan dikatakan'nl=;y, olt Fy
artinya bagian punggung dan dalam dari busur panah.

€J: Makna asli dari kata rlr)l adalahisyarat y^ngcepat. Kemudian
k-arena menyimpan makna cepat, maka ada orangyartg mengatakan

',f i A (urusan yangcepat).
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Maksud dari "isyaratyangcepat" adalah berbicara dengan menggunakan

simbol atau isyarat. Yaitu terkadang dengan suara yangtidak tersusun

dalam bentuk kalimat, dengan isyarat sebagian anggota tubuh atau

dengan tulisan. Makna-makna seperti inilah yang menjadi maksud dari
firman Allah jr= ketika berbicara tentang Zakaria:

{ @ %I;RW ;\ AL{r;6 vv4i A4rt &'& y
"Maka dia keluar dari mibrab menuju kaumnya, lalu dia memberi
isyarat kepada mereka; bertasbiblab kamu pada waktu pagi dan petang."
(QS. Maryam [19]: 11)

Sehingga ada berpe ndapat bahwa makna kata 63l disana adalah

memberi pentunjuk melalui sebuah tanda. Ada yang berpendapat
maknanya adalah mengungkapkan dengan bahasa yang singkat.
Dan ada jtgayangberpendapat bahwa maksudnya menulis.

Sebagaimana hal tersebut juga berlaku untuk firman-Nya:

6 Jt ;ii; s- i "d6 ,a'ii i$rtJ$:'e C $r.6;,+Ks \
{@f#)fi;;+

"Dd.n demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu rnusub, yaitu
syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebagian mereka

membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang
indab-indah untuk menipu (manusia)." (QS. Al-An'am 16l: 1,12)

Adapun pada firman Allah:

{@;;pj -d11,;A <Ay$il{r\
k epada kawan-k awannyA. ""Sesunggubnya syaitan itu membisikkan

(QS. Al-An'am 16l:121)

Maksudnya adalah menggoda, sebagaimana diisyaratkan oleh
firman-Nya:
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{@ ,-e(:1i,",;;i/e y
*Dari 

kejabatan Bisikan) syaitan yang bersembunyi."
(QS. An-Nes [114]: 4)

Dan juga oleh sabda Nabi fu1re!:ri\i" yangberbunyi:

(glr i5 6rrl i"U 'itl:lt

"Sesungguhnya syaitan memiliki dorongan palsu untuk melakukan
kebaikan."l

Firman Allah yang diturunkan pada para Nabi dan kekasih-Nya
disebut dengan ()1. Dan ia ada bermacam-macam, seperti yang
ditunjukan oleh firman-Nya:

{ @ qi <L{\\ Lg3. fr ;4 i'(r,y
"Ddn tidak mungkin bagi seorang rnanusia pun babwa Allab berkata-
kata dengan dia kecuali dengan perantaraan r.aal4tu."

(QS. Asy-Syura la\:51)
Sampai:

{@ xgc4i,L,Y
"Dengan seizin-Nya apdyangDia kebendaki." (QS. Asy-Syura ftl:5I)

1 Hadits dhaif diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (2988), an-Nasai di dalam Al-Kubra
dengan nomor (11051) dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud ';egya dengan lafadz hadits sebagai
berikut:

j+! lr;1p,tf,;llr A 6S *u, A#S /Uiurti 6r ri iJt aS (u U".fiU; rJf .jU i5 gr rl i u $gy

<<*\il*s
'Sesungguhnya syetan itu mempunyai dorongan kepada anak Adam, sebagaimana para Malaikat.
Adapun dorongan syetan adalah mengajak kembali kepada keburukan dan mendustakan
yang benar, sedangkan dorongan Malaikat adalah mengajak kembali kepada kebaikan dan
membenarkan yang hak."
Hadits ini di dhai{kan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Dha'if Al.Jami'dengan nomor
(1e63).
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Yaitu adakalanya dengafl cara turun seorang utusan yafig
dapat dilihat fisiknya serta didengar suaranya, sePerti ketika Jibril
menyampaikan wahyu kepada Nabi dalam bentuk makhluk yang dapat

dilihat. Adakalanya dengan cara mendengar kalam tanPa melihat yarLg

berbicara, seperti ketika Musa mendengar kalam Allah. Adakalanya

dengan menempatkannya langsung di dalam hati.

Seperti yatgdituturkan oleh Nabi 1ar*t;V:

KCL J- e^[3./*iit t3:',lbl
"sesungguhnyaJibril telah meniupkan (wahyu) ke dalam hatiku)"

Adakalanya dengan berupa ilham. Seperti yangdisebutkan dalam

firman-Nya:

{ @ 
-*r-5",J9+i ay6r-'Y

"Dd.n Kami ilbamkan kEada ibunya Musa, "susuilab dia (Musa).'

(QS. Al-Qashash l28l: 7)

Adakalanya dengan cara menundukan, sePerti firman-Nya:

{@ ;ai ivli:C*y
"Ddn Rabbmu mewalryukan kepada lebab." (QS.An-Nahl [16]: 68)

Dan adakalanya melalui mimpi. Sebagaimana Nabi :i4^&^!y"

bersabda:

Ki\awi,:al, iql) s nslt u-1;,Lr;ii!\ t#.3 6')\'#\>t
"\Wahyu telah terputus (selesai), akan tetapi berita-berita gembira

tetap masih ada, yaitu melalui mimpi orang yang beriman, ilham,

penundukan."2

2 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Na'aim di dalam ktr.abnya Al-Hilyab nomor Q7/10) dari
hadits Abu Umamah't41g dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya
Shahib Al-Jaml' dengan nomor (2085).
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Pemberian wahyu melalui ilham, penundukan, dan mimpi
ditunjukan oleh firman Allah:

{@r;'JyY
"Kecuali dengan perantdrddn walryu." (QS. Asy-Sytra ft21: 5l)

Pemberian wahyu dengan cara mendengar kalam tanpa melihat
yang berbicara ditunjukan oleh firman-Nya:

{@"qc6'o5Y
"Atdu dibelakang tabir." (QS. Asy-Syura la2l: 5l)

Sedangkan pemberian wahyu dengan cara turunya Jibril dalam
bentuk yangdapat dilihat ditunjukan oleh firman-Nya:

{@'q*Si:|vify
"Atdu dengan rnengutus seorang utusdn (Malaikat) lalu diutalryukan
kepadanya. " (QS. Asy-Syura la2l: 5l)

Pada firman Allah:

{ @:ai Ayc}.l; uyt S 36 6 ?Srii',& {it *{6f4
"Siapakab yang lebib zhalim daripada orang-ordng ydng mengada-

adakan dusta terbadap Allab dtdu ydng berkata, *Telah diualryukan
kepadaku," padahal tidak diwalryukan sesuatu pun kepadanyA."
(QS. Al-An'am [6]: 93),

Maksudnya adalah orang yangmengaku mendapatkan salah satu

dari jenis wahyu yargtelah kami sebutkan diatas, akan tetapi dia tidak
mendapatkannya.

Sedangkan pada firman-Nya:

{@ )tL&}JL)fie4#e657y
"Ddn Kami tidak rnengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan
Kami ualryukan h,epadanya." (QS. Al-Anbiya' l2ll:25)
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Sampai akhir ayat,kata ii't)\ disana mencakup semua jenisnya.

Hal tersebut dikarenakan mengetahui keesaan Allah ;a danmengetahui

kewajiban untuk menyembah-Nya tidak hanyaterbatas pada wahyu

y^rLgditurunkan pada Rasul-Rasul ulul 'azmi saja, akan tetapi juga

dapat diketahui melalui akal dan ilham, sebagaim ana juga dapat

diketahui dengan mendengar (dari orang lain). Maka maksud dariayat

tersebut adalah memberitahukan bahwa sangat mustahil bagi seorang

rasul untuk tidak mengetahui akan keesaan Allah dan kewajiban untuk
menyembah-Nya.

Pada firman-Nya:

{@p,zrAiY*fiVY
"DAn (ingatlab), ketika Aku ilbamkan kepada pengikut Isa yang seti.d."

(QS. Al-Meidah [s]: 111)

ini merupakan wahyu yang diberikan melalui perantara Isa id.lJt{ii.
Pada firman-Nya:

{@ *ffi,t1@i(,-*l'y
"Ddn telab Kami walryukan kepada mereka mengerjakan kebajikan."
(QS. Al-Anbiya' 121): 7 3)

Ini merupakan wahp yangdiberikan pada seluruh umat dengan

melalui peranrarapara Nabi. Sedangkan diantara wahyu yartgkhusus

ditujukan untuk Nabi 14*"^i,t, adalah firman Allah:

{@1e4Ya}u"6y
"Ikutilab apa yd.ng telah diualryukan kepadamu dari Rabbrnrt."
(QS. Al-An'am [6]: 106)

"Aku tidak mengikut kecuali dpd. yd.ng diwalryukan kepadaku."

(QS. Yrlnus [10]: 15)

{@"a1r;ic$€iuY;p
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{ @itr;}"KtzTs uySY

"Katakanlab: Sesunggubnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang

diwalryukan kepadafrz. " (QS. Al-Kahfi [1S]: 110)

Dalam firman-Nya:

{@r-46;,lw1y
"Ddn Kami walryukan kepada Musa dan saudarlnyd."
(QS. Yunus [10]: 87)

Pemberian wahyu dari Allah Ju: kepada Musa melalui perantara

Jibril. Sedangkan pemberian wahyu dari Allah kepada Harun melalui
perantaraJibril dan Musa.

Adapun dalam firman-Nya:

{ @ "&J $ as$rr Jy "t: €- ;'Ly
"(Ingatlah), ketika Tuhanmu meanlryukan bepada para Malaikat:
Sesunggubnya Aku bersama karnu." (QS. Al-Anfal [8]: 12)

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah memberikan wahyu
kepada para Malaikat melalui perantara Lauh dan Qolam. Seperti

dikatakan.

Pada firman-Nya:

{@
"Dia mewalryukan pada tiap-tiap langit u.rusAnnya."

(QS. Fushshilat l4ll: t2),

Apabila wahyu tersebut ditujukan kepada penduduk langit saja,

maka orang yangdiberi wahyu tidak disebutkan disana. Yakni seolah-

olah Allah berfirman: Dia mewalryukan kepada para Malaikat. Karena

penduduk langit adalah Malaikat.

WI;::" $euiSy
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Dan ini sama seperti firman-Nya:

{@ )<43Jtd:qi-iLy
"(Ingatlab), ketika Tuhanmu mewalryukan kepada para Malaikat."
(QS. Al-Anfal [s]: 12)

Apabila yangdiberi wahyu adalah langit, maka maksud dari kata

"mewahyukan" disana adalah menundukan, menurut orang yang
mengganggap bahwa langit tidak hidup. Sedangkan menurut orang
yang mengangg^pnya hidup, maka maksudnya adalah berbicara.

Adapun kata "mewahyukan" dalam firman-Nya:

{@tii Gtr6,tl.}
"KdrenA sesunggubnya Rabbmu telab memerintabkan (yong sedemikian

itu) padanya." (QS. Al-Zalzalah [99]: 5)

Lebih dekat pada mak na yangpertama.

Firman-Nya:

{ @'id' *itti4 r }5 4 bt;; l\u j*r{; 3
"dan janganlab kamu tergesd,-gesd membaca Al qur'an sebelum

disempurnakan meualryukdnnyd kepadamu." (QS. Thaha 120): na)

Ini merupakan himbauan kepada Nabi agar tetap mendengarkan

serta tidak tergesa-gesa dalam menerima dan mengajarkannya.

//z
))-, ' 3;lt artinya adalah menyukai sesuatu dan mengharapkan
keberadaannya. Terkadang ia digunakan untuk salah satu dari kedua

makna tersebut. Karena kata "mengharapkan" juga menyimpan makna 3;tt.

Sebab arti dari harapan sendiri adalah menginginkan terjadinya sesuatu

yangdisukai.
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Pada firman-Nya:

{@ 
''6r4;;}?uii1{ry

"Ddn dijadikan-Nya di antardrnu rasa kasib dan sayang."
(QS. Ar-Rnm [30]: 21)

Dan firman-Nya:

{@ (;i;;:;rpt;.*y
*Kelak, Allah Yang Maha Pemurab akan rnenana.rrrkan dalam (hati)

mereka rasa kasib sdydng." (QS. Maryam l79l:96)

Kata'4 dan i1;; dis ana me rup akan isyarat te rhadap keh armo nis an

yangada diantara mereka, yakni yangdisebutkan dalam firman-Nya:

{@ ,i:lec;6.1i eY6 iy
"Walaupun kamu membelanjakan semwa (kekayaan) yang berada di
bumi, niscaya kamu tidak dapat rnernpersd,tukan." (QS. Al-Anfal [S]: 63)

Sampai akhir ayat.

Di antara penggunaan kata i1;; yanghanya menunjukan makna
menyukai saja adalah firman-Nya:

{ @'t;tt,tl:";li J I 6 r& r,r.* 
t:-,f i }

"Katakanlah: Aku tidak meminta kepadamu sesudtu upabpun atas

seruanku kecuali kasih sdyang dalam kekeluargaan."
(QS. Asy-Syure lazlz 23)

Allah berfirman:

"Ddn Dialab YangMaba Pengampun, Maba Pengasib."

(QS. Al-Buruj [8s]: 1a)

{@!iif ifr'fiy
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-t

{@3;$'1-i)L\Y
"sesunggubnya Rabbku Maha Penyayanglagi Maha Pengasih."

(QS. Hud [11]: e0)

Kata':3';;t mencakup makn a y ang terkandung dalam firman-Nya:

{@ #41"#;A5iii,s;:Ly
*Maka kelak Allab akan mendatangkd.n suatu kaum yang Allab
mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nyo. "
(QS. Al-Maidah [s]: sa)

Adapun makna Allah mencintai hamba-hamba-Nya dan para
hamba mencintai Allah sudah kami jelaskan sebelumnya. Sebagian

ulama berkata: Maknae;tlJ $tt:;; (Allah menyukai hamba-bamba-Nya)

adalah Dia menjaga serta memerhatikan mereka. Diceritakan bahvra

Allah Ju: pernah berfirman kepada Musa: Aku tidak akan melupakan
sesuatu yangkecil karena kecilnya, tidak pula melupakan sesuatu yang
besar karena besarnya. Dan Aku adalah Maha Pengasih dan lagi Maha
Mensyukuri. Bisa juga makna dari firman-Nya:

{@($';1i?'r4y
*Kelak Allah Yang Maha Pemurah akan rnenanarnkan dalam (bati)

mereka rasa kasib sa,ydng." (QS. Maryam l19l:96)

Sama seperti firman-Nya:

{ @ ;;4i "# ;Axi 5i,3;1y
*Maha kelak Allah akan mendatangkdn sudtu kaum yang Allah
mencintai mereha dan merekapun mencintai-Nya."
(QS. Al-Maidah [s]: sa).

Sedan gkan di antara pen g gun aan kaa i1;; y angharrya men ggunakan

makna mengharapkan saja adalah firman-Nya:



{ @ ei, i r$rt ;,s &o6,G o'n Y
"segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkd.n kA.rntt."

(QS. Ali'Imran l3):69)

Dia berfirman:

{ @ 4-3 \;'( i \;;''- 14i"';LJ, y
"Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akbirat) menginginkan,

sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orangMuslim."
(QS. Al-H\rUsl:2)

Dia berfirman:

{@PYrcY
* Mereka meny ukai d,pd, y d,ng meny us ah k an kamu. "
(QS. Ali 'Imran [3]: 118)

{@ r'*6ii )1-Ui{rLi'ty
"sebaginn besar Abli Kitab menginginkdn." (QS. A1-Baqarah l2l:109)

{ @ *1 -K LL A\,2$ izlil <r};;;Y
" sedang kamu mengingink an babwa y ang tidak rnernpuny d.i keke kuatan
senjatalah ydngilntukmu." (QS. Al-Anfal [8]: 7)

{@ tT{K\,}K'tny
"Mereka ingin supa.yd. kamu rnenjadi kafi.r sebagaimana mereka telah

menjadi kafi.r." (QS. An-Nisa' [a]: 39)

{ @ *, #i-r(i ac6 I l4i';;\
"Orang kafir ingin kalau sekiranya din dapat menebus (dirinya) dan
azab bari itu dengan anak-anaknyd." (QS. Al-Ma'arlj [70]: 11)
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Adapun pada firman-Nya:

5,;,; -^ii'La i; 3;";G ++gi rTtJ fi 5;,j- (;j''1

"KArnu tak, akan mendapati kaum yang beriman pada Allab dan bari
akbirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yd.ng lnenentang
Allah dan Rasul-Nyo." (QS. Al-Muj adllah l58l: 22)

Ini merupakan larangan untuk tidak memenangkan (menjadikan

pemimpin) dan mendukung orang-orang kafir. Sama seperti firman-
Nya:

{ @ fiu ,ixl'irli t;t; i$i $vy
" Hai orang-ordng yang beriman, j anganlab k amu mengambil musub-Ku

dan musubrnu." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)

Sampai firman-Nya, e';;t;karena rasa kasih sayang, yakni karena

faktor-faktor cinta seperti dengan cara memberi nasihat atau lainnya.

{@1;;|^ry:r"&K{ 4
"seolab-olab belum pernah ada hubungan kasih sdydng dntara kamu
dengan dia.' (QS. An-Nisa' [4]: 73)

Dikatakan llrr1 iiJG, artiny a fulan adalah orang y ang dicintainya.
Kata 3;Jt juga bisa diartikan berhala. Disebut seperti itu, bisa karena

mereka mencintai berhala atau karena mereka meyakini bahwa terdapat

hubungan cinta kasih antaraberhala dan Sang Maha Pencipta agar jauh

dari hal-hal yang buruk. Selain itu kata 
t;7t j"gabermakna i;-;Jl (pasak).

Bisa karena asalnya adalahS.i;, kemudian terjadi proses idghom arltara

Ta' dan Dal. Dan bisa juga karena terikatnya sesuatu yang dipasak

sehingga ia tetap pada tempatnya, maka dari sana tergambarlah makna

mencintai dan selalu melekat.

1.Y)
@{
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a,

? )'q , 'tL:ilt artinya adalah rendah. Dikatakan V?s -'^L'ri - \K &.$,
lY.J
aEinya saya meninggalkannya dalam keadaan rendah. Sebagian

ulama mengatak anbahwafiil madhi Q_;1) dan isim fa'il (OA dari kata

tersebut tidak digunakan. Akan tetapi yang digunakan hanyalah {4
(fiil mudbori) dan t (fiil amr). Akan tetapi ada yang membaca ayat

ketiga dari surat Adh-Dhuha dengan, ,:533,!ettv.

Dan seorang penyair berkata:

b?s & :Ir o,iv *,sjr u # &&-* 4
Barangkali pujianku atas Kholil yang membuatnya terkunci

dalam cinta, sampai dia meningalkannya

tt$t artinyaadalah hati tidak bersungguh-sungguh L;rl113 rtr.,

tt#, artinya fulan adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh.
Dikatakan *:t o_,1)ti, aninya fulan berada dalam hidup yangrendah,
yakni ketika dia tidak bekerja untuk mencari penghidupan karena
sakit. fata 6i;Fl berasal dari ii,lJt, dan artinya adalah mendoakan

orang yangbepergian agar Allah menghilangkan kesulitan perjalanan

darinya dan memberinya kesabaran. Sebagaimana kata ;pitt yang
artinyaadalah mendoakan selamat untuk orang yangbepergian, akan

tetapi kemudian lebih dikenal bermakna mengantarkan orangyang
bepergian dan meninggalkannya.

Kata {;1 dalam firman Allah :

{@c}';ii;a;cy
"Rabbmu tiddk meningalkan engkau (Mubammad) dan tidak (pula)

membencimu." (QS. Adh-Dhuha [93]: 3)

Digunakan untuk menunjukan makna meninggalkan, yakni sama

seperti dalam ucapan E>I3 d^it, yang artinya saya membiarkannya.

Sedangkan Lr;ft terkadang digunakan sebagai kata kiasan untuk
menunjukan mayit. Dari sinilah dikatak^" Lty F ,rb't$l, artinya
saya menitipkan kepadamu bukan seperti orang yangmati.
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Dan berdasarkan makna seperti ini pula seorang penyair berkata:

dr#' l;y.bJ &?,
Aku meninggalkan jiwaku pada hari perpisahan

at.
O)_, : Ada yarlg mengatakan bahwa makna dari kata $iSt adalah
sesuatu yangada di tengah-tengah tetesan hujan, seolah-olah ia adalah

debu. Kata ir;lt juga terkadang diucapkan untuk menunjukan hujan
itu sendiri.

Allah berfirman:

{@"4gir&3';i;iy
"Maka kelibatanlab olehmu hujan keluar dari celah-celabnya."
(QS. An-Nnr 124): 43)

Sesuatu yang muncul di angkasa ketika udara sangat panas
disebut '4;r.

D ikat akan'4t ilt e.Sft at au G.31,,l;7\, artiny atimb ul b intik me rah p ada

hewan tunggangan itu. Dan dikat akan $);1$uf ,tr, 3;;j, yakni ketika
timbul basah pada keledai betina itu pada saat ia menginginkan kuda
jantan. 3'-lt aninya adalah tempat adanya $tlt.

Seorang penyair berkata:

c_-,r+\L+;il,ir,#
Yang mengbapus jejak dengan rnenggundkan ujungpakaian

perernpudn, ketika aku datang ke tempat yang telah terkena bujan itu

Kata j;3 maknanya adalah menghilangkan jelak. Sedangkan kata
$!t makn anya adalah pakaian perempuan. Maka kata "bekas air hujan"
dalam syair diatas merupakan majaz untuk menunjukan je)ak kaki.

$b
742
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{@qfr\;VVey!
"Sesunggubnya kamu berada dilembab yang suci." (QS. Thaha l20l: L2)

Makna asli dari kata g;;$l adalah tempat mengalirnyaair. Dan dari
kata tersebut maka celah y^ng ada diantara d:ua buah gunung disebut

dengan;!i. Dan bentuk jamaknyaadalah ii;;f, sama seperti kata;\5 dan

i;;f 1or*"g yang memanggil) atau 6V dan'4)i(orang yang selamat). Kata
g;$l juga terkadang digunakan untuk menunjutan makna jalan (cara/

metode), seperti halnya kata J..631 dan e.;Ult. Sehingga dikatakan

,n:$ * $ 0- 3i3, artiny a fulan men gikut i jalan y ang berb eda den gan

jalanmu.

Allah berfirman:

{@'otu v+oc$:t',y
* Tidakkah engkau me I ib at bahua merek d. rnengernbara di setiap lembab. "
(QS. Asy-Syu'ara' 126): 225)

Yang dimaksud dengan kata 1tl disana adalah tata c^ra dalam
berbicara, seperti memuji, mengeja, mendebat, membujuk dan jenis-

jenis lainnya. Seoran g penyair berkata:

'9o

E;b cj;rj\\1\ rlL jL * uI+- ,yV):\l& u l5!

Ketika kami mengbentikan satu uslub dari pembicaraan kami, maka
kami pasti menambahkan uslub lain pada pembicaraan tersebut

Nabi,ir6r*.^ly, bersabda:

((EE qLji$\, -,u.t,y )V{:f-i#) K 5n
"Kalau seandainya anak cucu Adam memiliki emas sebanyak dua bukit
niscaya ia akan mencari bukit yang ketiga."3

I Muttafaq'alaih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6436) Muslim dengan nomor (1049)

dari hadits Ibnu 'Abbas 6aip".

Kamus Al-Qur'an 743



Allah ju: berfirman:

"rndkd mengalirlab air di lembah-lembab menurut ukurannya."
(QS. Ar-Ra'dll3): 17)

yakni sesuai dengan kadar air yang ada di dalamnya. Dikatakan

,S{ - ,s1i2, artinya mengalir. Kata a$l digunakan sebagai kiasan untuk
menunjukan air yang keluar dari kuda jantan ketika bermain atau

setelah kencing. Sehingga diucapkan s;rji (kuda itu mengeluarkan $;;),
serupa dengan kata u*.i (mengeluarkan madzi)lan 6.ii (mengeluarkan

mani). Dan dikatakan6,l;1 dan j.I,.sr;i dan .pi.
Adapun $,;)l artinya adalah tunas pohon kurma yangberukuran

kecil, karena memandang bahwa ia mengalir tumbuh dengan cara

memanjang. Dikatakan ill$\, artinya dia membunuhnya, yakni
seolah-olah karena dia mengalirkan darahnya. tr$:t 4?s, artinya
saya memberikan diyat atas orangyang terbunuh itu. Dan harta
yang diberikan sebagai ganti rugi terjadinya penumpahan darah
(pembunuhan) disebut dengan ft;.

Allah ju: berfirman:

{@ -^51:aliaa"45y
*Maka 

ftendaklab si pembunub) membayar diatyangdiserabkan kepada

keluarganya (si terbunurl." (QS. An-Nisa' lal 92)

J)_, : Dikatakan4,$t)4,1$, aninya fulan membuang sesuatu itu
karena tidak terlalu berguna. Fiil madbidari kata tersebut tidak pernah

digunakan.

Allah ju: berfirman:

{@\ir1q'iriely
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{ @f ii3g $ 33-6tLG'r1'3: i'g:^ 3i:i4.616 6 }
"Mereka berkata: Apakab hamu datang kepada kami, agar kami banya

menyembab Allab saja dan meninggalkdn dPd ydng biasa disembab oleh

bapak-bapak, kami?" (QS. A1-A'ref l7l:70)

{@iaat;i5:i;y
" Dd.n meninggalkan k amu serta tuh an-tuh anmu ? "
(QS. A1-A'rdf lTfi t27)

{@ 6frrt6'€'iy
"Maka tinggalkanlab mereka dan apa yang mereka ada-adakan."

(QS. AI-An'am 16l: LL2)

{@8;iA'e.6i'ty
"Dan tingalkan sisa riba (yong belum dipungut)."
(QS. Al-Baqarah l2l: 27 S)

Dan ayat-ayat yartg serupa dengannya.

Adapun pemilihan kata)iadalam firman Allah:

{@ LsJt;.diY
"Dengan meningalhan istri-istrl. " (QS. Al-Baqarahl2l: na)

Bukan dengan menggunakan kata Si{X atau 3}!s4 (meninggalkan),

akan dijelaskan setelah kitab ini lit -6 ol. Kata i;illl artinya adalah

potongan daging. Dinamakan demikian karena ia tidak terlalu berguna.

Sepeni ucapan orang Arab terhadap sesuatu y^ngtidak terlalu berguna:

r;;: e *;'
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%): Makna kara'dt-,rll dan .i;)t artin ya adalahpindahnya
kepemilikan barang dari orang lain kepadamu tanpa melalui akad

atau yar,g serupa dengan akad. Harta yang berpindah dari orang I

yangmeninggal termasuk kategori '*t:-)t. Sehingga harta benda yang
diwariskan disebut dengan LtA 

^t^uL;.1<^r^ 
&$ (pusaka/tradisi

warisan) aslinya adalah &53, kemudian huruf \Waunya diganti dengan

Alif atau Ta'.

Allah berfirman:

{@ 3Ai<,}16iy
"Ddn hamu memakan barta pusaAa. " (QS. Al-Fajr [89]: 19).

Nabi )qr*Kty, bersabda:

K:j:+l.i5)L.lF 4y icwie HrD
"Tetaplah pada tempat-tempat ibadah kalian, karena sesungguhnya
kalian berada di tempat warisan nenek moyang kalian (Ibrnhim)."a

Maksudnya tempat asal dan peninggalannya. Seorang penyair
berkata:

,y 
"6 

q\.';* t {' v3K 4;J t).H
Kemudian dia melibat lembaran-lembaran bagaikan bungkusan ydng

berisi uarisan buku yang telah terbapus

Dikatakan *-t ,y.iU d i ;, artinya saya mewarisi harta dari Zaid.
l'ij;lirj, artinya saya menjadi pewarrsZaid.

Allah berfirman:

u Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (1919), at-Tirmidzi dengan nomor
(883), an-Nasai dengan nomor (3014),Ibnu Majah dengan nomor (3011), Ahmad di dalam Musnad-
nya dengan nomor (17272) dari hadits Yazid bin Syaiban ';6y4 dan hadits ini dishahihkan oleh
Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Sbahib Al-Jaml'dengan nomor (4586).
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{@3;6i1:'L;,y
"DAn Sulaiman telah meutarisi Dautud." (QS. An-Naml l27l: 76)

{@^6,4i'\
"DAn ia d,iwarisi ibu bapaknyd."(QS. An-Nisa' 1+1: tt) 

'

{@'4$bb$\',9'Y
" D An warispun berkewaj iban demikiar. " (QS. Al-Baqarah l2): 233)

Dan dikatakan lK d.jJ l 6|;i, artinyamayit tersebut mewariskan
(hana) itu padaku.

Allah berfirman:

{@"t$'--Li;% 3fufry
"Jika seseorang laki-laki mati yang tidak, meninggalkan ayab dan tidak
meninggalkan anak." (QS.An-Nisa' lal: L2)

rKiirr 6-'.1i, artinyaAllah mewariskan hal itu padaku.

Allah berfirman:

{ @ ',}-$),t,'ortfltY

"Dan Kami anugerahkdn sernud.nya (itu) kepada Bani Israil."
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: 59)

{@6-;r"6iafi5fiy
"Dd,n Kami anriskan sernud, itu pada kaum yang lain."
(QS. Ad-Dukhan g\:2s)

{@#&;ivY
"DAn Dia meanariskan kepada kamu tanah-tanab."
(QS. Al-Ahzab l33l: 27)
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{@;6iv;i5E
"Ddn Kami pusakakan kepada kaum." (QS. Al-A'raf l7l: t37)

Sampai akhir ayat.

Dan Dia berfirman:

-'t

"Hai orang-orang yang beriman, tidak balal bagi kamu mempusakai

ananita dengan jalan paksa." (QS. An-Nisa' lfl: 19)

Setiap ada orangyang mendapatkan sesuatu tanpa adanya kep ayahan

darinya, maka dikatakan lK 4)r3 (dia mewarisi hal itu). Sedangkan

ketika ada orang ya\gdiberi kuasa atas sesuatu yang menyenangkan,

maka dikatakan c);i (diwariskan).

Allah berfirman:

{@ t1;3:,JdiiAsi'; \
"DAn itulab Surga yang diuariskan kepada kd,nlu."
(QS. Az-Zukhruf la3l: 7 2)

{ @,;I"!!'."}; 6ii @ &$ ?,1i3 y
"Mereka itulab ord.ng yang akan mewarisi,(yakni) yang akan mewarisi
(surga) Firdaus. " (QS. Al-Mu' minun [23]: 10-11)

Pada firman Allah:

{@7i;l';bLi:Y
"Ddn meanrisi sebagian keluarga Ya'qub." (QS. Maryam [19]: 6)

Yang dimaksud dengan warisan disini adalah derqatkenabian, ilmu
dan keutamaan, bukan warisan berupa harta. Karena hartatidak berarri
apa-ap^bagi para Nabi sehingga mereka bersaing untuk mendapatkannya.

{ @ kr-,ta \ w J "€J L;, * :ftt;'b. i\ qib- y

78 Huruf lrYau



B ahkan hany a sedikit sekali Nabi-Nab i y angmen guasai serta memiliki
harta. Tidakkah kamu melihat Nabi A4'g;KV bersabda:

Kk'$ uS7 Y 4}'f ,ri;'Jr ;w $:t

"Sesungguhnya kami para Nabi tidak mewariskan. Dan apayarLgkami

tinggalkan semuanya sebagai sedekah."s

Kata ,$"lr ?w dibaca nashob untuk menunjukan bahwa itu
merupakan kekhususan para Nabi. Ada yang berpendapat bahwa

maksud dari"apayangkami tinggalkan" adalah ilmu. Karena ilmu
adalah sedekah yangberhak didapatkan oleh seluruh umat. Adapun

hadits Nabi )4r*,KV yang berbunyi:

,.IJrama adarah pewaris para Nabi.,,6 
trl$t{r '^:'3 

"ua!1

Ini merupakan isyarat terhadap ilmu yang mereka warisi daripara

Nabi. Dan penggunaan kata'{rl dalam hadits di atas menunjukkan

bahwa warisan tersebut tidak adaharga dan biaya. Nabi 1r'g.Kip jqa
pernah berkata kepada 6lir;6b engkau adalah saudara ku dan engkau

juga adalah pewarisk" (J-6;) kemudian Ali bertanya kepada Nabi:
"Ap, yangsaya warisi dari anda? Kemudian Nabi menjawab:

((&) /,r +ut# l$'it.>.'r)v11

"Ap, yarLgaku warisi dari para Nabi sebelumku, yaitu kitab Allah
dan sunnahku."T

Muttafaq'alaih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6727) dan Muslim dengan nomor
(1758) dari hadits'Aisyah qrillg.
Hadits shahih diriwayatkan oieh Abu Dawud dengan nomor (3641), at-Tirmidzi dengan nomor
(2682), Ibnu Majah dengan nomor Q23) dan hadits Abi Darda, dan hadits ini dishahihkan oleh
Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Sbabib Al-Jaml'dengan romor (6297).

Ibnul Jauzi berkata di dalam kitabnya: Al-'Ilal Al-Mutanabiab Q.l9/l)'Hadits ini tidak benar
bersumber dari Nabi."
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Allah Ju: mensifati diri-Nya sebagai 1li)l (pewaris), karena pada

akhirnya segala sesuatu akan kembali pada-Nya.

Dia ju: berfirman:

{@V}v*g\Lb^;Y
"DAn kepunyaan Allahlab segala uarisan (yang ada) di langit dan bumi."
(QS. Ali'Imran [3]: 1S0)

Dan Dia berfirman:

{@ i'\$ie'\
"Ddn Kami pulalah yang mewarisi." (QS. Al-Hijr l15l: 23)

Penyebutan Allah sebagai,irqt ini didasarkan pada sebuah riwayat
hadits:

r<jffl ,?Bt )it,Ji?rlef;I cllr ,,l-e>G'iin
Di hari kebangkitan akan ada suara yang menyeru: Siapakah yarrg
berkuasa hari ini? Maka akan dijawab: Hanya Allah yangMaha Esa

lagi Perkasa.

Dan dikatakan q* ; d9 a3r:, artinya saya memperoleh ilmu
dari fulan.

Allah jr* berfirman:

{@4<iwy
"Yang meuarisi Taurat." (QS. Al-A'raf l7l: 169)

{@ e,'--re':t<i?rib
"Diwariskan kepada mereka al-Kitab (Iaurat dan Injil) sesudab mereka." '

(QS. Asy-Syura la2l: M)
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{@ {!'<-19;ri
"Kemudian kitab itu Kami wariskan." (QS. Fathir l35l:32)

{@ <,},+AIiGrq-6;-y
"Dipusakai hamba-bamba-Ku ydng sbalib." (QS. Al-Anbiya' [21]: 105)

Karena hakikat dari warisan adalah ketika seseorang mendapatkan
sesuatu tanpa menimbulkan adanya akibat maupun perhitungan
(hisab) untuk hal itu. Dan hamba-hamba Allah yarLgshalih tidak
memperoleh bagian dunia kecuali hanyasebatas apayangharus, pada
waktu diharuskan dan dengan carayargdiharuskan pula. Barangsiapa
memperoleh dunia dengan jalan seperti ini, maka dia tidak akan dihisab
dan disiksa atas hal tersebut. Bahkan dunia yangdia peroleh menjadi
pengampun dan penyuci dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam
sebuah riwayathadits:

(Glit O ii,t UV,il gltr J-'4*3 *;s ,yn
"Barangsiapa menghisab dirinya di dunia, maka dia tidak akan dihisab
oleh Allah ketika di akhirat."8

)_D : Makna asli dari kata il'it adalah menuju air. Kemudian terkadang
illigadigunakan untuk y anglainnya. Dikatakan t:$33 - lr1 - ;Vt 6 ;r,ia-juga digunakan untuk yanglainnya. Dikatakan t:$33 -!ri-;U.Jlt6?ss,
artiny a s aya m e ndat an gi air . 

"33; 
LVY, 3rgt5G, artinya m aki say a adalahartiny a s aya m e ndat an gi air . ":$; LVY, 3rl, t5-6, artinya m aka say a adalah

orang yang mendatangi sedangkan air adalah sesuatu y^ngdidatangi.
;nr4;lr af;i.ts, artinyasaya membawa unta untuk mendatangi air.

Allah berfirman:

{@ <ii:c;;r,rY
"Ddn tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan.'
(QS. Al-Qashash l28l: 23)

8 Hadits dhaif diriwayatkan oleh at-Tirmidzi densan nomor (2459) denean status haditsnvaMu'allan
dari hadits 'Umar bin Khattab re4ey"u dan hadi-ts ini didhifka; olefi Syaikh al-Albaii di dalani
kitabnya Dbaif As-Sunan.
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3'rll aninya adalah airyangtelah dipilih untuk didatangi. Dan kata

3,rJ I me rup akan keb alikan dari kata )3,i2)1, y ang aniny a adalah be rp ali n g

dari air. Kata 3,rJl juga berani hari terjadinya demam, yakni ia datang

menyerang seseorang. Selain itu kata 3,,rJt juga terkadang digunakan

untuk menunjukan Neraka sebagai bentuk isyarat akan kejamnya
siksaan tersebut.

Allah berfirman:

{@ 3$iii3';\,fr,-,) srsi #;r*y
"lalu memasukkan mereka ke dalam Neraka. Neraka itu seburuk-buruk

tenxpdtydngdidatangi." (QS. Hud [11]: 98)

{@('r"&ul}
"Ke NerakaJahannam dalam keadaan dabaga." (QS. Maryam [19]: 36)

{@5i$afry
"KAmu pasti masuk ke dalamnyA." (QS. Al-Anbiya' l2tl:98)

{ @"t<;;;f y
"Tentulab mereka tidak masuk Neraka." (QS. Al-Anbiye' l2llz 99)

\rlll artinya adalah orang yarlg mendahului kaumnya, kemudian

memberi mereka minum.

Allah berfirman:

{@ "i;r;tk('y
"Lalu mereka merryurub seord.ngpengambil air." (QS. Y[suf 112): 19)

Yakni yangmemberi mereka minum dari air yangdidatanginya.

Setiap orang yangmendatangi air dikatakan sebagai !!.

752 Huruf l{au



Adapun pada firman-Nya:

{@ ar;iXt$y
"Ddn tidak ada seorang)un dari padamu, melainhan mendatangi
Neraka itu." (QS. Maryam l19l:71)

Ada yang berpendapat bahwa ia sama seperti ucapan lK;Y &?rs,

yakni ketika kamu mendatangi air tersebut meskipun tidak masuk
ke dalamnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat tersebut
mengharuskan adanya proses masuk. Meskipun orang yangtermasuk
dalam golongan kekasih Allah danparasholihin tidak akan terpengaruh
di dalamnya, bahkan keadaan mereka disana seperti keadaan Nabi
Ibrahim i>t*tt ,r!e yangdifirmankan oleh Allah Jus:

{@ 1+$&ti6(5,$6.uiy
"Kami (Allab) berfirman, 'V(ahai api! Jadilab kamu dingin, dan
penyelamat bagi lbrAhim!"' (QS. Al-Anbiya' l2l):69)

Dan sayangnya pembahasanyang ada dalam bab ini beda jalur
dengan masalah y^ngsedang ada di hadapan kita.

Orang yang terkena demam terkadang diungkapkan dengan
menggunakan kata 3"',F1. Sedangkan datangnya penyakit demam
diungkapkan dengan kata i'Cl. Dikatakan 3:1, Ji, artinya rambut
yangtelah lemah dan rapuh. Kata '..,,-rr)\ aninya adalah urat nadi yang
menyambung dengan hati dan jantung,yangmanaia menjadi tempat
mengalirnya darah dan ruh.

Allah berfirman:

"Ddn Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehemya."
(QS. Qef [50]: 16), yakni dari ruhnya.

{@ *;i,bi AtJt,*'\
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Kata !j;J I y ang artiny a adalah bun ga mawar, ada y ang b erpendapat

bahwa ia berasal dari kata lrt )t,yaittorang yangmendahului kaumnya
untuk menuju tempat air. Dan dinamakan demikian karena ia
merupakan bunga pertama yangtumbuh setiap tahunnya. Bunga dari
setiap pohon juga disebut dengan !;. DikatakanTfulirs,yakniketika
telah keluar bunga dari pohon tersebut. Kemudian warna bulu juga

dianggap sama dengannya, sehingga dikataka "'ii rj,;. Matahari ketika
menjadi merah sebagai tanda kiamat, dikatakan dengan ,-)jK \Y;l o?l
(ia menjadi merah seperti mawar).

Allah berfirman:

{@ e1)(i;;zKy
"DAn menjadi merab Tndardr seperti (kilapan) minyak."
(QS. Ar-Rahman l55l: 37)

7..
,il-, , lJtSt 3 v, artinya adalah daun pohon. Jamaknya adalah $r;i,
r.tri'gLr" bentuk tunngalny a adalah',sr1.

Allah berfirman:

{@ \t:'JrJYfi51u ffi6:'y
"Ddn tiada sehelai daun pun ydng gugur melainkan Dia mengetabuinya

(pula)." (QS. Al-An'am [6]: 59)

t;At &{)'t, artinya saya mengambil daun dari pohon itu. 'aSrtllt

artinya adalah pohon yangmemiliki daun hijau nan indah. $r;1iV,
artinya tahun dimana tidak turun hujan. Dikatakan [>i3 O]1, yakni
ketika fulan gagal serta tidak memperoleh apa yang dia butuhkan,
seolah-olah dia menjadi daun yang tidak berbuah. Tidakkah kamu
melihat bahwa harta diungkapkan dengan menggunakankatals (y^ng

ani aslinya adalah buah-e") dalam firman Allah:
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{@5 5<{sY
"Ddn dia memilihi kekayaan besar." (QS. A1-Kahfi [18]: 3a)

Ibnu AbbasGiSiV. -: berkata: Yang dimaksud dengan kata;ilt disana

adalah harta.

Kemudian karena memperhatikan warna daun ketika masih segar,

maka dikatakan $:ilH,yakni ketika unta itu berwarna seperti drun.
Dan $1\'j,4, yakni ketika warla unta itu sama seperti warna abu.

',q5LW, artinyaburung darayangwarnanya sama seperti warna abu.
Harta yarlgbanyak terkadang juga diungkapkan dengan menggunakan
kata tersebut, karena dianggap sama seperti banyaknya daun.
Sebagaimana ia juga terkadang diungkapkan dengan menggunakan
kata,ell (tanah), disamakan dengan .-:5fur (debu) dan jiJ.:r (banjir).
Sepeni pada ucap 

^n 
6, ltr,|j4S"YlfK JY'i,yangartinyadia memiliki

harta yangjumlahnya seperti debu, banjir dan tanah.

Seorang penyair berkata:

{:: -*: qU\Yt #rt
A mpunilah kes alab an-k esalabanku dan b asilkanlah daunku

Katalilldengan huruf Ra' yang berharokat kasrah, artinyaadalah
uang dirham.

Allah berfirman:

{@+$&;ruagtry
"Maka surublab salah seorang di antara kamu untuk pergi dengan
membaan uangperakmu ini." (QS. Al-Kahfi [18]: 19)

- Ada juga membacanya dengan 'H)adan ?aj3,,. Dan dikatakan

33, d^" \ts, samaseperti !l dan -rf (li"*1.
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6l:: DikatakantK ,i-t11, yakni ketika saya menutupi hal itu.

Allah berfirman:

{@ &i;G,$6q.K{6i.t'y
"sesungguhnya Kami telab menurunkan kepadamu pakaian untuk
menutup d,urdttnu." (QS. Al-A'raf 171:26)

ds$, artiny a tersembunyi.

Allah berfirman:

{@ v6.6;6y
"sampai kuda itu bilang dari pandangdn." (QS. Shod [38]: 32)

Disebutkan dalam sebuah riwayat:

rciJ,,63')\3ys5iri\ 'oK -{t & &t ;; '6lt',>iy

"sesungguhnya Nabi fu6e^ivketika hendak melakukan O.rJrr.rrrn
maka beliau mendiskusikanya dengan yanglain."

Yang demikian itu ketika masih ada berita yangsamar bagi beliau

akan tetapi telah jelas bagi yanglainnya.

Sedangkan untuk kata d;?lAl-Khalil berkata bahwa ani dari kata

,!2)l adalah manusia yangada di atas bumi ketika itu, bukan yangada
pada masa lalu ataupunyangmenjadi keturunan setelah mereka. Karena

seolah-olah mereka menutupi bumi dengan fisik mereka. Adapun kata

Llj1, apablla dikatakan lK *-:;\_t, maka itu ditujukan kepada orang

y artg ada dibelakang Zaid.

Seperti pada firman-Nya:

{ @ 3.}4'#-aL;,'u;y
"Ddn dari Ishak (akan labir putranya) Ya'qur." (QS. Hud [11]:7L)
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{@.f"rwy
"Pergilab kamu ke belakang." (QS. AI-Hadid l57l: L3)

{@"P)i;et}K6y
*Maka hendaklah mereka pindah dari belakangnxu (untuk mengbadapi
musub)." (QS. An-Nisa' lal: rcz)

Terkadang kata iljl dikatakan untuk menunjukan sesuatu yarrg
ada di depannya, seperti pada firman-Nya:

{@ Wi{;;'o{sY
"Kdrend. di hadapan mereka ada seorang raja.'(QS. Al-Kahfillsl:79)

Adapun pada firman-Nya:

{@ \r.Y';nip
"Atau di balik ternbok." (QS. Al-Hasyr [59]: 1a)

Kata tersebut diucapkan untuk menunjukan sisi tembok yang
mana saja. Sehingga ia berada di belakangrrya apabila dibandingkan
dengan sisi yang lainnya.

Firman-Nya:

{@?'#i;'y
"Di belakangrnu (di dunia)" (QS. Al-An'am lQ:9a)

Maksudny a adalahyang kalian tinggalkan setelah kematian kalian.
Dan ini merupakan bentuk celaan terhadap mereka. Yaitu bahwa harta
yarLgmereka miliki ketika di dunia tidak akan membuat mereka dapat

memperoleh pahala dari Allah Ju:.

Kamus Al-Qur'an 717



Sedangkan firman-Nya:

{@ e:}{5il'3i,i;Y
"Lalu mereka nrelemparkan janji itu ke belakang punggung rnerekd.."

(QS. Ali 'Imran [3]: 1SZ)

Merupakan celaan bahwa mereka tidak mengamalkannya serta

tidak mentadab :uri ay at-ayat-Nya.

Firman-Nya:

{@ T'iv64,;sy
"Barangsiapa mencariyangdi balik itu." (QS. Al-Mu'minun l23l:7)

Maknanya barangsiapa mencari lebih dari apa yang telah Kami
jelaskan dan syariatkan, maka dia telah melewati batasannya dan

merobek pelindungnya.

Adapun pada firman-Nya:

.{ @ iirril,S;}kiy
"Dd.n mereka kafi.r kepada al-Qur'an ydng diturunkan sesudahnya."

(QS. Al-Baqarah l2l: 91)

Maknanya adalah apayang ada setelahnya.

Dikatakan Vj3 - 6i - Xrl G2s, yakni ketika keluar api dari
pelatuk senapan itu. Karena makna aslinya adalah senapan tersebut
mengeluarkan api dari belakang pelatuknya. Sehingga seolah-olah
tergambar bahwa api itu bersembunyi di dalamnya.

Sebagaimana seoran g peny air berkata:

e#g-;Br )#S
Seperti potensi api ydng tersimpan pdda batu pemantiknya
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Dikatakan 6j- G.i, sama seperri *r- dj.
Allah berfirman:

{@,r# 6i5ui3i;1y
*Maka pernahkah kamu memperbatikan tentdng api yang kamu
nyalakan (dengan kayu)?" (QS. Al-\faqi'ah 156):71)

Dikatakan *-9t g;tS.|di, yakni ketika fulan berhasil. Dan gltgK,
yakni dia gagal. rs2gl 

;SJt, artiny adagin g y ang p adat. Kata iYr)l artiny a
adalah anak dari anak. Sedangkan ucapan ,tjy 3;t 3, maknanya
tundalah. Dikatakan 6'&i 3;Yr1 artinya "di belakangmu lebih luas
bagimu" Kata 3;ljs disana di-nasbab-kan oleh f il [<ata kerja) yang
tersimpan, yaitu,+it (datangilah). Dan ada yarLg mengatakan bahwa
maksud dari kata selanjutnya adalah menjadi lebih luas untukmu.
Sehingga makna lengkapnya adalah pindahlah ke tempat yang ada
dibelakangmu agar mendapat tempat yanglebih luas.

';t lAt adalah kitab yarLg diwarisi bani Israil dari Nabi Musa.
Ada yang berpendapat bahwa katatr;g mengikuti bentuk kata'aitj,
bukan 'ei#. Karena sedikit sekali kata yang mengikuti bentuk 'aite.

Sedangkan huruf Ta' disana adalah pengganti dari'Wau, seperti halnya
kata',]LE, y ang asliny a'rtij. Huruf T a' dis an a adalah p e n gganti'Wau,
yakni diambil dari kata )t5j t, seb agaimana telah dij elaskan se belumnya.

,3 , ',ijl artirrya adalahgunung yangdijadikan sebagai tempat
berlindung.

Allah berfirman:

{@ricrt@;;'i9y
"sekali-kali tidak! Tidak, ada tern?at berlindung! Hanya kepada

Rabbmu )' (QS. Al-Qiyam ah l7 5l: 11-12)
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)))lartinya adalah berat, yakni disamakan seperti beratnyagunung.

Kemudian kata 

"irJlterkadang 
digunakan untuk mengungkapkan dosa,

sebagaimanaia jugadiungkapkan dengan menggunakan kata Jiilt (yang

makna aslinya adalah berat).
Allah berfirman:

{@'ug"i,b5Y}r:;a-y
"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan

sEenuh-penubnya." (QS. An-Nahl 116l: 25)

Sampai akhir ayat.

{@ lfr'J<6vi'64A5y
"Ddn sesunggubnya mereka akan memikul beban (d*o) mereka, dan

beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri."
(QS. Al-'Ankabut l29l: 1.3)

Memikul dosa orang lainyangdisebutkan di sana hakikatnya sama

seperti yarrg diisyaratkan Nabi l.be lp dalam sabdanya:

,rt $* bU;.* u;is\^;i{'os'G e * nn
KVJrS e'r:i:t5,:::# SS'a*"A,y eS',g *i c

"Barangsiapa membuat satu sunnah yang baik, maka ia akan
mendap atkan p ahal any a dan p ah ala o r ang y ang men gikut iny a tanpa
mengurangi pahalanya sedikitpun. Dan barangsiapa membuat satu

sunnah yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosanyadandosa orang

yang mengikutinya), yakni seperti dosa oran g y ang melakuka nny a."e

e Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari denBan nomor (1017) dari haditsJarir bin'Ab&ilahlx65;,
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{@.l1e65o,r-,1}
" D an j adikanlah untukku se orang p embantu dari keluargaku. "
(QS. Thahelzol:2e)

Firman-Nya:

{@
"DAn seordngyang berdosa tidak ah,an memikul dosa orang lain."
(QS. Al-An'am 16l: rca)

Yakni dosanya tidak bisa dipikulkan kepada orang lain sehingga

orang tersebut menjadi terbebas dari dosanya.

Firman-Nya:

{@te-o;tzr);y
"Ddn Kami pun telab menurunkan bebanmu darimu."
(QS. Al-Insyirah lgal: 2)

Yakni dosa ketika kamu berada di zamanjahiliah. Karena kamu
diberikan kekhususan untuk tidak melakukanapayang dilakukan oleh
kaummu.',.3.jj1 I (menteri) aftiny a adalah o ran g yan g men an ggun g b eb an

serta kesibrk"r, pemimpinnny^. Sedangkan ijt:_)tadalah bentuk ',,j;u ,
darinya,sehinggadiartikandengankementerian.-j$t2janinyaadalah
senjata-senjata untuk berperang. Dan bentuk tunggalnya adalah',\).
Kata';r;lr)l artiny a adalah s alin g memb antu. D ikat akan ?r:V - t! )U .ijj 5,
artinya saya membantu urusan fulan.

Allah berfirman:

VAs:2?,26Li$y

{@;;tiqn6biW$y
"Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perbiasan kaum itu."
(QS. Thehal2}l:87)
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US ' ilTf.O 
an tS ;i'oiLr, artinyasaya menshentikann ya dari

Allah berfirman:

{@ e4a:gry
"Ddn dibimpunkan untuk Sulaiman." (QS. An-Naml l27l: 17)

Sampai:

{,@t;i";*y
"Lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).'
(QS. An-Namll27l: t7)

Kalimat $$;disana mengindikasikan bahwa meskipun mereka

berjumlah banyak dan berbeda-beda, mereka tidak melalaikan aturan

atau saling mengasingkan seperti pasukan besar yanghancur karena aib

mereka. Akan tetapi mereka tetap terkordinir dan terkendali dengan

baik. Dan adajugayargberpendapat bahwa makna dari kalimat o*G
adalah pemimpin mereka mengendalikan anggotanya masing-masing.

Pada firman Allah:

{@Hi6Y
"Dd.n (ingatlah) bari (ketika) di giring." (QS.Fushshilat lal:79)

Sampai:

{@'";;';"#Y
"Lalu mereka dikumpulkd.n selnud,nya." (QS. Fushshilat [a1]: 19)

Ini merupakan penghetian yangditujukan sebagai siksaan, sama

seperti firman-Nya:

{@**ir&fiY
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"DAn (azab) untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.'
(QS. Al-H ail l22l: 21)

Dikatakan y:: boui.Ltt-! \i, artinya seorang raja harus memiliki
beberapa pemimpin (komandan). Kata U33st, ada yang mengatakan
bahwa maknanya adalah minat (rasa suka) terhadap sesuatu. Dikatakan
tiyi iirt t$l,y^k"i ketika Allah mengilhami fulan rasa untuk bersyukur.
Ada y ang mengatakan bahwa asalny a diambil dari kalim at 4jly i;1,
yang artinya dibuat suka terhadap sesuatu. Yakni Allah Ju: suka
terhadap rasa syukur y^ngdibuat oleh fulan L::s j!r, artinya orang
yangsuka bersyukur.

Sedangkan firman-Nya:

{@ <)a:jU"J-,hX5;y
"Ya Rabbku berilab aku ilbam untuk, tetap rnensyukuri nikmat-Mu."
(QS. An-Namll27): L9)

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ilhamkan
kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Karena makna asli dari
kalimat tersebut adalah jadikanlah aku sebagai orang yang suka
bersyukur atas nikmat-Mu dan jadikan pula aku orang yang dapat
menghentikan diri dari kekufuran (maksudnya adalah kufur nikmat-P"").

O)'t: Makna dari kata 3;1t adalah mengetahui ukuran sesuatu.

Dikatakan '4:: - V3S - 'oi3;j, aninya saya menimban gnya.Sedangkan
bagi orang rri.r-, kata,ij!l dikenal sebagai ukuran berat yangdihitung
dengan menggunakan neraca dan timbangan.

Pada firman Allah:

{@ d4i*tt:ri\65y
"DAn tirnbanglah dengan timbangan yang benAr."
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: lS2)
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Dan firman-Nya:

{@ +tdv6tiw5y
"Dd.n tegakkanlah timbangan itu dengan adil."
(QS. Ar-Rahman [55]: 9)

Ini merupakan isyarat untuk menjaga sikap adil dalam semua

tindakan yang dilakukan oleh seseorarlst baik perbuatan maupun
ucapan.

Pada firman-Nya:

{@,"ir,6 &nA-65y
"Ddn Kami tumbuhkan padanya segala sesud.tu rnenurut ukurAn."
(QS. Al-Hijr [1s]: 1e)

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah barang-barang

tambang seperti emas dan perak. Dan ada |ugayang berpendapat
bahwa kata 3:r3; disana merupakan isyarat terhadap segala sesuatu

yang diwujudkan oleh Allah Ju:, dan bahwa Dia menciptakannya
dengan adil.

Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

$,@$trrGK('Ly
"Sungguh, Kami menciptakan segala sesudtu rnenurut u.kurd.n."

(QS. Al-Q amar $al: a9)

Adapun firman-Nya:

{@gn #lit;ity
"Timbangan pada hari itu ialab kebenardn (keadilan)."
(QS. Al-A'raf [7]: 8) 

,

Merupakan isyarat terhadap sikap keadilan ketika menghisab
manusia, sebagaimana Dia berfirman:
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{@ 'uLiti 4t4;:;} y
"Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya."
(QS. Thahdlz}l: t20)

Dia berfirman:

{@ -):i)i ATri$tI"€.,y
"Kami akan rnernasdng timbangan yd.ng tEdt pada bari kiamat."
(QS. Al-Anbiya' l2\: a7)

Di beberapa tempat dalam al-Qurt an, kata,3j,ll disebutkan dalam
bentuk tunggal, karena melihat tunggalny aDzat yangmenghisab yaitu
Allah (karena Maha Esa). Dan di beberapa tempat disebutkan dalam
bentuk jamak, yaitu :;;Ql,karena melihat banyaknya makhluk yarlg
dihisab.

Dikatakan o\i)U;), saya menimbang untuk fulan. lK'adry, saya
menimbangnya sepeni itu.

Allah berfirman:

{@i;$."i;t} ;;Jr'iY'y
"Dan apabila rnereka menakar atau rne-nimbang (untuk ordng lain),
rnereha rnengurdngz. " (QS. Al-Muthaffifin [83]: 3)

Dan dikatakanrlfJl 3lfui6,yakni ketika telah sampai tengah hari.

/-o-
,Jy) , i:;j;7t artinyaadalah bahayayangburuk. Aslinya berasal

dari kata jV)\, yaitu suara pertama dan bisikan yang pelan.

Allah berfirman:

{@ et4:li."",;;i/,ty
*Dari kejabatan (bisikan) syaitan yang bersembunyi.'
(QS. An-Nes [114]: 4)

Suara bisikan orang yangsedang berburu disebut dengan ,;W.
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U3: Yang dikatakan sebagai ,qlst s;t (tengah dari sesuatu)

adalatr bagian dari sesuatu yang memiliki dua ujung yang berukuran
sama. Kata f:t, apabila dibaca dengan huruf Sin yang berharokat
fathah, maka ia digunakan pada sesuatu yaflg menyatu bagaikan satu

tubuh. Seperti ucapan $;'o*r, aftinya tengahnya berbentuk salib.

*\J L:;:,N?, artinya saya memukul tengah kepalanya. Sedangkan

apabila dibaca dengan huruf Sin yang berharokat sukun, yakni f'y,
maka ia digunakan pada sesuatu yangterpisah, bagaikan sesuatu yang
menjadi pemisah antara dua buah tubuh. Seperti ucapan tK l,liit U:;t,

artinyatengah-tengah dari kaum itu adalah ini.

y^1a v:"_r)l terkadang juga diucapkan untuk sesuatu yangmemiliki
dua sisi yarLgtercela. Dikatakan W'&3iti5, yakr,i ketika orang itu
menjadi penegah diantara kaumnya, seperti ucapan )e i;;$1, y^ng
artinya orang yangpaling tinggi derqatnya diantara mereka.

Dan sebagaimana sikap 3j}l (dermawan) berada diantara Ji.;Jt
(kikir) dan oilt (berlebihan), kata r *-ijl pun dapat digunakan sebagai

pertengah an antarasikap gS) I (melebihi batas) dan !'-;91 (sembrono/

melalaikan). Sehingga v:,)l digolongkan sikap terpuji seperti halnya

iliiJl (setara), J.r;.lt (keadilan) dan'atr"ilit fteadilan).

{@ rir)'4"&,e4Kiy
"Dd.n demikian (pula) Kami telab menjadikan kamu (umat klam), urndt
yang adil dan pilibar." (QS. Al-Baqarahl2l: M3)

Dan berdasarkan pengertian diatas, Allah berfirman:

{@*iicY
"Berkatalab seorang ydng paling baik pikiranryd di antara rnereka.."

(QS. Al-Qalam [68]: 28)
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Terkadang kata r?ljuga diucapkan untuk sesuatu yangmemiliki
satu sisi yaflg terpuji dan satu sisi yang tercela, seperti sesuatu yang
berada diantarakebaikan dan keburukan. Dan terkadang ia digunakan
sebagai kiasan untuk menunjukan makna berusaha keras. Sepeni ucapan

orang arab: )V.11 ;y k) 3i3, yakni ketika hendak memberitahukan
bahwa fulan telah keluar dari batas-batas kebaikan.

Pada firman-Nya:

{ @ $i\ r}4)iJ .r. ;!1)i J"liY*y
"Pelibaralab semua sbalat(mu), dan (peliharalab) shalat wustba."
(QS. Al-Baqarah l2l: 238)

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud shalat vrustho
pada ayat tersebut adalah shalat Zhuhur, karena menganggap bahwa
shalat Zhuhur adalah pertengahan siang. Ada yang berpendapat
bahwa y^ngdimaksud shalat wustha pada ayat tersebut adalah shalat
Maghrib, karena jumlah rakaatnya berada diantara dua dan empat
yangmerupakan bilangan asli dari rakaatshalat. Ada yang berpendapat
bahwa yang dimaksud shalat wustha pada ayat tersebut adalah shalat
Subuh, karena ia berada diantara shalat malam dan siang.

Dan oleh karenanya AIIah berfirman:

{@ ,i3it}1-ii,Ai;) y
"Dirikanlab shalat dari sesudah matahari tergelincir."
(QS. Al-Isra' ll7):78)

Sampai akhir ayat, yakni maksudnya adalah shalat f.ajar.Dan
alasan penyebutannyasecara khusus adalah karena sering sekali muncul
rasa malas untuk melakukannya. Dikarenakan terkadang diperlukan
adanyausaha keras untuk bangkit dari kenikmatan tidur ketika hendak
melakukannya. Dan berdasarkan hal inilah azan subuh ditambahi
dengan kalimat: plt GleiySt (shalat itu lebih baik dari pada tidur).
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l
Dan ada yang berpendapat bahwayang dikehendaki dari kata

.W)l tj*llt dalam ayat diatas adalah shalat Ashar, sebagaimana

disebutkan dalam sebuah riwayat hadits Nabi :y6rt"6[V, hal itu karena

waktunya berada di tengah-tengah kesibukan masyarakat secara umum.

Berbeda dengan shalat-shalat lain, karena waktunya berada pada waktu
senggang, baik sesudah maupun sebelum kesibukan tersebut. Oleh
karenanya, Nabi 1r6r:yi{V memberi peringatan terhadap orang yang
m'eninggalkannya, dengan bersabda:

({Y') *i ;; dK ;a\'Ei,b bG nn
" B aran gsiap a y angkehilangan shalat' Ashar (den gan berj amaah) seperti

orang yang kehilangan keluarga dan hartanya." to

a/

|Y): Kata i;lt (kelapangan) dapat digunakan untuk tempat,
kradian atau perbuatan, sepertihalnya kata i;*.iJt (kemampuan), 3pt
(kemurahan) dan yangsemisalnya. Di antara contoh penggunaan kata
'tAt p ada temp at adalah firman-Nya :

{@i;sdLLy
"Sesunggubnya bumi-Ku luas." (QS. Al-'Ankabnt129)t 56)

{@'{*5i'i6Ki1y
"Bukankah bumi Allah itu luas." (QS. An-Nisa' lal:97)

Sedangkan contoh penggunaan kata 'a;,!St pada keadaan adalah

firman-Nya:

{@:t>-,d},7iA.y
" Hendahlab orang yang mernpunyai keluasan memberi na/kab rnenurut
k emampuannyd." (QS. Ath-Thala ql65l: 7)

t0 Muttafaq'Alaih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (552) dan Muslim dengan nomor
(626) dari hadits Ibnu 'Umar'tt694.
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Dan firman-Nya:

{@;r vJ$y
" Orang yang rnantpu rnenurut k emampuAnnyd. "
(QS. Al-Baqarah l2): 236)

Kata {:iJl artinya adalah kemampuanyang melebihi dari ukuran
mu kal I af (o r ang y a\g dib eri b eb an syari at-e*) .

Allah jw berfirman:

{@W;Sv-ai{i'iJig{y
*Allab tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

ke s anggupanny d. " (QS. Al-B aqarah l2l: 286)

Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia membebani
hamba-Nya dengan hal-hal yang sedikit dibawah kemampuannya.
Ada yang berpendapat bahwa maknanya Allah membebani hamba-

Nya dengan sesuatu yangakan berbuah kelapangan, yakni Surga yang
luasnya sama seperti luasnya langit serta bumi.

Sebagaimana Dia telah berfirman:

{ @ HiH Lj15 14i ?.,{i'i !;y
"Allab mengbendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengbendaki

kesukaran bagimu."(QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Adapun pada firman-Nya:

{@t+i;'iL'e'Y
"Pengetabuan Rabb kami meliputi segala sesudtu."

(QS. Thaha [20]: es)

Ini merupakan penunjukan terhadap sifat Allah.
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Sama seperti firman-Nya:

{@ W;1:KLAY
*Allab ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesudtu."

(QS. Ath-Thalaq l6sl: 12)

Dan firman-Nya:

{@ t&c*6fii3?'ry
"Ddn adalab Allah Maba Luas (karunia-Nya) lagi Maba Bijaksana."
(QS. An-Nisa' [4]: 130)

Semuanya ini mengungkapkan akan luasnya qudrah ftemampuan),
pengetahuan, kasih sayang serta karunia Allah.

Seperti ayat:

{@'r+16'iLq6y
"Pengetabuan Rabbku meliputi segala sesuatu." (QS. Al-An'am [6]: S0)

Dan firman-Nya:

{@;6 Ku*;6c,'y
"DAn rahmat-Ku meliputi segala sesudtu." (QS. Al-A'raf l7): 1,56)

Sedangkan firman-Nya:

{@ t;-";i('gy
"DAn sesungubnya Kami benar-benar berkuasa."

(QS. Adz-D zariy ar 15 7l: a7)

770 Huruf Wau

I

l

{@'ryA65('Y
"Dd,n Allab Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatabui."
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Merupakan isyarat terhadap makna yangdikandung oleh semisal

firman-Nya:

{@6ii€i,u,3 &"t"iiy
"Yang telah memberikan kepada tiap+iap sesuatu bentuk kejadiannya,
kemudian memberinya petunjuk." (QS. Thaha [20]: 50)

Dikatakan L*l'€9 artinyasesuatu itu menjadi luas. {}l aninVa
adalah kapasitas ir.rI.*rmpuan. Dikatakan #s 2'3 t" iS:, artinya
dia berinfak sesuai dengan ukuran kemampuanny^. Dan dikatakan

3* g:1, yakni ketika fulan memiliki"kekayaan . # ti jw, yakni
ketik-a fulan menjadi orang yangkaya. rEL\L*t rj.;, artinyakuda yang
memiliki kemampuan lari yangkuat.

rt , b?jt artinya adalahmengumpulkan sesuatu yarLgterpisah.

Dikatakan 4$t i *t, artiny a saya mengumpulkan sesuatu itu. Ukuran
muatan yan;tehh diketahui, seperti muatan yangdibawa unta disebut

dengan fu. Adayang berpendapat bahwa jumlahnya adalah 60 sha'.
';gXl'3..t,31, artinya saya membebani unta itu dengan muatannya.

6rt3'uu atau 3)rlr, 3$s, artinya urLta yang membawa muatan.
'at4t -3';t, artinya s aya menladikan gandum tersebut sebagai muatan.

;[lJl ,li;Jl &;t, artinya mata itu memikul air mata. Orang Arab
mengatakrn ;t:il 6b u4u Jilf 'i, artinyaaku tidak melakukan hal-hal

yangdapat membuat mataku ini memikul air mata.

Adapun firman-Nya:

{@,r6Er'\
"Demi malam dan apa yang diselubunginya." (QS. Al-Insyiqaq [Sa]: 17)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kegelapan yang
terkumpul. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan
ungkapan untuk menunjukan malapetakayangada pada malam hari.
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;b^\,!k), artinya saya mengumpulkan sesuatu. 'Ult artinya adalah

gerombolan unta yang dikumpulkan, sama seperti rombongan manusia.

il.;yl artinyaadalah terkumpul.

Allah jw berfirman:

{@'6itiL6by
"Demi bulan apabila jadi purnama." (QS. Al-Insyiqaq [8a]: 18)

,V'r r Kata'ai;Sl artinyamenyampaikan sesuatu dengan keinginannya,
L) J --J
Fatiini lebih khusus lagi dari kata iigll karena pada ka:a ii"-r7t

ada kandungan makna dengan keinginan.

Allah,)tar ;st;) berfirman:

{@ ";t"-r)pyr#!'\
"DAn carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya."
(QS. Al-Meidah [s]: 3s)

Hakikat makna bl Jt;{*.;;l adalah menjagajalan Nya dengan ilmu,
ibadah dan menjalankan kemuliaan-kemuliaan syariat Nya itulah yarLg

akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Kata Sr$l artinya orang

yang ingin mendekat kepada Allah. Disebutkan bahwa makna kata

kAtselain dari makna ini adalah berani mencuri. Contohnya seperti

La[mat i*; gt3,1+,iX '.u;i aninya si fulan mengambil unta si fulan
dengan cara mencuri.

t/t

eJ: Kata '1)l aninya adalah pengaruh, sedangkan kata'u-)t artinya
idalih bekas. Disebutkan dalam sebuah kalimat 4;ilt,1;;.tartinya aku

membuat tanda pada sesuatu.

Allah g':'5:;;ab erfi rman :

{@3$ij$+nciAy
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"Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud."
(QS. Al-Fath [48]:2e)

Allah juga berfirman:

{@vftr=- &;Y
"Ka.n1u kenal mereka dengan melihat ciri-cirinya."
(QS. Al-B aqarah l2): 27 3)

Dan firman-Nya yarrg berbunyi:

{@'G:A*E atjtalY\
"sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kekuasaan Allab) bagi orang-ordng yd.ng nTernperhatikan tanda'

tanda." (QS. Al-Hijr ll5l: 7 5)

Maksudnya bagi orang-orang yang selalu mengambil pelajaran.

Orang-orang yang memperhatikan tanda dalam ayat diatas maksudnya

adalah orang-orang yang mempunyai firasat, intuisi dan kecerdasan.

Nabi Muhamm ad'sr'rte;rw bersabda dalam sebuah hadits yffigberbunyi:

;lt\ r-i ..:}J{.'ig,yA\ eV \_*t:>

"Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, karena ia melihat
dengan cahaya Allah. " 11

Allah berfirman:

{@ ,}f'*'^:';':"Y
*Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai (nyo)'
(QS. Al-Qalam [68]: 16)

'1 Hadits dhaif, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor Q127) darihadits Abi Sa'id al-Khudri
'*g1g dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Dba'if Al-Jarni'dengan
nomor (127).
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Maksudnya Allah akan memberinya dengan tanda yang dapat
diketahui oleh orang lain, dan ini sama sepefti maksud firman-Nya
yangberbunyi:

{@ ;i",;r,4;;,t3}y
"Kdrnu dapat mengetahui dari uajab mereka kesenangan mereka ydng
penuh k eb ikmatan. " (QS. Al-Muthaffifin lS3l: 2a)

Kata F;t artinya adalah hujan yang turunnya ditandai
dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kalimat c^.J;; artinya aku
mengetah:uinya melalui tandanya, kalimat tersebut diucapkan jika
kamu minta untuk diperlihatkan tanda. Kalimat *jt'@ 3i$ artirya
si fulan mukanya tampan. Kalimat *o jlt\ 5)\3 aninya si fulan ada

bekas-bekas ganteng. Kalimat .u,i;;5)ti artirrya si fulan identik
dengan kebaikan. Kalimat ?ut?; artinya kaum yang mempunyai
tanda. Kalimat el'fr; artinya t:anda.orang-orang berkumpul untuk
ha1i, jamak kata tersebut adalah lV\. Kalimat t,Usaninya lihatlah
tanda, ini sama seperti ungkapan arab yang berbunyi t 11 artinya
tandailah, ata:ulii.al artinyatutupi dengan kerikil, atau seperri kalimat

\3r! aninya saksikanlah arafah, sedangkan kata +-2;Al artinya tempat
untuk melempar batu.

//
UJ : Kata i;r)l dankata 1\ artinya adalah lalai dan tidur ringan.

Allah berfirman:

{@b;;*;r*lfiuiy
*Tiddk rnengantuk dan tiddk tidur." (QS. Al-Baqarahl2):255)

Kalimat ilW:,y. artinyaorang itu tertidur. Kalimat \ii*; artinya
ia dilalaikan oleh tidur. Disebutka " iyi - H artinyapingsan karena
angin sumur. Namun saya (penuli$ lebih berpendapat bahwa kata o;s
digunakan untuk menggambarkan (mengartikan) tidur, bukan pingsan.
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t 19: Kata $r1 bagiyangmenganggapnya sebagai bahasa Arab,
ilrkr krt, tersebut diambil dari kata ,ylyangberarti silet. Disebutkan
dalam sebuah kalimat 'e\d;"; 

^niny^aku 
mencukur botak (dengan

menggunakan silet) kepalanya.

, J g: Kalimat ;;r$t A;O artinyaaku meletakkan bekas yang berbeda

Ef.i i"rrm yangmendominasinya. Kata 6ljtdigunakan dalam ucapan

sebagai bentuk penyerupaan dengan penyusunan. Kata i:oilt adalah

wazan dari'ai4 yangdiambil dari akar kata 6ljt.
Allah berfirman:

{@:i".:uJii*y
"Tidak bercacat dan tidak ada belangnyd." (QS. A1-Baqarahl2l:71

Kalimat CuAt d;j; artinyasapi yang dihiasi tiang penyangg anya.

Kata,j, jil digunakan untuk menggambarkan sebuah pergunjingan, dan

kalimat UiS SJil rskl artinya ucapan si fulan ada kebohongan. (si fulan
berbohong dalam ucapannya), ini sama seperti kalimat ,i{i ttauseperti
kalimat i5f5 (sem vany a men ggamb arkan keb ohon gan dalam ucap an.)

a/a
W3: Kata i"4l artinyaadalah sakit yang tenrs. Disebutkan dalam

sebualikalimat iliS #-: i artinya si fulan terkena sakit.
Kalimat lS i3)i artinyaia terkena penyakit ini.

Allah berfirman:

"Dd.n untuk-Nyalab ketaatan itu selama-lamanya. "
(QS. An-Nahll1,6l:52.

Kamus Al-Qur'an

{@'.L5!it.i"t')
oDan bagi mereka siksaan yang kekal." (QS. Ash-Shaffat p7l:9)

{@(r;t$r,'Y
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Ayat ini sebagai ancaman bagi orang yang menjadikan baginya dua

tuhan. Juga sekaligus peringatanbahwa siapa yarlgmemiliki dua tuhan

(sesembahan) maka baginya adalah siksa yang kekal tems menerus lagi

keras. Dalam ay^t diatas, kata iSJl ia bermakna ketaatan, sedangkan

makna dari kata bCI\ adalah kekal. Maka ayat tersebut bermaksud

bahwa hak setiap manusia adalah untuk taat selamanyadalamberbagai

keadaannya sebagaimana Malaikat disifati demikian yang tergambar

dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{ @'o:iiY'o},ri ii v'a s;.J Y
*Mereka tidak mendurbakai Allah terbadap apd ydng diperintahkan Nya

kEada mereka dan selalu mengerjakd,n d,pd. yang diperintahkan."
(QS. At-Tahrim [66]: 6)

Disebutkan\1.p3 -.?7) artinya adalah ili yaitu kekal. Kalimat

3)3)l +"4 artinya kewajiban (membayar) hutang. Kalimat 'a46\t;:'
artinyapadang pasir yangjauh tak berujung.

V): Kata i''Ujl artinyaadalah ruang yangdijadikantemgat harta
di ati(gunung. Disebutkan dalam sebuah kalimat +\Xld.';4l artinya
aku merapatkan sebuah pintu.

Allah berfirman:

{@o,cir"'(#y
"Mereka berada dalam Neraka ydng ditutup rapAt."
(QS. Al-Balad [e0]: 20)

Ada yang membaca nya dengan bacaan W. Kata 
"i.)l 

artinya
yang mempunyai asal yangdekat.

1..
W g: Kata i:;)l artinya adalah menyebutkan sesuatu dengan

sifat da-n gambarannya. Sedangan kata'atrlAt adalah keadaan yang
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menggambarkan sifat-sifatnya, seperti ukuran yangmerupakan takaran
terhadap sesuatu. Kata o 7) I terkadang digunakan untuk sesuatu yang
benar, dan terkadang juga digunakan untuk hal yang bersifat bathil.

Allah berfirman:

{@ 3i3q;_i\J;q}i,{5y
"Dan janganlab kamu mengatakan terbadap a.pd. yd,ng disebut-sebut oleh

lidahmu secard. dusta." (QS. An-Nahl [16]: 116)

Ini sebagai pengingat bahwa apa yang diucapkannya menrpakan
sebuah kedustaan.

Firman Allah ki; yangberbunyi:

{@ 5;;6;iisy
" Rabbm u y an I rn e mp uny ai kep erk as aan dar i ap a y an g m ere k a kat ak an."
(QS. Ash-sheffat [37]: 180)

Ini juga sebagai pengingat bahwa sifat-sifat-Nya tidak seperti yang
diyakini oleh kebanyakan manusia yangselalu menggambarkan dan

menyerupakan serta mengumpamakan-Nya, dan Allah Mahatinggi
dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir.

Oleh karena itu Allah ki;berfirman:

{@ **iJsi;'6y
"Ddn Allah rnernpunyd.i sifat yang Mahatinggi. " (QS. An-Nahl [16]: 60)

Disebutkan dalam sebuah kalimat *g\ ,*,.r- i,brJl ,:.dt arrinya
sesuatu itu mungkin memiliki sifat yangada dipandangan orang-orang.

Kalimat]43l,i 7) artinyaunta itu bagus jalannya. Kata r;o;)\ artinya
adalah khadim (pembantu), sedangkan kata ilgll artinyapembantu
perempuan. Disebutkan dalam sebuah kalimat ii--r$l JL25 artirLya
gambaran gadis kecil.
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fles ' Kata,jEiil artinya adalah bersatunya sesuatu satu sama

Iainnya, contohnya seperti bersatunya kedua ujung suatu negeri.
Lawan katanyaadalah iLiiyt. Kata j);r)tdapat digunakan dalam hal

berbentuk A'yan (fisiknya berwujud) dan juga dalam bentuk Ma'ani
(fisiknya tidak berwujud). Contohnya seperti kalimat \ii,3 e:-Z) artinya
aku telah menyambungkan (menghubungkan) si fulan.

Allah S(sj:n.;;L berfirman :

{ @'&i 5 "Y{i't iu i;'Y iiq
" DAn memutuskan apa y d.ng diperintab kan A llab (hEodo merek a) untuk
mengbubungk annya. " (QS. Al-Baqarah l2l: 27)

Maka firman-Ny a y ang berbunyi:

{ @ 3e4 #' & $, Jvl'"u uit { v-y

"Kecuali orang-orangyang meminta perlindungan kepada sesuatu haum
yang antara kamu dan kaum itu telab ada perjanjian (damai)."
(QS. An-Nisa' [4]: 90)

Maksud kalimat S-k ddam ayat di atas adalah menisbatkan.
Dan disebutkan dalam sebauh kalimat g&:#5)3 aninya si fulan
punya kekerabatan dengan si fulan (baik karena nasab atau karena
pernikahan).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@ J;ni?65,'s;y
"Ddn sesunggubnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini
(al-Qur'an)." (QS. Al-Qashash [28]: 51)

Maksudnya adalah telah Kami perbanyak ucapan ini secara tenrs

bersambung satu dengan lainnya kepada mereka. Kalimat 4\ k 1

artinyaadalah setiap bagian tubuh yangmenjadi penghubung diantara

satu dengan lainnya. Contohnya antara bagian pantat dan paha.
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Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@;Uj;}
"Ddn tidak juga ausbilah." (QS. Al-Maidah [5]: 103)

Yang dimaksud dengan anshilah _dalam ay at tersebut adalah bahwa

kebiasaan mereka jika kambingnya melahirkan seekor jantan dan

betina, biasanya mereka akan berk ata;\g,t\j, \,6\af dpk-JSuvidi;,
artinya kambing betina tersambung fterabatnya) dengan kambing
jantan, maka mereka tidak menyembelih kambing jantan karena

dia saudaranya kambing betina. Disebutkan'ai";)l artinya adalah

kemakmuran dan kesuburan. Kata ijSltjuga bermakna tanah yang

luas. Disebutkan dalam sebuah kalimat \6 F-t\L$ aninyakemakmuran
ini kaitannya dengan ini.

, e€-g: Kata ;i"4;ltartinyaadalah meminta darioranglain suatu amal
Y. -p-rbuitan yar,g diperuntukkan kepadanya disertai dengan nasehat.

Pemaknaan ini diambil dari ungkapan ar:ab yangberbunyi '+$,h:i
artinya tanah y ang tersambung dengan tumbuhan. Disebutk an juga

iV11 arinya ia mewasiatkannya.

Allah berfirman:

{@ i;iir+;+iLk&;;y
"Da.n lbrabim telah mewasiatkan ucdpdn itu kepada anak-anaknya,

dcmikian pula Ya'qub." (QS. Al-Baqarahl2l: L32)

Ada yang membacanya denganbacaan *1i.
Allah |r;pberftrman:

{@ ars'},JiSr$aiy
"Ddn sunggtb kami telab memerintabkan kepada ordng-ordng yd.ng

diberi kitab." (QS.An-Nisa' [a]: 131)
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{@Ldi6y
"Ddn kami uajibkan manusia." (QS. Al-'Ankabut [29]: 8)

{@ \i,,<ry"}-Ut#Uy
"Setelah memenubi wasiat yang dibuat olehnya." (QS. An-Nisa' ftl: 12)

{@ b\Arr;;icy
"Sedangdia akan berwasiat." (QS.Al-Maidah [5]: 106)

Kata ahj artinya menumbuhkan keutamaannya, dan kalimat

!A\VY; artinyakaum itu saling mewasiatkan satu sama lainnya.

Allah berfirman

{ @ 4; i \;:,;i :f$t;; "tr$i \}5 H( qri *Ly
"Kecuali orang-ordng yang beriman dan mengerjahan kebajikan sertd

saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasibati untuk,
kesabaran." (QS. Al-'Ashr [103]: 3)

{@'b}GT}i,S:*V6y
"Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu.
Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas."
(QS. Adz-Dzariyat [5 1]: 53)

//.a

FS: Kata 3rjt t.Uitr umum penggunaa nlyadibandingkan kata -Eit.v
Dari kata tersebut lahirlah kataT;.,b;;i,\.

Allah berfirman:

*Mereka 
mengubah p erkataan dari temp at -ternpatny a. "

(QS. An-Nisa' [4]: 46)
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Kata '€)tiu1a bisa digunakan dalam kehamilan. Contohnya
seperti kali-mat trJj;t eag, artinyaia melahirkan.

Allah berfirman

{@"i'r;,ltf.Yy
"Dan gelas-gelasyangtersedia (di dekatnya)." (QS. Al-Ghesyiyah [8S]: 1a)

{@,-C>Y65,isr'y
"Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk, makbluk(Nyo).'
(QS. Ar-Rahman [55]: 10)

Bentuk peletakkan ini sama seperti menciptakan.

Kalimat jZttipt eklts artinyaperempuan itu melahirkan.

Allah berfirman:

.{ @ --;; q );\K(',i,-W ay-,-; J1;vta6 y
"Maka ketika melabirkannyd, dia berkata, "Ya Rabbku, aku telab

melabirkan anak perernpuan." Padahal Allab lebib tahu apa yang dia

lahirkan." (QS.Ali'Imran [3]: 36)

Adapun kata'€)ldan kata ij3lt aninya adalahmelahirkan diakhir

masa suci menjelaig rnm, haid[-. Sedangkan kalimat ,*l'et artinya

membangun rumah.

Allah Sej:;;;tb erfirman :

{@'4uiiqq'dr;:ii"rt\
" sesungubrry a rumab (ibadab) p ertd.nw. y ang dibangun untuk manusia,

ialah (Baitullab) yang di Bakkah (Mekah)." (QS. Ali 'Imran [3]: 96)

{@:is@;Y
"Ddn diletakkanlab kitab." (QS.AI-Kahfi [18]: a9)
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Maksudnya adalah memperlihatkan amal perbuatan manusia, dan
ini sama seperti firman-Nya yangberbunyi:

{@ S,ii;c.$+}g!'t;XgU
"Ddn Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuab kitab ydng
dijumpainya terbuka." (QS. Al-Isra' ll7l: 13)

Kalimat kl'"!tt ea4 artinya binatang itu berjalan sangat cepat.
Kalimat L*|li:*'rs artinya binatang melata yangbaik untuk
diajak jalan cepat.

Allah ki; berfirman:

{@&\;i;\ty
"dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celab barisanmu."
(QS. At-Taubah l9l: a7)

fata A)l y angbiasa di gunakan dalam perj alanan, itu merup akan
bahasa kiasan untuk mengartikan barang bawaan, dan ini sama seperti
ungkapan arab yang berbunyi aJii) 

^LU 6)\ aninya ia melemparkan
barang dagangan dan bawaanrLya. Kata'a;--;)l artinya adalah pajak.
Kalimat *rU+ g.Ull'Ca;s aninya lakilaki itu merugi dalam jtalannya.
Kalimat {, Y. artiiyalakilaki itu sangat hina, ini sebagai lawan dari
kata mulia (tinggi kedudukannya).

/1.
,PS: Kata b;)t aninya adalahmenyusun perisai. Lalu kata tersebut
digunakan untuk mengartikan setiap penyusun an y angditetapkan.

Allah berfirman:

{@ ?'ri#'liy
" M ere k a berada di at as dip an - dip an y an g bert abt ak an e m as dan p ermdta. "
(QS. Al-\faqi'ah [56]: 15)
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Dari kata tersebut lahirlah kata &:d)t artinyasabuk untuk binatang
tunggangan, dan jamak dari kata tersebut adalah ir?s.

.lt.

P: : Kata ',1,)l aninya adalah keinginan dan kebutuhan primer.

Allah p5; berfirman:

{@ t6qla;;wy
*Maka tatkala Zaid telab mengakbiri keperluan terbadap istrinya
(menceraik annya)." (QS. Al-Ahzeb p3l: 37)

c

V3: Kalimat r t *s artinyasesuatu itu di ratakanatau dimasuki.
Dan yang dimasuki atau diratakan itu disebut dengan Aj , artinya
adalah 9;Vr)1 Siyaitu-sudah nampak dimasuki atau diratakan, arau
disebut juga dengan eiBgr fi atau 4iBU ff. Kata,,tE lt adalah sesuatu
yang dimasuki. Kalim at gl:e{ aq artiny aaku -engempukkan kasur.
Kalimat &-.liVS artinya aku menginjaknyadengan kaki.

Allah Sq:i,v;7 berfirman:

{@ra,iia$i-iI,$Ly
"Sungguh, bangun malam itu lebih kuat (mengisi jian).'
(QS. Al-M uzzammil 17 3l: 6)

Ada yang membacanya dengan bacaan l;\b'Ui. Didalam sebuah
hadits disebutkan:

G:t,tFuvSis,l F.itj'l
"Ya Allah timpakanlah siksa-Mu kepada mudhar."12

Maksudnya hinakan mereka

t2 Muttafaq alaih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1005) dan Muslim dengan nomor
(675) dari hadits Abu Hrrairah *'iut6.
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Kalimat {Gt;r{radalah bahasa kiasan untuk mengartikan ia telah

menggauli istrinya,lalu bahasa kiasan itu seperti sudah menjadi bahasa

,rli y""g biasa jigrrrrrkrn dalam kebiasaan nya. Kata ittpt artinya
adal ah ke s ep akat an, as al m akn anya adal ah 97V',*- y t*. t-, l1l ;rt 

-U ::1

yaitu menginjak dengan kaki jejak kaki sahabatnya.

Allah 'pgberftman;

{@talfrLp
" sesunggubny d rnengundur-undur. " (QS. At-Taubah l9l: 37)

Sampai ayat yang berbunyi:

{@51 i,v":bwq}
"Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah
mengharamkannya." (QS. At-Taubah l9): 37)

t/z
.l9a: Kata 3ijt artinyaiaryi,terkadang ia digunakan dalam kebaikan,

danierkadang digunakan dalam keburukan. Disebutkan {1 i3'ct
"l> 

1 artinya aku me n j an j ik atrTy 
^ 

manf aat dan ke mudh arat an. Namun

penggunaan kata '"*')l khusus untuk keburukan (dan artinya adalah

ancaman). Dari makna tersebut dikatakanlah dalam sebuah kalimat
'r3iLti artinyaaku telah mengancamnya. Adapun kata 'r33,ir\5 aninya
aku berjanji dengannya, dankatal3Lg artinya kami saling berjanji.

Allah ki; berfirman:

{@ 4*t"rLI;t';1f5t[
"sesungubnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang bend.r."

(QS. Ibrahimlal:22)

{@ (a:tG;r;;;,p\y
"Maka apakah orutng yang Kami janjikan kepadanya surt'tu janji yang

baik." (QS. A1-Qashash [28]: 61.
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{ @ r-i,:,r; lr-$ixt 
"e' 

y

{@;gx'{';'Y
"Allab menjanjikan kepada kamu harta rampasan."
(QS. Al-Fath [+s]:20)

Dan firman-Nya

"AIIab telab menj anj ikan kepada ordng-orang y ang beriman. "
(QS. Al-Maidah [s]: e)

Dan ayat-ayat lainnya yang menyebutkan kata i!jt. Adapun
contoh kata itjtyang digunakan dalam keburukan adalah firman-Nya
yangberbunyi:

{ @ i:;,rt iti- i, 4 xru, iii#;iy
"DAn mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padabal
Allah sekali-kali tidak akan menyalabi janji-Nya." (QS. Al-Hajj l22lz a7)

Dan mereka meminta kepadanya untuk disegerakan adzab, dan
itu bagian dari ancaman.

Allah berfirman:

{ @ 
"'t,If,ai\rifi 

t1'-,;r 3$KS i h #6i I
"Katakanlah (Mubammad), "Apakab akan aku kabarkan kepadamu
(mengenai sesuatu) yang lebih buruk, dari itu, (yaitu) Neraka?" Allah
te lab mengancamkanny a (Neraka) kepada ordng-orang kafir. "
(QS. Al-Ha1jl22l:72)

{@ €Ai#'",;Ll;,,
"Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialab di uaktu Subuh,'
(QS. Hud [11]: 81)
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{@xi;qttll}
*Maka d.atangkanlab azab yd,ng kamu ancamkan hepada kami."
(QS. Al-A' raf l7f: 70.

{@"i3;
"DAn jika Kami perlihatkan kepadamu sebagian (siksa) yang Kami
ancamkan kepada mereka." (QS. Ar-Ra'd [13]: a0)

{ @ Jxi3.,^/, ig rt t':,1$ }
"KArend itu janganlab sekali-kali kamu mengira Allab akan menyalabi
janji-Nya kepada Rasul-Rasul-Nya." (QS. Ibrnhim llal: a7)

{@'fi'{uis-^iY
" syaitan itu menj anjikan kefahiran k epadamu. " (QS. Al-Baqarah [ 2): 265)

Adapun contoh kata '"i:r)t yang digunakan dalam keduanya
(kebaikan dan keburukan) adalah firman-Ny a yang berbunyi:

{@e;'i,;'-iliii
"Ketabuilab sesunguhnya janji Allah itu benar." (QS. Yunus [10]: 55)

Ini adalah mengenai janji akan datangnyahari kiamat, serta balasan

bagi para hamba atas apa yangtelah diperbuatnya. Jika perbuatannya

baik, maka balasan kebaikan pula yang akan didapat, dan jika
perbuatannya buruk, maka balasan keburukan pula yang akan didapat.

Kata'toflatau kata SqJl keduanya merupakan kata masdar dan isim.

Allah berfirman:

{@\i;6"a."-lfy
"Maka buatlah sud,tu waktu untuk perternuan antara kami dan kamu.'
(QS. Thahe [20]: s8)
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{@\L-;;Kpii-i:S\
"Babkan kamu mengatakan bahan kami sekali-kali tidak akan
menetapkan bagi kamu anktu (memenubi) perjanjian."
(QS. Al-Kahfi [18]: a8)

{@>1t;;{L-;y
"tX/aktu untuk perternuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari rdyd,."

(QS. Thahel2ol: se)

{@ /;:(;K.iy
"Katakanlah; "Bagimu ada hari yangtelab dijanjikan."
(QS. Saba' [34]:30)

{ @ )s;i a fre -'! i -,er; 5y
"Sekiranya bamu mengadakan persetujuan (untuk. menentukan hari
pertemuan) pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan bari
perternuan itu." (QS. Al-Anfal lSl: a2)

{@3At*''tYrl
"sesunggubnya janji Allah itu benar." (QS. Y[nus [10]: 55)

Maksudnya tentang hari kebangkitan.

{@ ";$ o'i1}'t11Ly
"SesungguhTrya dpa yang telab dijanjikan bepada kamu ia akan datang."
(QS. Al-An'am 16l: 13a)

{ @ 5",;.*-; c\ri1 i L;I -13,Y.y
"Tetapi bagi mereka ada waktu ydng tertentu (untuk, mendapat azab)

yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tenxpdt berlindung
daripadanya." (QS. A1-Kahfi [18]: 58)
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Dan diantara contoh kata';'egll (saling berjanji) y^ngada dalam

firman-Nya adalah:

{@ bt"'3rr3if--ij}
"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kauin dengan

merek a secard rabasia. " (QS. Al-Baqarah l2l: 23 5)

{@'{r)1$b3;W;y
"Ddn telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) selama

tiga puluh malam." (QS. Al-A'raf ll: 142)

"Ddn(ingatlah)ketikaKamirrr jrr jrly*I:ri:;)#;j),
sesudah) empat pulub malam." (QS. Al-Baqarah [2]: 51)

Kalimat U ,g:i dan kalim at '4D 6id5 kedudukannya adalah

maful, bukan d^rf, maksudnya adalah setelah berlalu tiga puluh dan

empat puluh malam. Dan mengenai hal ini terdapat firman-Nya yang

berbunyi:

{@ ;:Si"hiaL:fii6y
"Ddn Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian (untuk
munajat) di sebelab kanan gunung itu." (QS. Thaha [20]: 80)

{@,.FT;vy
"Ddn demi bari yang dijanjikan " (QS. Al-Burrlj [85]: 2)

(Flari yarrg dijanjikan) ini adalah hari kiamat, sebagaimana yang
di firmankan oleh Allah ki; yangberbunyi:

{@ rtu;;,*}
*Waktu 

te?'tentu pada bari yang dikenal." (QS. Al-\7aqi'ah [56]: 50)
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Diantara ayat yangmenyebutkan kata 3l;*)l adalah firman-Nya
yangberbunyi:

{ @ 41 }+/ b" 5tai55 LtL-}; yb :Pr>Lli-li ij }
"Ddn janganlab kamu duduk di tiap+iap jalan dengan rnenakut-nakuti
dan mengb alang-balangi orang y ang beriman dari j alan A llab. "
(QS. A1-A'raf.l7):86)

{@ *"e36cF1L";I-3}y
"Yang demikian itu (adalab untuk) orang-orang ydng takut (akan

menghadap) k ebadirat- Ku dan y ang tak ut kepada ancd.rnan- Ku. "
(QS. Ibrahim [1a]: 1a)

{@ *),i\1 ior;i\f:iy
"Maka beri peringatanlah dengan al-Qur'an ordng yang takut dengan

dncdrndn-Kz. " (QS. Qaf [50]: a5)

{@g\Kttui$L:it#iy
"Janganlab kamu bertengkar dihadapan-Ku, padabal sesungguhnya Aku
dahulu telab memberikan d.ncarnd.n kepadamu." (QS. Qaf [50]: 28)

Kalimat ;')elj'i^4i il-?, aninya aku melihat tanah mereka dapat

menghasilkan tanam an y ang baik. Kalimat bti i; artiny a hari y ang

sangat panas (sangat dingin). Kalimat ,Ft bi artinya adalah suara

atau keributan dari binatang jantan.

Firman Allah kii yarLgberbunyi:

"Ddn Allab telab berjanji kepada ordng-ord.ngydng beriman."
(QS. An-Nnr l24l: 55)

Sampai pada ayat yang berbunyi:

Karnus ALQur'an
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{@i;:ruY
"Sungub Dia akan menjadikan mereka berkuasa."

(QS. An-Nnr l24l: 55)

Firman-Nya yang berbunyi 'e)*; merupakan penafsiran
terhadap ''i:s y^ngberarti janji Allah.

Sebagaimana halnya firman Allah kiL yatgberbunyi:

{@"{}Kr$1 345^\Y
"Bagian seord.ng anak laki-laki sdrna dengan bagian dua orang anak
perernpudz." (QS. An-Nisa' [a]: 11)

Ayat tersebut merupakan tafsiran terhadap wasiat.

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{ @ i3:,i\ Wi iiL{ifr{3; ib Y
"DAn (ingatlah) ketika Allab menjanjikan kepadamu babwa salab satu

dari dua golongan (yongkamu hadapr) adalah untukmu."
(QS. Al-Anfal [s]: 7)

Maka firman-N ya yang berbunyi H 6i keduduka rlnya adalah

sebagai badal dari firman-Nya y arTg berbunyi ()fit\Y)l 6;.;-l. D alam arti
lain, ayat tersebut seolah berbunyi H ,*Wt a*ll 5i firt ?sei
artinya Allah menjanjikan salah satu diantara dua golongan itu
adalah untukmu, baik golonganyangini, ataupun golongan yang itu.
Kata ir;-it asalnya dari kata 3.cjt dan jamak kata tersebut adalah
3t'+, sedangkan kata jcjt adalah mashdar, dan tidak ada lamaknya.
Kalimat ,r3?j mengandung dua maf'ul (objek) baik makan (tempat)
ataupun zdrnan (masa) ataupun hal-hal lainnya, contohnya seperti
kalimat il,+li.,^lL;'>34 artinyaaku sudah berjanji kepada zaidpada
hari Jum'at, ata:u seperti kalimat tK ag;\Lj d.r4 artinya aku sudah

berjanji kepada zadditempat ini, atau seperti kalimat K Sai3iti;-i,ri")
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artinya aku sudah berjanji kepada zaid untuk melakukan ini.
Dengan demikian, maka kalimat U ,*-.:i tidak dikatakan sebagai

maf'ul kedua dari firman-Nya yangberbunyi: i6:l6;ViLt , karena
janji itu bukan kepada empat puluh, namun setelah berakhirnya empar

puluh, dengan demikian tidak benar mengatak an'eA U:i sebagai

maf'ul kedua.

t7t-
b.9q: Kata Wll artinya adal,ah pembentakan disertai denganJ
mena-kut-nakuti. Al-Khalil berkata: "Kata Wll artinya adalah
penyebutan kebaikan yang dapat menyentuh hati. Kata iX;lt dan kata
'*-At keduanya adalah isim."

Allah Sv;i,v;L berfirman :

{@ <-'S'i
"Dia memberi pengajaran kepadalnu d,gd.r

pelajaran." (QS.An-Nahl [16]: 90)

{@ #-csyiv
" Katakanlab : " sesunggubny a aku h endak memperingatkan kep adamu. "
(QS. Saba' [34]:46)

{@t<'-,t'}*jt\
" D em ikian I ah y an g diaj arkan kep ada kam u. " (Q S. Al-Muj adilah [ 5 8 ] : 3)

{@"F; nru'-;,i*"q";Y
"Sesunggubnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu."
(QS. Yunus [10]: 57)

{ @ i{i"rL'.}5 !Ji,,t" cL'"V'y
"Ddn dalam surdt ini telah datangkepadamu kebenaran serta pengajaran

danperingatd.n." (QS. Hnd [11]: 120)

kamu
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{@ 6;fga'n-;.;"".J,'y
" D dn p etunj uk sma pelaj aran bagi orang- ord.ng yang bmaq,u)A. "
(QS. Ali'Imran [3]: 138)

{ @ S#i;W ^}lZ u {;'ii CL(iz;, }
"DAn telab Kami tuliskan untuk Musa pada lub-lub (Iaurat) segala

sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan " (QS. Al-A'raf l7l: M5)

{@;18-#"7;6y
"KdrenA itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka

pelajaran." (QS. An-Nisa' lal: 63)

, P 9: Kata $,jt aninya menjaga (memelihara) ucapan dan yang
Ei""ir. disebutkan y-; Al&t artinyaaku menja gxLya(menghafalnya)

dalam dirinya.

Allah S;6:i,v.;t berfirman

{@i;r'A61:5;i7w3
"Agar Kami jadikan (peristiua itu) sebagai peringatan bagi kamu dan

agar diperbatikan oleb telinga ydng mau mendengdr."
(QS. Al-Haqqah l6el: 12)

Kata iQr{l artinyaadalah menjaga makanan dalam sebuah wajan.

Allah berfirman:

"Serta rnengurnpulkan (barta benda) lalu menyimpannya."
(QS. Al-Ma'ari) [70]: 13)

{@ cie65Y

792 Hrrruf tffar



Seorang penyair berkata:

>Y:c*riui4ipg
K e b u r u k an v an g p a t i n g'; 

#,f :!t !; ;; ;e 
nv i mp an (m enj a ga)

Allah berfirman:

{ @ U &s *\i4fri i r; "F: * *i,;4 y
"Maka mulailab Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum

(memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan
piala raja dari barung saudaranya." (QS. Yfsuf 112):76)

Kalimat lK :f ;g1i ^n 
rya tidak ada kesadaran terhadap hal ini.

Dari pemaknaan ini lahirlah kalimat lainnya y^ngberbunyi &S q,1-v
artinya aku tidak mempunyai jalan keluar darinya. Kalimat Llt CS
artinya luka itu menghasilkan kumpulan nanah. Kalimat '#t Ci
artinya tulang itu mengeras dan menguat. Kata'a-t )l artiny:a adalah

orang yangberteriak. Kalimat f-at eiS e.4 arr.inya aku mendengar

teriakan suatu kaum.

S.9j: Disebutkan dalam sebuah kalimat i$l'$ artinya kaum
itu mengutus utusan. Orangyarrg diutus itu disebut dengan'i1.
Sedangka"'r;', adalah mereka yang menghadap para raja dengan
maksud meminta kebutuhan, dari kata tersebut juga lahir kata j9[il
yaitu unta yang mendahului unta lainnya.

Allah berfirman

{@\:^bdisYa5i}l$.y
"(Ingatlab) pada bari (ketika) Kami rnengurnpulkan ord.ng-ord.ng ydng
bertakw.ta kepada (Allah) Yang Maba Pengasih, bagaikan kafi.lah yang
terborrnat." (QS.Maryam [19]: 85)
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lS: Kata ;jt aninya adalah hafta yangmencukupi. Disebutkan
dalim sebuah kalimat l:S ,2:4 artinya aku sudah mencukupinya.

Allah berfirman:

{@ 6;';'{;ft(;'':G3E}
*Maka sesungubnya Neraka Jabanam adalah balasanmu sernud. sebagai

suatu pembalasan yang cukup." (QS. Al-Isra' llTl: 63)

Kalimat 
"SC 

LjS art iny a aku tidak men guran gi kehorm atanny a.

Tanah disaat ditumbuhi oleh tumbuhan, maka ia juga disebut dengan';;1.

Kalimat Sti3tiE)3 d"'!, artinyaaku melihat si fulan begitu sempurna
(kedudukan dan kecerdasannya).Kata ;-llrljuga merupakan bagian dari
jenis syair (sastra).

P): Kata.rtrjr artinyaadalah bersegera (cepat), asal maknanya
a?alah berlari cepat. Ia )uga merupakan bahasa kiasan akan suara

kebisingan. Jamak kata tersebut adalah 
'b6-)l 

.

Allah berfirman:

{@'b,\';.#Jl€S
"seakan-akan mereka pergi dengan segerd kepada berbala-berbala
(seauktu di dunia)." (QS. Al-Ma'arij l7Q: a3)

Disebutkan bahwa kata ublfil adalah kelompok yangselalu
tergesa-gesa. Disebutkan dalam sebuah kalimat ,-e!:i &iti) aninya aku

bertemu mereka sedang tergesa-gesa. Bentuk tunggalnya adalah ,!;:.

gt: Kata $r)t aninya adalahkeserasian diantaradua hal.

Allah berfirman:

{@6qi(*y
"Sebagai pembalasan yang setimpal." (QS. An-Naba ' ' [78]: 26)
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Disebutkan ri>ti &tit3 artinyaaku menyepakati si fulan. Kata irJ3,:ir

aftinya adalah kesesuaian perbuatan seorang manusia dengan takdir,
dan ini digunakan dalam sebuah kebaikan dan keburukan. Contohnya
sepefti kalimat ; q8 6iy_artinya kebaikan sesuai (sama) dengan si

fulan. Dan kalimat lainnya '; qfi6liyartinya keburukan sesuai (saml)

dengan si fulan. Kata SriAljuga sama sepertinya,hanyasaja kata ,b-fl|
khusus digunakan dalam kebaikan, bukan dalam keburukan.

Allah JGj:i,Y;:. berfirman :

{@lii!,,i;;6y
"Ddn tidak ada taufik, bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allab."
(QS. Hud [11]: 88)

Disebutka"l$l .;tiil urf ia datangkepada kami untuk menyepakati

kejelasannya.

O) , Kata g;it artinyayangtelah sampai pada sempurna. Disebutkan

+tl'e:, artinyadirham yang lengkap (cukup) +V,hS artinyatimbangan
yang sesua i. a:jV,#l i *j aninya akumenyempu.nakan isi timbangan.

Allah Jct:,i;;t berfirman :

{@ "i$riv-';$$'6ty

"DAn sempurnakanlab takaran apabila kamu menAkd.r."

(QS. Al-Isra' lLTl:35)

Kalimat :$ o: artinya ia menyempurnakan (menunaikan)
janjinya. Lawan kata tersebut adalah )-ril)l yangberarti meninggalkan.
al-Qur' an datang untuk menyempurnakan.

Allah berfirman:

{@ "{oat1ai;",bvy
"Ddn penubilab janjimu kepadaku niscaya Aku penubi janji Ku
kqadamu." (QS. Al-Baqarahl2l: a0)
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{@ *^itfY-4it*;,i35;\
"Dan penubilah janji Allab jika kamu berjanji." (QS. An-Nahl [16]: 91)

{@ 6r'-,;aii}i;8y
"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang rnenepati janji (yong dibuat)
nya dan bertakwa." (QS. Ali 'Imran l3l:76)

{ @ 
-rrir 

$v- 7 vii; <-i"55Y
"Ddn ordng-ordngydng rnenEdti janjinya jika mereka berjanji."
(QS. Al-B aqarah l2l: 177)

{@ rfuu'i'}i\
"Mereka menunaikan nadzar." (QS. Al-Insan 176l:7)

{ @;1ia.e;;11-$!rGi'b
"Dd.n siapakab yang lebib menEati janjinya (selain) daripada Allab?'
(QS. At-Taubah [9]: 111)

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ 'tt;"$i;tLiY
" D an le rnbaran- lem baran I brab im y an g s e I al u rn eny ernp urna k an j anj i ? "
(QS. An-Nqmls3):37)

Dan bentuk penyempurnaan nya adalah bahwa beliau selalu
berusaha untuk melaksanakan apa yang diminta oleh-Nya sebagaimana

yang ditunjukan dalam firman-Ny a yarrg berbunyi:

{ @ 4';V #1 <,-\;iSi A t}.A,;i iy\
"Sesunggubnya Allab telab membeli dari orang-ordng mukmin diri dan
harta mereka." (QS. At-Taubah [9]: 111)
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Di antara bentuk usahanya dalam harta adalah menginfakkannya
sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya, beliau (Ibrahim) juga menginfak-

kan anaknya (Ismail) yang merupakanharta terbesarnya untuk
dikurbankan. Dan ketika Allah mengingatkan kita tentang 

^pa 
yang

dilakukan Ibrahim dengan firman-Nya 33 A[ah juga menunjukkan
hal tersebut melalui firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ lfs#:r:-+stal$Y
"DAn (ingatlah) ketika lbrabim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat
(perintab dan larangan) lalu lbrabim menunaikd.nnltd."
(QS. Al-Baqarah l2): 724.

Penyempurnaan sesuatu yaitu dengan cara mengerahkan daya

secara sempurna. Dan kalimat '4tl;;;artinya perbuatannya untuk
menunaikanr,ya.

Allah J$:nv,;L berfirman:

{ @ ,:'oz'z^t|,i;iL J:ii;y
"Ddn disempumakan kepada tiap-tiap diri balasan dpa yang diusaha-

kannya." (QS. Ali 'Imran l3):25)

Allah berfirman:

{@;LA<,;{i'6tiy
" D an s e s ungguhny a p ada b ari k i arn at s aj a l ah di s emp um ak an p ah al arnu. "
(QS. Ali'Imran [3]: 185)

{@,isk :;"iy
*Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sernpurna terhadap

d.pa yd,ng telab dikerjakannya." (QS. Al-Baqarahl2l: 281)
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{@ 
"cfriAs'Fi'g;'-ctp"sesunggubnya banya ord.ng-ord.ng yang bersabarlah yang dicukupkan

pabala mereka td.npd. batas." (QS. Az-Zvmar [39]: 10)

{@(d'# dys.;qL5$tri;grt Li t<;y
"Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasatuflla,

niscaya Kami berikan kEada mereka balasan pekeljaan mereka di dunia
dengan selnpurna." (QS. Hud [11]: 15)

{ @ #ys;if,b e zc u.i#Y5y
*Apa 

saja yang kamu na/kabkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi

dengan cukup kepadamu." (QS. Al-Anfal [8]: 60)

{@kw*;'Y
"Lalu Allab memberikan kepadanya perhitungd.n amal-amal dengan

cukup." (QS. An-N[r lza]: 39)

Dan untuk menggambarkan kematian dan tidur, ia menggunakan

kata $gt .

Allah S(S:na berfirman:

{@ o-AiN{3;.:iY
" Katakanlah: Malaikat rnd.ut yd.ng diserabi untuk (mencabut ny aua) rnu. "
(QS. As-Sajdah l32l: tt)

{ @ t'e)s''w fu*"ii g;1"^l y
"Allab rnernegd.ng jiua (orang) ketika matinya. " (QS. Az-Ztmarl39): 42.

{@ $1 P43;"5tfi1r:
"DAn Dialab ydng menidurkan kamu di malam bari.'
(QS. Al-An'am [6]: 60)
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{@'#;'}:sir'K5Y
"Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan karnu."
(QS. An-Nahl [16]: 70)

{@ 1?.{:f ;i;;t$i y
-Aohr) orang-ortmgyang dimatihan oleb para Malaikat."
(QS. An-Nahl [16]: 2s)

{@}(ag}y
*Dia diwafatkan oleb Malaikat-Malaikat Kami." (QS. Al-An'am t6l: 51)

{@ q;iy
"Kami wafatkan kamu (sebelum itu)." (QS. Yunus [10]: 46)

{@ )itrt6}iy
"Ddn utafatkanlah kami beserta ord.ng-orang yang banyak berbakti."
(QS. Ali'Imran l3l: 193)

{@[D',:'gi;Y
"Ddn wafatkanlab kami dalam keadaan berserab diri (hepada-Mu).'
(QS. A1-A'rdf l7l2 t26)

{@W,g}y
"lVafatkanlah aku dalam headaan Islam." (QS. Yusuf [12]: 101)

{@ eLabsiS;oy:6.\
*Wabai 

Isa, sesungguhnyaAku akan rnenydrnpdikan kamu kepada akbir
ajalmu dan mengangkat kamu." (QS. Ali'Imran [3]: 55)
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Dikatakan bahwa makna kata $;dalam ayat tersebut adalah

diangkat, bukan dimatikan, dan ini sebagai bentuk pengkhususan.

Namun Ibnu 'Abbas berkata: "Maksudnya adalah mencukupkan

kematian, karena Allah telah mematik annya, dan Allah akan

menghidupkannya kembali."

99-q: Kata J..3jt seperti lubang pada sesuatu. Kata ,.-31 artirrya
.J

*rt.rT ke dalam lubang. Dari pemaknaan ini maka lahirlah kalimat

,;-A1,,7;1 artiny a matahari telah ten ggelam. (terb enam) .

Allah berfirman:

{@ 3tj6;-gr6tre3\
"Ddn dari kejabatan malam apabila telah gelap gulita."
(QS. Al-Falaq [113]: 3)

Kata ,igjl artinya adalah suara kelentit binatang melata.

AS;: Kata d..3jt artin yaadalahakhir sebuah zamanyangseharusnya

digu;akan untuk bekerja. Oleh karena itu, katatersebut tidak digunakan

kecuali terhadap sesuatu yangsudah ditetapkan. Contohnya kalimat

K Ast artinya aku telah menetapkan waktu ini.

Allah berfirman:

{ @ \3 :';i (i,K. <r-\>35i'J; A'?',lAi':'Y\
"sesungubnya sbalat itu adalab keuajiban yang ditentukan waktunya

atds ordng-ordngyang beriman." (QS. An-Nisa' [a]: 103)

{@# t':sr"Eb
"Ddn apabila Rasul-Rasul telah ditetapkan utaktu (mereka)."

(QS. Al-Mursalat 177): lt)
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Kata &Qjl artinya adalah waktu yang ditentukan terhadap sesuatu,

atall l:urga bermakna janjiyangdijadikan sebuah waktu.

Allah ki;berfirman:

{@fr.tu}"ai;;:rL';p
"sesunggubnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah uaktu yang
dijanjikan bagi mereka sernuanya." (QS. Ad-Dukhanl44l: 40)

{@ rfu;;*tLy
"Di waktu tertentu pada hari yang dikenal. " (QS. Al-\7aqi'ah [56]: 50)

Terkadang kata 6qjtjuga digunakan untuk mengartikan sebuah

tempat yangdijadikan atas sesuatu, contohnya seperti ?\,rW yaitu
tempat dimulainyahqi.

*9j : Disebutkan jtSJl ,2tslaninya api itu menyala. Ka:a ij|lt yang
berarti bahan bakar, biasa digunakan untuk kayu bakar yang dijadikan
untuk menyalakan api.

Allah berfirman:

{@T:wvJsi\i!}{y
"Yang baban bakarnya adalab manusia dan batu-batudn."
(QS. Al-Baqarah l2l: 2a)

{@ )(n;friqey
*Mereka adalab baban bakar Neraka." (QS. Ali 'Imran [3]: 10)

{ @ 2i;|7$'6i\
"Yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar." (QS. Al-Buruj [85]: 5)
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Kalimatjl3J l,riilfi\aftinyaaku telah menyalakan api. Kalimat \i333i

artinya aku telah menyalakaflny^.

AIIah berfirman:

{@6(i}-;iuii F&Gy
"Perumpamaan mereka adalab sEerti ord,ng yang rnenyd,lakan dpi."
(QS. Al-Baqarah l2l: 17)

{@ )6a#t"b;t 'Y
"Da.n dari apa (ogam) yang mereka lebur ke dalam dpi."
(QS. Ar-Ra'dll3l:77)

{@ $itdr;vy
"Maka bakarlah bai haman untukku." (QS. Al-Qashash [28]: 38)

{@','i$i;i'i 3(,Y
"(Yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan."
(QS. Al-Humazah [10a]: 6)

Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat q*U i.,3) artinya
terikan (sengatan yang sangat) di musim panas. Kalimat 'oJ'3',.fy-

artinya si fulan marah membara. Lalu kata tersebut juga digunakan

untuk sebuah peperangan, contoh nfa ,,-t iJJ-'",a3\ artinya dinyalakan

api peperangan. Penggunaan ini sama seperti kata j\3Jl dan kata JEi)l
dalam peperangan.

Allah Sci:nv;:- berfirman :

{ @'6iffi;,Af$1,5-Y4
"setiap mereka menyalakan api pEerd.ngan, Allab memadamkannya."

(QS. Al-Maidah [s]: 5a)
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Kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan kilauan.
Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat 6'lllS;Al sdy

artinyapermata dan emas itu berkilau-kilau.

*9j : Artinya membunuh dengan cara dipukul.

Allah Ta'ala berfirman

{@i:;igr'y
"Yang dipukul." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Aninya ftinatang) yangterbunuh dengan cara dipukul.

;S: Kata ;it aninya adalahsumbatan pada telinga. Disebutkan
i^ti^sebuah kalimat X'rteg't artinyatelinganya tersumbat . AbtZaid
berkata: "Kalimat ,31j artinya telingamu tersumbat, dan orang yang
tersumbat telinganya disebut dengan'r:-3;

Allah berfirman:

{@}5qtv.ry
"DAn telinga kami ada sumbatAn." (QS. Fushshilat [a1]: 5)

, ,lS" !
{@(;;a:'r'6y

"Ddn pada telinga mereka terdapat sumbatan " (QS. Al-An'am 16l:25)

Kata j'r)t jrya bermakna muatan pada seekor keledai, bighal
atau unta. Kalimat 'r3j3i aninya aku memuatkaflnya.Kalimat 'r;-iti
artinya adalah muatan kurma berat. Kata jtijl artinya adalah tinggal
(menetap) disertai ketenangan dan wibawa. Disebutkanjj; j $#i'rSii
artinya ia orang yangsangat tenang.
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Allah berfirman:

{@f';;;t;F;vi:cy
"Kenapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allab?" (QS. Nuh [71]: 13)

Kalimat *S:\.idi a.tinya si fulan mempunyai wibawa.

Firman-Ny a y 
^ng 

berbunyi:

{@K-}ct}5y
"DAn hendaklah kamu tetap di rumahmu." (QS. AI-Ahzab [33]: 33)

Sebagian berkata bahwa kata tersebut diambil dari kalimat

GS -;\ - 3$S artinya aku sudah duduk. Kata'*:rll artinya adalah

potongan tulang kambing, seakan-akan tulang tersebut menjadi beban

(muatan) y ang membuat ny a b erjalan lambat.

*9 q : Kata ? ;11 artinya adalah tetap dan jatuhnya sesuatu.(J(er
Ilisebut kan dalam se buah kalimatil8 |'g1 artinya seekor burun g terj atuh.

Kata'a4t )l yang berarti kejadian, hailya digunakan terhadap sebuah

kesusahan dan sesuatuyangtidak disukai. Dan kata (: dalamal-Qur'an
banyak digunakan untuk mengartikan sebuah kekerasan dan siksaan.

Contohnya seperti y 
^ngdisebutkan 

dalam firman-Ny a y angberbunyi

{ @ 
u;trWl;"{ 

@ h:'rt,; -"' t:;Y\

*Apabila terjadi hari Kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan
(disangkal). " (QS. Al-\Vaqi'ah 156l: L-2)

Allah juga berfirman:

{@46.4'ilPfiYY
"Seseorang telab meminta kedatangan azab yang akan menimpa."
(QS. Al-M a' arl1 l7 0): 1)
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{@'^4ai;;i*iy
"Maka pada bari itu terjadilah bari Kiamar. " (QS. Al-Haqqah [69]: 15)

Kalimat )pl L$ artinyatercapainy a apa yangmenjadi kandungan

dari sebuah ucapan.

Allah J'Ci';:nv.;7 berfirman :

{@fGqet;iie-y
"Ddn jatublab perkatadn (azab) atas mereka disebabkan kezbaliman

mereka." (QS. An-Naml l27l: 85)

Maksudnya jatuhlah azab yangtelah dijanjikan bagi mereka.

Allah -y;5;berfirman:

{ @ $*i'6ar' i s; ;* \ei 4:$13\
"Ddn apabila perkataan telab jatub atas mereka, Kami keluarkan sejenis

binatang melata dari bumi." (QS. An-Naml l27l:82)

Maksudnya, jrkatanda-tanda kiamat y^ng sudah disebutkan itu
telah datang.

Allah Sq:nv$ berfirman:

{ @'(51r,Et{ ; ;rag ei ti6
"sungub sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari

Rabbmu." (QS. Al-A'raf l7l: 7 1)

Allah juga berfirman:

{@; Yc'{'cis;il,\
"Kemudian apakah setelah terjadinya (azab itu) kemudian itu kamu baru

rnernpercayainya?" (QS. Yunus [10]: 5 1)
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Allah berfirman:

{@'rni'&:iA'6il,y
"Maka sungguh telab teup pabalanya di sisi Allab.'
(QS. An-Nisa' [4]: 100.

Digunakannya kata g: dalam ayat-^yat di atas sebagai pemasrian
dan penguat akan sebuah keharusan (mereka mendapatkannya), dan
ini sama penggunaatnya seperti yarlg disebutkan dalam firman-Nya
yalgberbunyi:

{@'4;'5i ll6;k5fs\
"Ddn Kami selalu berkeuajiban rnenolong orang-orangyang beriman."
(QS. Ar-Rum [30]: 47)

{@'4;i5iit4g 4q
"Demikianlab menjadi keanjiban atas Kami menyelamatkan orang-
orangyangberiman." (QS. Yunus [10]: 103)

Dan firman Allah kiL yangberbunyi:

{@6lrt{Wy
"Maka tunduklah kamu hepadanya dcngan bersujud."
(QS. Al-Hijr ll,sl: 2e)

Ini gambaran bersegeranya mereka untuk bersujud kepadanya
(Adam). Kalimat yAl er artinya hujan turun. Kalimat ,>At eV
artinya tempat dimana-hujan turun. Kalimat ,4}l O.x;t?t rrrirry,
tempat terjadinyapeperangan. Kemudian kata ustfltjuga digunakan
untuk menggambarkan hubungan suami istri (jima'), begitu juga
dengan t rt, iQll digunakan untuk mengartikan sebuah keguguran
(pada kehamilan). Adapun kata'aiTtia digunakan untuk mengarrikan
terjadiny apeperangan. Kalimat *91 ej aniny asuara besi. Disebutkan
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dalam sebuah kalimat t{#Il d|j aninya aku memotong besi (dengan

gerinda). Setiap bentuk pemotongan atau kejatuhan yangkeras dapat

menggunakan kata tersebut. Dari pemaknaan ini juga ia digunakan
terhadap manusia. Seorang tukang gali disebut dengan;-.ir :*/fraijr
sedangkan jamak dari kata tersebut adalah 

e6')t,dan tempat atau sarang

bu run g din amaka "'e;. l<ata'g;-_fl\ artiny aldal ah b ekas p ant ar (duduk)
yang ada diatas punggung unta, ia juga bermakna bekas tulisan pada

sebuah buku. Dari pemaknaan ini, kata tersebut digunakan untuk
mengartikan kesan pada sebuah kisah.

lJSj : Disebutkan dalam sebuah kalimat iflt,.L-si artinya aku
memberhentikan suatu kaum.

Allah berfirman:

{ @l}frntt;"iy
"DAn tahanlab mereka (ditempat perbentian) karma sesunggubnya

mereka akan ditanya." (QS. Ash-Shaffat p7l:2a)

Dari pemaknaan inilah kalimat ,lilt ,:^;s', digunakan untuk
mengartikan aku menahan suatu daerah untuk keperluan jihad.
Dan kata ur')t artinya adalah gelang yangterbuat dari gading gajah.
Kalimat *V)\,*;'rV artinyakeledai itu dikalungkrn g.l".rg prd,
bagian kakinya. Ini sama seperti kalimat W k; arrinyakuda yang
dipasangkan gelang kaki. Kalimat gt;yl .;1; aninya adalahrempat
manusia berhenti. Kata'afi$l artiny aadalah salin g berhenti, sedan gkan
kaa'al,;jl artinya adalah tempat berhentinya parapemburu sebelum
mereka melanjutkan untuk berburu.

O) , Kata i;6jr ardnyaadalah menjaga sesuatu dari hal-hal yangdapar
membahayakan dan menyakitinya. Disebutkan ;&iJl c^11 aninya aku
menjaga sesuatu, bentuk mashdarnya adalah'at3_, dan irlr.
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Allah berfirman:

{@xi'#}y
"Maka Allab memelihara mereka." (QS. Al-Insan 176l: 11)

{@#ii4ri#;'y
"DAn Allab memelihara mereka dari azab Neraka."
(QS. Ad-Dukhan gal: s6)

{@;vu;iii6y
"Ddn tak, ada bagi merekd seordngpelindungpun dari (azab) Allah."
(QS. Ar-Ra'd [13]: 34)

{@ }('15$ici{'n'riry
"Maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terbadap
(siksa) Allar." (QS. Ar-Ra'd l13l:37)

{@lu{='fiKafir}y
"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka."
(QS. At-Tahrim [56]: 5)

Kata e;s{Al artinya adalah menjadikan diri terpelihara dari sesuatu

yang menakutkan, dan ini adalah hakikat maknatakwa. Kemudian rasa

takutpun dijadikan sebagai sebuah ketakwaan, dengan demikian maka

kata6rt;Atjuga berani takut, sesuai dengan pengertian yang dimasukkan

ke dal am se su at u y angdi an ikann y a (,r",+L, 4;St,J;X'a;r,5,) I alu dalam

tradisi islam kata 6;Al berarti memelihara diri dari perbuatan dosa,

dan hal ini dengan cara meninggalkan perkara-perkarayangterlarang.
Dan akan lebih sempurna jika ia meninggalkan beberapa perkara
yangmubah. Sebagaima na yangdisebutkan juga dalam sebuah hadits

yar,g berbunyi:
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((*i '& 3i 3#i"-1r J; C u-t cfrir?ts,fr jxrrvy

"Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Dan siapayang

berada dekat dengan larangan, tentu ia akan terjatuh kedalamnya."rt

Allah 1';';n*b etfirman :

{ @ |'ff-11; "d" 3i- 
"'#; Si #Y

*Maka 
barangsiapa yang bertaqwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah

ada kekbauatiran terbadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih

hati. " (QS. A1-A' ref. l7l: 35)

{ @ \riieri'{^il\-y
" sesungguhny a Allab bers ama ord.ng- ord.ng y ang bertaqana. "
(QS. An-Nahl [16]: 12s)

{ @" }5;i'JL'6' Wi 65i U' b
"Dd.n ord.ng-ord.ngyang bertaqwa kepada Rabb dibaua ke dalam Surga

berombong-rombongan (pula)." (QS. Az-Zumar l39l: 73)

Dan kemudian kata tgtqt menjadi beberapa tingkatan.

Allah berfirman:

{@7r iy*-"o#iqfiGy
"Dd.n pelibaralab dirimu d.ari (azab yang terjad.i pad.a) bari yang pada

uaktu itu kamu se?r7ua. dikembalikAn." (QS. Al-Baqarahl2)z 281)

{@#iwry
"Bertakanalah kepada Rabbmu." (QS.An-Nisa' [a]: 1)

13 Muttafaq'alaih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (52) dan Muslim dengan nomor
(1599) dari hadits Nu'man bin Basyir t4!15.
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"Ddn takut kepada Allab dan bertakualah kepada-Nya."
(QS. An-Nnr l24lz 52)

{@?r;vr +45:;c
"Bertakwalah kepada Allab yang dengan nama-Nya
meminta, dan (pelibaralah) hubungan kekeluargaan. "
(QS. An-Nisa' [4]: 1)

"Bertaqwalab kepada Allab dengan takua yang sebenArnrya.."

(QS. Ali'Imran l3l: 102)

Adapun dikhususk arLny a masing-masing kata,g,r{Al pada ay at-
ayat di atas, maka itu bukanlah kajian dalam kitab ini. Disebutkan
dalam sebuah kalimat $A;3:i3 ,gSyarrinya si fulan menjadikan dirinya
terpelihara dengan hal ini.

Firman-Nya yang berbunyi:

{@ i*ii rivt3-st',5)-*:.e ,{-A y
*Maka 

apakab ord.ng-ord.ng ydng nxenoleh dengan mukanya mengbindari
azab yang buruk pdd.d bari hi.amat (sama dengan orang mukmin ydng
tidak kena azab)i" (QS. Az-Zumar l39l:2a)

Ayat ini sebagai pengingat atas apayangakan diterima oleh orang-
orang yangmendapatkan azab pada hari kiamat. Sesuatu yangpaling
layak untuk mereka lindungi dariadzab pada hari kiamat adalahwajah-
wajah mereka. Maka ayat tersebut sama seperri bunyi ayat

{@ r;.:,i;i7;3#iy
"Ddn muka mereka ditutupi oleh api Neraka." (QS. Ibrahim [1a]: 50)

{@;i'1t'ii,#"\

5wl?l1y
kamu saling

{@ "*!i'6'i,ilfiiy
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{@.t#j li $iet;61i;y
"(Ingatlah) podo bari mereka diseret ke Neraka atas muka merekd."
(QS. Al-Qamar [sa]: a8)

SU: Kalimat Jjtt e:33 artinyaaku memastikan sebuah ucapan.
Kalimat j4t,LSt artinyaaku memastikan sebuah perbuatan. Kalimat
iiKi aninya aku memastikan dan menetapkatnya.

Allah Sajr,v::- berfirman :

{ @ t, #;, 1:,'}i)il #t{5y
"DAn janganlab kamu membatalkan sunxpdb-sumpab (mu) itu sesudah

meneguhkdnnyd.." (QS. An-Nahl 116l: 9 1)

Perjalanan yatgdengan mengencangkan bagian pelana binatang
tunggangannya disebut dengan +Silt. Dan disebut juga dengan 

otolj

kata SKjt artinya adalah tali yang dikencangkan pada seekor kerbau
ketika diperah susunya. Al-Khalil berkata: "Kara a-ff aig""akan pada
iman lebih baik, sedangkan kata S&ldigunakan dalam sebuah ucapan
lebih baik. Jika kamu meyakini dan mengimani, maka kalimatnya
adalah ,531 artinya aku telah menguatkrn i-rrrku, dan jika kamu
bersumpah, maka kalimatny a adalah ,LK1 artinya aku telah bersumpah.
Dan kalim atiill Kl aninyaia telah memaksudkan tujuannya serta dan
berakhlak dengan akhlaknya.

fS: Kata tsit artinya adalahmenusuk, menahan dan memukul
dengan seluruh telapak tangan.

Allah Ju;S'tt* berfirman:

"Lalu Musa meninjunya." (QS. Al-Qashash [28]:

{
1s)

{";,{fry
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SS: Kata ,yS,At artinya adalahmenyandarkan-dirimu pada orang

ii'iridrn menjadika nnyasebagai wakilmu. Kaa JS-)t merupakanwazan

dari kata j; d^"ia bermakna maf'ul, yaitu yang disandarkan.

Allah Jr;,i,Y;L berfirman:

{@vS i;vtS;y
"Dd.n cukuplab Allab menjadi pelindung." (QS. An-Nisa' [a]: 31)

Maksudnya cukuplah dengan Allah sebagai D zat y ang menguasai

segala perkaramu dan sandarkanlah kepada-Nyr. Mengenai hal ini juga

terdapat firman-N y a y ang berbunyi:

{@3s5'g'8frG3y
"Cukuplah Allab menjadi penolong Kami dan Allah adalab sebaik-baik

pelindung." (QS. Ali 'Imran l3l: 173)

{@ F+#sxiy
"DAn kamu sekali-kali bukanlah pemelibara bagi mereka."
(QS. Al-An'am 16l:107)

Maksud ayat tersebut adalah bahwa engkau bukanlah orang yang
mampu men)aga dan menjadi sandaran mereka. Ini sama maksudnya

dengan firman-Ny a y ar..g berbunyi:

{@';e' i; ;{t @ r. -L*x, +:c J y
"KArntt bukanlah ordng yang berkua,sd atds mereka. Tetapi ordng yang

berpaling dan kafir." (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 22-23)

Mengenai hal ini juga terdapat firman-Ny, yangberbunyi:

{@,fa&GJi3'Y
"Katakanlab: "Aku ini bukanlab ordng ydng diserahi rnengurus

urusdnrnu." (QS. Al-An'am [6]: 56)
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{@ffia{ciy
*IVabai Rabb kami, banya kepada Engkau kami bertatoakal."
(QS. Al-Mumtahanah [60]: a)
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Dan firman-Nya yang berbunyi:

{ @ 1g'**iKCtnt; ,i+JL3-3;q5y
"Terangkanlab kepadaku tentang orangyang menjadikan baau nafsunya

sebagai Rabbnya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara

atasnya?" (QS. Al-Furqan l25l: a3)

{@ $,,+-s"&iK;.iy
"Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terbadap siksa Allab)?"
(QS. An-Nisa' [4]: 109)

Maksudnya adalah siapa yarLg akan menjadi sandaran mereka?

t<ata $jt dapat diartikan dalam dua jenis; pertdntadisebutkan dalam

sebuah kalimat gfi*K; artinya aku menjadi wakil bagi fulan,
maksudnya akan akan mengurusi urusannya. Kedua disebutkan dalam

sebuah kalimat 'iK1 aninya aku menyandarkan padanya, sehin gga ia

menjadi wakilku yangmengurusi urusanku. Kalimat **K; artinya
aku bersandar kepad anya.

Allah ki; ber{irman:

{@<,}*5iiu#y
"Dan banya kepada Allah orang-orangyang beriman harus bertaanakal."

(QS. At-Taubah [9]: s1)

{@iry;;q't:Y:KAay
"DAn barangsiapa yang bertazaakal kepada Allah niscaya Allah akan

mencukupkan (keperluan) nya." (QS. Ath-Thalaq [65]: 3)
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{ G) r;g-;i;'i:F,\
"Ddn bertawakallah kepada Allah." (QS. Al-Maidah l5):23)

{@ W,i;vas;7i:PS:;;Y
"DAn tawakallah kepada Allah, cukuplah Allab menjadi pelindung."
(QS. An-Nisa' [4]: 81)

{@ r{"iu;;y
"DAn bertaankallah kepada-Nyo." (QS. Hud [11]: 123)

{ @ LA"i,slti 6i &',}4;' y
"Ddn bertauakallah kepada YangMaha hidup ydngti"dak pernah mati."
(QS. Al-Furqan [25]: 58)

Kalimat [rJi $5 artinyasi fulan menghilangkan perkaralyadengan
diserahkan kepada orang lain. Kali*at |;it $gp artinya kaum itu
masing-masing saling bergantung kepada yang lainnya. Kalim u'tKS k
artinyalaki-laki yangselalu bergantung kepada orang lain. Kata JKjt
yang biasa digunakan dalam binatang melata itu berarti binatang
tersebut tidak berjalan diatas kakinya sendiri melainkan dituntun
oleh binatang lain. Mungkin kata J53l dapat dianikan sebagai ffit
yaitu yangmenanggung. Dan kata JSjt lebih umum lagi maknanya
dibandingkan dengan jJ3t, karena setiap j;rlf (p."rnggung) pasti ia
adalah wakil (y^ngdijadikan sandaran) namun tidak setiap wakil ia kafil.

eS: 
Kata Lbt ^ninya 

adalahmasuk ke dalam rempar yangsempit.

Allah berfirman:

{@ Lctt;:"aWt64fty
"Hinga unta rnasuk ke lubang jarum." (QS. Al-A'raf l7l: a0)

Huruf Wau814



Firman-Ny a y ang berbunyi:

{ @,yt o 3:4i Ufi 2uQii,2 iii U;y
"Memasukkan malam be dalam siang dan memasukhan siang ke dalam
malam." (QS. Al-Hajj l22l:61)

Ayat ini sebagai peringatan atas apa yang telah Allah susunkan
terhadap alam semesta dengan menambahkan waktu malam pada
siang dan menambahkan waktu siang pada malam, dan ini sesuai
dengan terbit dan terbenamnya matahari. Kata iq,;71 artinya adalah
segala sesuatu yang dijadikan sandaran oleh manusia namun bukan
bagian dari keluarganya. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan arab
ketika mereka bertemu dengan seseorang atau sesuatu yarrg bukan
bagian darinya, maka orang yangmasuk kedalam kelompok tersebut
dikatakan ?41 0.4:r'0i,3 artinya si fulan orang yang baru masuk
ke dalam kelompok dan ia bukan bagian dari mereka, sesuatu yang
masuk tersebut dapat berupa manusia ataupun lainnya.

Allah berfirman:

{@ '$i'r-?S\trr -y.ir1i ;r )j, u'\':r;1li,
"DAn mereka tidak mengambil menjadi ternan ydng setia selain Allah,
Rasul-Nya dan orang-ordngydngberiman." (QS. At-Taubah t9l: 16)

Ayat ini sama seperti ayatyangberbunyi:

{ @';gf {;1tr 
";{\ 

b3*' J t;i( r-ii vA-y
"Hai orang-orang yang beriman, janganlab kamu mengambil orang-
ordng Yabudi dan Nasrani menj adi p emimpin-p emimpin (mu). "
(QS. Al-Maidah [s]: s1)

Kalimat +i qr; p, aninya laki-laki yangsering keluar masuk.
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kU , Kata LKlt artinyaadalah mengikat sesuatu. Namun terkadang
kata LKjl dijadikan isim terhadaB sesuatu yang diikatkan. Dari kata
terseb,rt lahirlah kalimat t5>t!.5i(;f artinya aku menjadikan diriku
sebagai ikatan (sandaran) bagi si fulan. Kalimat ,t;At &&; artinyaia
menyandar dan menguatkan dirinya pada sebuah tongkat.

Allah lGj:nY;L berfirman :

{@ W:3';'G\a;a}
"Ini adalab tongkatku, aku bertelekan padanya." (QS. Thaha [20]: 18)

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

uy:?t:rtar 6 $;-oKl
"Ia memenuhi (sa'i) antara shafa dan marwah."

P emaknaa n $j., dengan arti me me nuhi, ini seb agaimana disebut kan
juga dalam kalimat r#lili L\rtl S; artinya geriba (kantung air) itu
tenrs di isi setelah penuh oleh air. Disebutkan, ;[i..iJl ,rs;aninya aku

telah mengisi ggriba. Kata aku telah mengisi atau memenuhi adalah

$ti, bukan ,tK)\.

AU: Kata '-tjt aninyar anak, yartuorang yang dilahirkan. Kata tersebut
dapat digunakan dalam bentuk tunggal, jamak, baik bagi anak kecil
ataupun untuk orang yangsudah besar.

Allah J;tnv:; berfirman :

{@:u5,*;.F}
"Jika yang meningal itu mempunyai anah. " (QS. An-Nisa' [a]: 11)

{@uxiKlrY
"Bagaimana dia mempunyai anak." (QS. Al-An'em [6]: 101)
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Dan orangyangdijadikan anak angkat jugadisebut dengan {)1.

Allah berfirman:

"Atdu kita ambil ia menjadi anak." (QS. Al-Qashash [28]: 9)

{ @ ;'Y';t;i\
"Dan demi bapak, dan anaknya." (QS. Al-Balad [90]: 3)

Abul Hasan berkata: "Kata ijt dapatbermakna anak laki-laki dan

anak perempuan. Sedangkan kata Ajt artinyakeluarga. Begitu juga

dengan kata iijt. Disebutkan dalam sebuah kalimat lJd a;t artinya
si fulan dilahirkan.

Allah $qxv;L berfirman:

{@43i;*,tWy
"Kesejabteraan atas dirinya pada hari ia dilabirkan."
(QS. Maryam [19]: 15)

{@ L't3(iit&Gy
"Ddn kesejahterad.n serrroga dilimpabkan kepadaku pada bari aku
dilabirkan " (QS. Maryam [19]: 33)

Seorang bapak disebut 5)g sedangkan ibu disebut dengan ';45, dan
untuk keduanya disebut dengan ql4!r.

Allah berfirman:

{ @'c:-tt;C#t,-.'b
*Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua ora.ngtuaku."
(QS. Nnh l7t):28)
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Kata r.ljtdigunakan untuk orang yangbaru dilahirkan, meskipun
ia juga boleh digunakan bagi orang yang sudah dilahirkan lama ataupun
baru. Hal ini sama halnya seperti kata '67yang digunakan unruk
mengaftikan buah yangbaru dipetik. Dan jika anak itu sudah besar,

maka ia tidak berhak untuk disebut dengan 

")-l 
danjamak dari kata

tersebut adalah 'otilt .

Allah berfirman:

{@qr'dd)3146}
"Hari ydng menjadikan anak-anak beruban."
(QS. Al-M :uzzammil 17 3l: 17)

Sedangkan kata i'"y)l dalam kebiasaannyaia khusus digunakan
untuk mengartikan seorang budak. Adapun kata 3i) artinya sebaya.

Disebutkan dalam sebuah kalimat g$ i4 6di artinya si fulan sebaya

dengan si fulan. Dan dikuranginya huruf wau (1) pada kata f4 6iaat
menladi';'ly-e) karena asal kata tersebut adalah€'$.Kalimat ,6A1 6r rEllt ii
artinya sesuatu itu terlahir dari sesuatu lainnya. Jamak darikata r-x)1

adalah 3'i;i.

Allah berfirman:

{@bKrfrF>iiev,
" Sesunggubny a barta-barta dan anak-anakmu adalab fitnab. "
(QS. At-Taghabun 16l: Ls)

{@ "Hrg;"?)$(,&SlbsLy
"Sesunggubnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang
menjadi musult bagimu." (QS. At-Taghabun [64]: 14)

Dalam kedua ayat diatas, Allah menjadikan sebagiannya fitnah
dan sebagiannyalagi musuh. Disebutkan bahwa kata SJjt -erupakan
jamak dari kata I)l inisama seperri 

^ntarakaa 
A dan kata 3-i.,idan itu
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boleh digunakan dalam bentuk tunggal seperri kata Jii, dan j14, atau
seperti antara ka:'a,3. 7 dan,3. ri.

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits yangberbunyi:

Kc)*aL j', Ug:,ljll
"Anak-anakmu adalah darah keturunanmu."

Ada yang membacanya dalam ayat surat Nuh dengan bacaan:

{@i,X; AG;3i j;y
"Orang-orang ydng barta dan anak-anaknya tidak menambah
kepadanya." (QS. Nuh [71]: 21)

t-tl .

dS : Kata $jt artinya adalahpercepat. Disebutka" q$ * b$t Ai
artinya laki-laki itu cepat menerima kabar bohong. Ada yang
membacanya dalam ayat dengan bacaan

{@K'iL,xfui;11
-(Ingatkb) diuaktu kamu menerima berita bohong itu dari nrulut
ke mulut." (QS. An-Nur l2\: t5)

Maksud kalimat K3frS dalamayat tersebut adalah cepat menyebarkan
berita bohong. Pemaknaan ini diambil dari sebuah ungkapan Arab yang
berbunyi &15.!)l ,.>;\i artinya unta itu datang dengan sangar cepat.
Kata $;.jt artinyaorang gila atau yang terkena usapan syaitan. Kalimat
\jU k aninyalakilaki gila. Kalim 

^t 
jt:otiu artinyaunta yang sangat

cepat dalam berlari. Kata'ail;)l artinya adalah makanan yangdiambil
dari minyak samin. Kaa Sjt jtgaberani luka ringan.

#:: Kata 'aitaninyahadiah atau hibah, dan ia berarti menjadikan
kepemilikanmu berada pada milik orang lain tanpa mengharap ganti.
Disebutkan V;.j +y3 +'#rartinya aku memberikannya sebagai hadiah.
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Allah Jr;':nv;t berfirman:

{ @ $L;ytic:lliy
"Ddn Kami telab menganugerabkan Ishak." (QS.Al-An'em [6]: 8a)

{ @ "*;V';*lj<:i & O J4*5i ;rffi y
*Segala puji bagi Allab yang telab rnengdnugerabkan kepadaku di bari
tua (ku) Ismail dan khaq." (QS. Ibrahim gal:39)

{ @ ({-'G q,.*^'l,t:; 3;:C\ *Ly
"sesunggubnya aku (jibril) ini hanyalah seorang utusan Rabb untuk
memberimu seord.ng anak, laki- laki y ang suci. " (QS. Maryam 119): 79)

D alam ayat tersebut Malaikat Jibril menisb atkan penghib ahan pada

dirinya karena ia adalah sebab sampainya ailrgerah (anak laki-laki)
tersebut kepada maryam. Adayangmembacanya dengan bacaan ,$,;A,
maka dalam bacaantersebut anugerah di nisbatkan kepada Allah Saj:nw
dan Dia merupakan pemberi anugerah yangsesungguhnya, sedangkan

pada ayat di atas merupakan perluasan makna.

Allah Sq:nv;:. berfirman :

{@:^vt;l'6;y
" Dan Kami anugerabi dia dengan rnengurnpulkan kembali k eluarganyd. "
(QS. Shad [38]: a3)

{@eqr.:;;,y
" kemudian Rabbbu rnenganugerahkan iknu kepadaku. "
(QS. Asy-Spr'ara' 126): 2l)

{@'fe 3;\4c;;-'y
" Kemudian Rabbku rnengd.nugerab kan ilmu kepadak u. "
(QS. Shad [38]: 30)
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{@,itt'5ic:G;e56;,y
"DAn Kami telab menganugerabkan sebagian rabmat Kami kepadanya,

yaitu (babwQ saudaranya, Harun, menjadi seordng Nabi."
(QS. Maryam [19]: 53)

{@#;@ &f;oJ.#y
*Maha anugerabilah aku seordng anak, dari sisi-Mu, yd.ng akan mewarisi
Aku." (QS. Maryam [19]: 5-6)

{ @ -/6'r* ($;; L/5 A6,5 tliY
"Ya Rabb karni, anugerabkanlah kepada kami pasdngdn kami dan
keturunan kami sebagai penyenang bati (kami)."
(QS. Al-Furqan l25l: 7a)

{@*a.iecia,y
"Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu."
(QS. Ali'Imran [3]: 8)

{@Zsat65sKi46y
"Ddn anugerabkanlab kepadaku kerajaan yang tidak dimilihi oleh

seorang judpun sesudahku. (QS. Shad [3S]: 35)

Kemudian Allah mensifati diri-Nya dengan sifat ,i6jr dan (agir
karena DiaJah yangmaha memberi segala sesuatu kepada yangberhak
menerimanya.

Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@6,6ot-y
"Yang mmyerabkan dirinya. " (QS. Al-Ahzab [33]: 50)
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Kata,ir;3jl artinyamenerima hadiah. Dan di dalam sebuah hadits

disebutkan:

Ky 3i c,t6i'i y); {t,; Fi'i ii ub*iip
"Sungguh aku bertekad untuk tidak menerima hadiah kecuali dari

Quraisy, Anshar atau Tsaqif."la

8t: Kata Elt aninyaadalahsinar dan panas api. Begitu juga dengan

treta.3trijl ia bermakna sama.

Firman-N y a y ang berbunyi :

{@qqYD(g,y
"Ddn Kami jadikan pelita yang arndt terang (matahari)."
(QS. An-Naba ' [78]: 13)

Maksudnya yang menyinari. Kalimat jl-1Jl **) artinya api itu
menyinari. Kalimat #Al ej aninya permata itu berkilau.

#,i,;,.,::#,f T,ff t#;ffil.##m:I;x;l:
digunakan untuk mengartikan kedekatan, baik kedekatan tempat,
penisbatan, agama,persahabatan, pertolongan dan kedekatan keyakinan.
Kata'^:-'1 )lartiny a adalah p e rt o I on gan, se dan gkan kat a ii'i, I artiny a
adalah penguasaan terhadap sesuatu. Namun ada juga yang berkata
bahwa arLtarakata i;'ijt dan kata !'ijt rr-, seperti arfiarakata ij'i1tt dan

kata ii.iS)t dan hakikrt *rkrrrrrya adalahpenguasaan terhadap sebuah

perkara. Kata $jt dan kata iFr keduanya sering digunakan satu sama

lainnya, dalam fungsinya sebagaifa'il (subjek), maka ia menggunakan

la Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (3537) at-Tirmidzi dengan nomor
(3946), an-Nasai dengan nomor Q759),Ahmad di dalamAl-Musnadnya dari hadits Abu Hurairah
t;e595 darhadits ini di shahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalamkitabrrya Sbahib Al-Jami'dergan
nomor (2119).
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kata rltNt sedangkan dalam fungsinya sebagai maful (objek) maka ia
menggunakan kata Jql.Oleh karena iru seorang mukmin disebut
dengan litt t$, dan ia tidak disebut sebagai bt jj,. namun terkadang
Allah juga disebut sebagai A,l $t{}1 sekaligus sebagai *i; Adapun
mengenai disebutkannya Allah sebagai .::g/,$t !)j dan &y$t j; aninya
sebagai wali (pelindung) bagi orang-orang beriman, terdapat firman-Nya
yarlg berbunyi:

{@ tfir.o-tilirr}
Allab pelindung orang-ordngyang beriman." (QS. Al-Baqarahl2l: 257)

{ @xi',p-rlLr
"Sesunggubnya pelindungku ialab Allab." (QS. Al-A'raf l7l: t96)

{ @ 'u-sg;iL',1f''y

"Ddn Allah adalah pelindung senlud. ord.ng-ordngydng beriman."
(QS. Ali'Imran [3]: 68)

*yangdemikianituharenar*r*ffi#:f ,:::"::#:.
ordng yang beriman. " (QS. Muhamm ad fa7l: lL)

{@ i-Air"l;;iey
"Dia adalab sebaik-baik, pelindung dan sebaik-baik penolong."
(QS. Al-Anfal [8]: a0)

{ @ 6A'6:K'$ } it;gi:asp
"DAn berpeganglab kamu pada tali Allab, Dia adalab pelindungmu,
maka Dialah sebaik-baik pelindung." (QS. Al-Hajj l22l:78)
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Allah ki; juga berfirman:

{ @ .zv\ sj" a ;+rtai # "€t bLr;'\^ 6-5i W. Sy
"Katakanlab: "Hai ordng-ordng ydng nxenganut ctgd.rnit Yabudi, jika
kamu mendakwakan babwa sesungubnya kamu sajalah kekasih Allah
bukan mansia-manusia yang lain " (QS. A1-Jumu'ahl62l: 6)

{ @ ri;';' 6i :'f- r& fiu 6;'Y
"Ddn jika kamu berdua bantu'membantu menyusahkan Nabi, maka

sesunggubnya Allah adalab pelindungnyd." (QS. At-Tahrim 166l: a)

{@.fr #tfiJvr}i'iy
"Kemudinn mereka ftamba Allab) dikembalikan kepada Allab penguasa

mereka yang sebendrnyd." (QS. Al-An'am 16): 62)

Kata J53t yang ada dalam firman-Nyayangberbunyi:

{@ )\,t+ii,t\r'Y
"DAn sekalikali tidak ada pelindungbagi mereka selain Dia."
(QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

Ia bermak na'f,jt, Altah menafikan kepemimpinan kafir terhadap

orang-orang mukmin dalam banyak ayat.

Di antaranya firman-Ny, yartgberbunyi:

{@ 
"A1b3r{'J1fr(;-lt/lu-}

"Wabai ord.ng-orang ydng beriman, janganlab kamu jadikan orang

Yabudi." (QS. Al-Maidah [5]: s1)

Sampai ay 
^t 

y an;g berbunyi :
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{@';i, f'\"&$;;;y
" DAn barangsiapa y ang menj adikan mereka s ebagai pemimpinny a. Maka

sesunggubnyd. orang itu termasuk kedalam golongan merekA."
(QS. Al-Maidah [s]: s1)

{ @ it15 "&;r, {:ac $rbr y
"langanlab kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi
wali (mu)." (QS. At-Taubahlg):23)

{@"iq1,rt, wuF
selain Nyo.""Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin

(QS. Al-A'ref l7f:3)

{@ ri;ie-liiKtiy
*Maha tidak ada kewajiban sedikitpun dtdsrnu melindungi mereka."
(QS. Al-Anflllsl:72)

{ @ iqi #u 6ix'bi,fr{ r;c i$i $iy
"Hai orang-ordngydngberiman, janganlab kamu mengambil musub Ku
dan rnusubmu menj adi teman-te?rlAnrn0t. s etiA. "
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)

q\,pe8v,traHr@a3 F
"KdnlLt me\ibat kebanyakan dari mereka tolongmenolongdengan ordng-

orang yang kafir." (QS. Al-Maidah [5]: 80)

Sampai aya;t yangberbunyi:
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:ej ;3,Gi c AyJ J-" s -gr; ;,\5ilitj,\4"J3 y
{@

"sekiranya rnereka beriman kEada Allab, kepada Nabi (Musa) dan

hepada apa yang diturunhan kepadany a (Nabi) niscaya mereka tidak, akan

mengambil orang-ordng rnusyrikin itu menjadi penolong-penolong."

(QS. Al-Maidah [s]: 81)

Allah menjadikan diantara syaitan dan orang-orang kafir ada

kerjasama 6i!r:) di dunia, namun hal itu tidak akan terjadi di akhirat.
Allah Saj:nr;7 berfirman mengenai kerjasama syaitan dan orang-orang

kafir di dunia dalam firman-Nyayangberbunyi:

{@|bizLA)i&+tSi'ffit \
"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan

sebaginn y ang lain adal ab salna. " (QS. At-Taubah l9l: 67)

Allah juga berfirman:

{ @ i'i gi,viqS{tbllri\ii$:fr;p
" sesungguhn ya mereka menj adik an sy aitan - sy aitan pelindung (mereka)

selain Allab." (QS. Al-A'raf l7l:30)

{@'cESiiq;ir}*y
*Sebab ituperangilah kawan-kauan syaitan itu." (QS. An-Nisa' 14):76)

Sebagaimana Allah menjadikan arLtara syaitan dan orang-orang

kafir sebuah kerjasama, maka Allah juga memberikan kekuasaan

kepada syaitan dihadapan pengikut-pengikutnya.

Allah berfirman:

{ @ xi';r. o,iri S;:,!:Lh\aLy
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" sesunggub ny a k ekuasaanrry d (sy aitan) hany alah atas orang' orang y dng

mengambilnya jadi pemimpin." (QS. An-Nahl [16]: 100)

Namun Allah menghilangkan kekuasaan mereka di akhirat kelak.

Lalu Allah berfirman mengenai perkawanan orang-orang kafir dengan

syaitan dalam firman-Ny a yang berbunyi:

{@ t*-J;1e J;&-;.{iy
"Yaitu bari yang seorang harib tidak dapat memberi manfaat kepada

karibnya sedikitpun " (QS. Ad-Dukhanl44): 4l)

{@ q4ru);}k-t-e)i;irY
"Kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian (yorg

lain)." (QS. Al-'Ankab nt 129): 25)

{ @ 
-tifr tJifl?;ci 3;ii'# ;;atri'te y

"Berkatalab ord.ng-orang ydng telab tetap bukuman atd.s mereka:

"Ya Rabb kami, mereka inilab ordng-ord.ngydng kami sesatkan itu."
(QS. Al-Qashash [2S]: 63)

Kalimat yangberbunyi i; i*^ di muta'addikanterhadap kata itu
sendiri, maka ia bermak", lijjt (penguasaan) serta tercapainya sesuatu

dalam waktu yangdekat, .o"rlh"ya seperti kalimat lK i::" 4')
artinyaaku arahkan pendengaranku pada hal ini, atau seperti kalimat
lS *,Ljy artinya aku arahkan pandanganku terhadap hal ini dan

kaltat lK ,F;,{1 aninya aku hadapkan wajahku pada hal ini.

Allah ki; bertirman:

{@Wi ^$:!Lt:;ity*Maka sunggub Kami akan memalingh,an kamu ke kiblat yang kamu

sukai." (QS. Al-Baqarah l2l: Ma)
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";J:r"#;rv;
Bu Lfi i6i\ )"ii fr" 6i;5 ;;y

{@
"Palingkanlah mukamu ke arab masjidil baram, dan dimana saja kamu
berada, palingkalnlab mukamu ke arabnya." (QS. Al-Baqarahl2l: 7aa)

Dan jika kata i; di muta'add.l kan dengan huruf ;! baik secara kata

ataupun secara maknanya, maka ia bermakna j,l})t (berpaling) dan

bermakna meninggalkan hal-h aI y ang dapat mendekatkan pada y ang

disebutkan setelahnya. Adapun mengenai yangpertama (bermakna
penguasaan dan menghadapkan) contohnya adalah firman Allah Ja6:nw
yang berbunyi:

{@fi,, r'\"&l;;;y
"Ddn barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi
pemimpin, maka sesunggubnyd ordng itu termasuk golongan rnereka.."

(QS. Al-Meidah [s]: s1)

{
"Ddn barangsiapa ydng mengambil Allab
penolongnya." (QS. Al-Maidah [5]: 56)

Sedangkan mengenai contoh yang kedua (bermakna berpaling dan

peninggal an y angmendekat iny a) adalah sep e rti y angdifirmankan oleh
Allah JW.nv;:^ yang berbunyi:

{ @ i+-,::i!,4iii9t$'9, \
"Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran) maka sesungguhnya

A llab Mah a mengetabui orang- orang y d,ng berbuat kerusakan. "
(QS. Ali'Imran [3]: 63)

{@';('!r;;{r}
"Tetapi orangyang berpaling dan kafi.r." (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 23)

frir;ra\$";ry
Rasul-Nya sebagai

@
dan
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{@'vliir\Jfritri ob}
"! ika mereka berp aling maka katakanlah kep ada mereka:'s aks ikanlab. "'
(QS. Ali'Imran l\:6a)

{@ {*\?i'3ii6ttr;-Yy
"Da.n jika kamu berpaling niscaya Dia akan rnengganti (kamu) dengan

kaum yang lain." (QS. MuhammadftTl: 38)

{@ t#&,\3t;&c:35fri-FY
"Jika kamu berpaling sesungubnya keuajiban rasul Kami banyalab

rneny dlrTpaik an (amanat A llah) dengan terd,ng. "
(QS. At-Taghabun l6al: D)

{ @ l:'t;';i$ 
"J r;GE vi' ob \

"Dd.n jika mereka berpaling maka ketahuilab babanasannya Allah
pelindungmz. " (QS. AI-Anfal [8]: a0)

{ @ <,3#G1i # 64Xt 4tt'J";{; ;;:,,y
"Barangsia,pa yang berpaling sesudab itu maha mereka itulab ordng'

ord.ngyangfasik " (QS. Ali 'Imran [3]: 32)

Kata i$t y^"g berarti berpaling, ia dapat dilakukan dengan

memalingkan badan, dan juga memalingkan perhatian dan ketaatan.

Allah yg berfirman:

{@ i;:iAi|i,\tr;{Jy
"Dan janganlah kamu berpaling daripada Nya sedang kamu mendcngar

(perintah-perintah) Nyo.' (QS. Al-Anfal [8]: 20)

Maksudnya adalah janganlah kamu berbuat sebagaimarL^ yang

dilakukan orang-orang yang Allah gambarkan dalam firman-Nyayatg
berbunyi:
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{@6$'\r*t"z'blii(t"&qi'#6y
" Ddn rnenutupkan bajunya (k e waj ahnya) dan mereka tetap (mengingkari)
dan sangat rnenyornbongkan diri.." (QS. Nnh lTtl:7)

Dan jangan pula kamu sekalian seperti orang-orangyangdisebutkan
dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{@ )}-t;JG r\;fiiv$ilJl WciiJ\s'y
"Ddn orang-ordng ydng kafi.r berkata: fanganlab kamu mendengar
dengan sungguh-sungguh akan aLQur'an ini dan buatlab biruk pikuk
terhadapnya.'" (QS. Fushshilat 141): 26)

Kalimat yang berb unyiij;iil arcinyaia kalah mundur ke belakang.

Allah S(i;ia" berfirman:

{@ :({.ii,{Ii{#."v\
"DAn jika mereka berperang dengan kamu, pastilab mereka berbalik
melarikan diri ke belakang (kalab)." (QS. Ali 'Imran [3]: 111)

{@ {;'$i;4i;; }
"Ddn barangsiapa ydng membelakangi mereka (mundur) di uahtu itu."
(QS. Al-Anfal [8]: 16)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

{@qK),LqJ,#Y
"Maka anugerabkanlah aku dari sisi Engkau seorangputrd."
(QS. Maryam [19]: 5)

Maksudnya adalah seorang anak yang menjadi wali di antara
wali-wali-Mu.

Dan firman-Nya yang berbunyi:
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{@ dDu-J:ALt;y
"Aku kbauatir terhadap kerabatku sepeninggalku. " (eS. Maryam t19l: 5)

Dikatakan bahwa maksud kata i),Al dalam ayat tersebut adalah
anak paman. Namu n ada juga yang berkata bahwa maksudny a adalah
para penolongnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

{@ JSui'eU;:iKfry
"Ddn Dia bukan pula bina yang nxeTrTerlukan penolong."
(QS. Al-Isra' ll7): lll)

Ayat tersebut menafikan sebuah penolong bagi Allah ',p.j; dengan
firman-Nya yarLg berbunyi Jlr ;7 bina. Karena meskipun hamba-
hamba Allah yarLgshalih itu disebut dengan wali Allah [nir;Efi) ,tr"
para penolong Allah, namun pertolongan mereka itu akan kembali
kepada diri mereka sendiri (bukan kepada Allah).

Dan firman-Nya yangberbunyi:

{@$i'1'4i;$Ai3Y
"Ddn barangsinpa ydng disesatkan-Nyo, maka kamu tidah akan
mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk
kepadanya." (QS. Al-Kahfi [18]: 17)

Kata jjr aninya adalah hujan yangrurun setelah musim semi.
Kata jljt dapat digunakan untuk mengartikan seorang hamba sahaya
yangtelah merdeka, orang yangmemerdekakan budak, seorang yarrg
bersumpah, anak paman, anak tetangga dan setiap orang ytngdiberikan
kekuasaan terhadap orang lain untuk menjadi walinya maka ia pun
disebut jpt. Disebutkan dalam sebuah kalimat t4JriSi$ aniny^
si fulan lebih pantas (ayak) untuk hal ini.
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Allah S(;jxY;7 berfirman :

{@ A#a4":A\ditAiY
*Nabi itu (bendak"yo) lebib utama bagi ordng-orang mukmin dari diri
mereka sendiri." (QS.Al-Ahzab [33]: 6)

{ @ :;3i r;tt e1Y,q6t |ttr <,LY
"sesunggubnyd ordng yang paling dekat kepada Ibrabim ialab orang-

orang ydng mengikutinyA. " (QS. Ali'Imran [3]: 68)

{@'4Lftrrt}
"Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya." (QS.An-Nisa' [a]: 135)

{ @ ,#.15#rc,$\t}hY
" Orang- orang y ang nxeft7p uny ai b ubungan kerabat itu sebagianny a lebih

berhak terhadap sesalndnya (daripada yang bukan kerabat)."
(QS. Al-Anfal [8]: 7s)

Dan disebutkan juga dalam firman-Ny a y ang berbunyi:

{@.fr iitJly
"Kecelakaanlab bagimu ftai ord.ng kofir) dan kecelakaanlab bagimu."
(QS. Al-Q ry amah l7 fl: 3 a)

Maksud kata )1ldalam ayat tersebut adalah bahwa siksa itu lebih
pantas untukmu. Nr-rrn adajugayangberkata bahwa k^t^ Jlidalam
ayat tersebut adalah fiil muta'addi yang bermakna dekat. Namun ada

jrtga yang berkata bahwa ia bermakna (mereka) terusir. Disebutkan
dalam sebuah kalimat ;;ritt ;ifu\ )1 artinya aku mengutamakan
sesuatu dari sesuatu yang lainnya (maksudnya menjadikan sesuatu itu
berurutan satu sama lainnya). Kata l'ijt y^ngbiasa digunakan dalam

pemerdekaan seorang budak, maka ia bermakna warisan, dan agama

melarang untuk menjual beli atau menghibahkannya. Kata t'i;lilyang
digunakan diantara dua perkara, maka ia bermakna berurutan
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O!-l : Kata o.njr aninya adalah lemah fisik atau jiwa.

Allah berfirman:

"Iaberkata:"YaRabbku,sesunggurlY;fr*::t:Jn)
(QS. Maryamllgl:4)

{@ft6-ei6'6}
"Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa nterekd.."
(QS. AIi 'Imran ll: M6)

{@ pi?C,6y
"Lemab yang bertambah." (QS. Luqman l31l: Ia)

Maksudnya adalah semakin besar perutnya maka semakin besarlah
kelemahannya.

{@7;ii#ei}4{t}
"Janganlab kamu berbati lemab dalam mengejar mereka (musubmu)."
(QS. An-Nise' [4]: 104)

{@1;;}175ii+g}
"Janganlah kamu bersikap lemab dan janganlab (pula) kamu bersedib

bati." (QS. Ali 'Imran [3]: 139)

{@ s;,<:r i{U;';16Vtsi }
"Itulah (karunia Allab yang dilimpahkan kepadamu) dan sesunggubnya
Allab melernahkan tipu daya orang-ord.ngydng kafi.r."
(QS. Al-Anfal [8]: 18)
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, 5'r: Kata $,jt artinya adalahsobekan (belah) pada kulit dan
tir. J Y-
Fain atau yarLg sejenisnya. Dari kata ini lahirlah sebuah kalimat

W\af\;.At JV i,i;s arr.inya 
^wan 

itu terbelah oleh air (hujan) nya.

Allah berfirman

{@4sri:}titai#VY
"DAn terbelablab langit, karena pada hari itu langit menjadi rapub."
(QS. Al-Haqqah [69]: 16)

Segala hal yang menjadi longgar ikatannya maka ia juga disebut

dengan $1

6J , Kata &1 adalah kata yangdigunakan untuk menyebutkan
kerugian, penyesalan dan keheranan. Contohnya seperti kalimat

/ut*l &-j artinya aduhai'Abdullah

Allah Saj:nv;:. berfirman :

{ @xq a-T;;i 35;;i1 <;r;;Y
"Aduhai, benarlah Allab melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia
kehendaki." (QS. Al-Qashash [2S]: 82)

{@i'ffii1$1:k-i,y
"Aduhai benarlab, tidak beruntung ord.ng-ordng'ydng megingkari
(nikmat Allab)." (QS. Al-Qashash [28]: 82)

Disebutkat *Jgi aninya aduhai zaid. Disebutkan bahwa kata

JLs artinya alangkah celakanya kamu, ia berasal dari kalim at lJfs
kemudian dibuang huruf lam (J) nya.
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bj: A1-'Ashma'iyu berk ata: "Kata$; (celaka) merupakan kata yang

5uruk, dan ia biasa digunakan dalam kerugian. Kata ;,,:j merupakan

bentuk meremehkan, sedangkan kata Q: adalah bentuk kata kasih

sayang. Dan bagi orang yangmengatakri brh*, kata j's adalah nama

lembah di nereka jahannam, maka sesungguh rrya 3J yarLgdisebutkan

dalam 
^yat-^yat 

al-Qur'an bukanlah bermaksud ke sana, namun siapa

sajayangdisebutkan dengan kata $;dalam al-Qur'an maka ia berhak

untuk mendapatkan tempat di dalam Neraka. Seperti yangdisebutkan

dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{ @'t'6iq ;n $5 e.i t*sq A'fi.}y
*Maka 

hecelak aan yang besarlah bagi merek a ak ibat apa y dng ditulis oleh

tangdn mereka sendiri, dan kecelakaanyangbesarlab bagi mereka akibat
apa ydng mereka kejakan." (QS. Al-Baqarahl2l:79)

{@ <r}K!-3ri3\
"DAn kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang ydng kafi.r."
(QS. Ibrahim [1a]: 2)

{@ri46#ay
"Kecelahaan besarlab bagi tiap+iap orang yang banyak berdusta lagi
banyak berdosa." (QS. Al-Jatsiyah la5l: 7)

"Mak a k ecelakaan besarlah bagi orang-ordng y ang zbalim. "
(QS. Az-Zukhruf [a3]: 5s)

{@WO4jfrJy

{@;;;irUi;}y
*Maka kecelakaan besarlab bagi orang-ordngyang kafir."
(QS. Maryamllgl:37)
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{@isit3;;y
" Kecelakaan bes arlab bagi orang- orang y dng c?trAng. "
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 1)

{@ <AL(LGy-$i\

{@ ii:3;a-is'y
"Kecelakaanlah bagi setiap pengunxpat." (QS. A1-Humazahll04): 7)

"Aduhai celakalab kami, siapakab yd.ng nxernbangkitkan kami."
(QS. Yesin 136l: s2)

{@b;56ity

*Aduhai 
celakalab kami, babuasannya kami adalah ordng orang yang

menganiaya diri sendiri." (QS. Al-Anbiye' l21l: 46)

{@,$ K\wi.y
*Adubai 

celahalah kita, sesunggubnya kita ini adalab orang-orangyang
melampaui batas." (QS. Al-Qalam [68]: 31)

,a.91€.6
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,61 +6
Bab Huruf Ha

J2,^,b : Kata .B'.lijl aninyaadalahturun atau jatuh dengan cara dipaksa,

seperti -#l y# fiatuhnya batu). Sedangkan Yfr\, dengan huni. ba'

y^ngd16^r. fr,hrlt artinyaadalah sesuatu yang tunrn. Dika'takan \:f ,tJ.*, 
E

artiny a s ay a te rj atuh. e_j,L LviL, artiny a s ay a m e ni at uh kan o r an g I a t n.

M aka kalimat I az im (intransitif) dan m ut a' ad di (tr ansiti f) dari kata )ifil
diucapkan dengan bentuk kata yangsama.

Allah ju: berfirman:

{@rti#bqaW:'5b
"DAn diantaranya sunggub ada yang meluncur jatub, karena takut

k epada Allab." (QS. Al-Baqarah l2l: 7 a)

Dikatakan ,3Y-i; atalr \E:i -'aJ6. Ketika kata )Lfil digunakan

pada manusia, maka maksudny a adalah untuk merendahkan. Berbeda

dengan kata j$yr, meskipun keduanya sama-sama bermakna turun.
Karena ilill digunakan oleh Allah jw ketika menyebutkan sesuatu

yangdianggap mulia, seperti turunnya (ibiD Malaikat, al-Qur'an,
hujan atau lainnya. Sedangkan kata riill digunakan oleh Allah ketika

hendak menunjukan penundukan.
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Seperti dalam firman-Nya:

"Turunlab kamu dari Surga itu; karena kamu sEdtutnya tidak,
merryombongkan diri di dalamnya." (QS. Al-A'raf l7l: t3)

{@'A:ve H:,y*rf+i}
"Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh dpd yang kamu
minta. " (QS. Al-Baqarah l2l: 6l)

Kalimat " Ste H 'bp pasti karnu rne?nperoleb apa yang knmu n'rinta"
dalam ayat tersebut tidak mengandung unsur pengagungan maupun
pemuliaan sama sekali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah jw
berfirman:

{ @'l'<; #", ;\iri46 i at Pi E}5y
"Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka
(kembali) mendapat kemurkaan dari Allah." (QS. Al-Baqarahl2l: 6t)

Dan Dia Yang Maha Agung sebutan-Nya berfirman:

{@ry$:'b\L'r}
"Turunlab kamu sernuanyd dari Surga itu!" (QS. Al-Baqarah t2]: 38)

Dan dikatakan ..1;5lt ? ,h:lt vil^, artinya penyakit tersebut
menurunkan daging (berat badan) orang yangsakit itu. rilill artinya
adalah hewan yang memiliki badan yan1 kurus, baik unta atau
sejenisnya, apabila kurusnya tersebut disebabkan karena buruknya
makanan dan kurang pemeliharaan dan kurang kontrol.

{@k ,4):K!;:$/;iv;5y
"Turunlah kamu! sebagian kamu menj adi musuh bagi y ang lain. "
(QS. A1-B aqarah l2l: 3 6)

{@eK6i1,iK6Q5;6y
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6 ' Dikatakan fr -j$jr t;.6, artinyadebu itu berhamburan dan
menyeb ar. D an kata';'rrilt memiliki ani y ang sama seperti l']$\, y aitl
debu. Sedangkan i\ifll aninya adalah debu halus yangmuncul di udara,

sehingga hanya akan terlihat ketika tersorot oleh sinar matahari y^ng
telah melewati lubang kecil kaca atau 

^tap 
rumah.

Allah Ju: berfirman:

{@'w:*aoy

{@fg{Gxfi-;i'y
"Lalu kami jadikan amal itu Bagaikan) debu yang beterbangan."
(QS. A1-Furqan l25l: 23)

"Maka jadilah in debu yang beterbanga??." (QS. Al-\7aqi'ah [56]: 6)

J+r! : Arti dari kata 
"Hl 

adalah tidur. Dan ,r7till artinya adalah

orang yangtidur. Dikatakan'ri1l. -'o3345, artinyasaya menghilangkan
tidurnya. Sama seperti kata'o3*$ yang artinya saya menghilangkan
penyakitnya. Maka maksud dari kalimat tersebut adalah saya

membangungkannya, sehingga dia terbangun.

Firman Allah:

{@-+i36J}iUy
"Dd.n pada sebabagian malam bari bersembalryang tabajudlah kdn1u."
(QS. A1- Isra' lt7l:79)

Maknanya adalah bangunlah kamu dengan membaca al-Qur'an.
Dan ini merupakan dorongan untuk mendirikan shalat di waktu
malam, seperti yangdisebutkan dalam firman-Nya:

{@ :;#.@v+Js,fri;\
"Bangunlab (untuk salat) pada malam bari, kecuali sebagian hecil, (yaitu)
separubnya atau kurangsedikit dari itu." (QS. .Pyl-Muzzammil l73l:2-3)
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";r1At 
artinyaadalah orang yangmelakukan shalat di malam hari.

Dan dikatakan '#t '"i^t,yakni ketika unta tersebut meletakan bagian

bawah lehernya di atas tanah sambil berusaha untuk tidur.

-*b : )a)tdan ifiqlt (hijrah) artinyaadalah berpisahnya seseorang

iiari orang lain, baik secara fisik, lisan maupun hati (perasaan).

Allah ju: ber{irman:

{@e:6iie'";"'i4;\i\
"Ddn pisabkanlab mereka di tempat tidur rnerekd."

(QS. An-Nisa' [4]: 34)

Ini merupakan kiasan agar tidak mendekati mereka.

Pada firman-Nya:

{@g;A'o\;;fri\'ii^blfi;'r3t}
"sesunggubnya kaumku telah menjadih.an al-Qur'an ini diabaikan."
(QS. Al-Furqan [2s]: 30)

Yang dimaksud adalah berpisah dengan hati atau berpisah dengan

hati serta lisan.

Adapun kata sQl pada firman-Nya:

{@i;q""€#y
"Dan jaubilah mereka dengan cardyd.ng baik."
(QS. Al-M uzzammil 17 3l: l0)

Dapat bermakna tiga hal (fisik, lisan dan perasaan) dan mendorong

untuk berusaha melakukan salah satu dari ketiganya dengan perlakuan

yang baik, jika memungkinkan.

Begitu pun dengan firman-Nya /rra:
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{@r{,e-- v!
"Dan tinggalkanlah aku untuk, uaktu yang ldrnd.."

(QS. Maryamllgl: 46)

Sedangkan firman-Ny a iira:

{@#ui;r;y
"DAn tingalkanlab segala (perbuatan) yang keji."
(QS. Al-Muddatstsir 17 al: 5)

Merupakan dorongan untuk meninggalkan perbuatan dosa dengan

segala cara.

Makna asli dari kata';f\iiil adalah memutus hubungan dengan

orang lain dan meninggalkannya. Diambil dari firman.Nllah ki;:

{@ \'iguA\;i--i'r'y
" OrAng-ord,ng yd.ng berbijrah dan berl ihad.' (QS. Al-Baqarah l2l: 21.5)

Firman-Nya:

{@ e:'X' b*: c \4 irJi -"r*li ;.,4-Y
-fiugo) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung

balaman dan dari barta benda mereka." (QS. Al-Hasyr [59]: 8)

Firman-Nya:

{@ i'fit-G64;i.'u?-Jty
"Barangsinpa keluar d,ari rumahnya dengan maksud berhijrab kepad.a '

Allah." (QS. An-Nisa' [a]: 100)

{ @ 7i,b cv?"q. &.qi "iri'#{1 }
" Mak a j anganlah k amu j adikan di d,ntd,rd. rnerek a penol ong-peno long(mu),

hinga mereka berhijrah pada jalan Allab." (QS. An-Nisa' [a]: 89)
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Makna yang nampak katahrjrah dalam ayat-^yat di atas adalah

keluar dari pemukiman orang-orang kafir menuju pemukiman orang-

orang yang beriman, seperti para shahabat yang berhijrah dari kota
Makkah menuju Madinah. Akan tetapi ada jugayangberpendapat

bahwa makna kata hijrah di sana adalah meninggalkan serta menolak
syahwat, akhlak-akhlak tercela dan perbuatan dosa.

Adapun firman Allah:

{@e;JtLri-;B
"sesunggubnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan)
Tuh anku (kepadaku). " (QS. A1-' Ankab nt 129)t 26)

Maksudny a adalah meninggalkan kaumku dan pergi kepada Allah.

Dan firman-Nya:

{ @h tir,qi'{*s ;'i 6 K f1y
"Bukankab bumi Allab itu luas, sebingga kamu dapat berbijrab di bumi
itu?" (QS. An-Nisa' lfl:97)

Begitu pun dengan kata ili\*.i,Jl. Selain bermakna berperang dengan

musuh, |uga dapat bermakna mernerangi hawa nafsu. Sebagaimana

dijelaskan dalam sebuah riwayat hadits:

rf-'lr )U+1 &**nt)t61l ,y'&$)
"Kalian telah kembali dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar."l

Maksudnya adalah memerangi hawa nafsu. Dan juga terdapat
sebuah riwayathadits:

' Hadits dhaif diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi (13/523) dari haditsJabir bin 'Abdillah6i6g,
dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabrrya Dba'if Al-Jami dengan nomor
(4080).
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1$;rci'tttTuy
"Berhij rahlah kalian, dan jangan hany a berpura-p w a hljr ah." 2

Maksudnya adalah jadilah kalian termasuk orang-orang yang
berhijrah, akan tetapi janganlah hanyamenyamai mereka dalam ucapan

tanpa ada perbu atan yang nyata.

pi)l artinya adalah perkataan buruk atau kotor yang harus
ditinggalkan. Disebutkan dalam sebuah hadits:

(t# 'jrll
'Janganlah kalian mengucapkan perkat aar, yang keji. "r

Dikatakan |JJ ;;l,yakni ketika fulan mengucapkan perkataan
yarLg buruk dengan disengaja. ,-fr-|l5i5, yakni ketika orang sakit
mengucapkan perkataanyangburuk dengan tanpa disengaja. Ada yang
membaca ayat 67 dari surat Al-Mu' minun dengan: $|.8 9q; 6rS*.
Dan terkadang orang sakit yang berlebihan dalam mengucapkan
perkataan yarLgburuk disebut denganTgJit. Sehingga dikatakan i+Li,
yakni ketika orang sakit itu sengaja mengucapkan perkataanyarLgburuk.

Seorang penyair berkata:

t;;iS * -)V \3i3 W iF ib :;tiu .rd.i t t\6
(Dia berargumen) seperti seord,ngperernpuan ydng memiliki asal usul

ydng terbormat, ketika lbnu Dbarrah berkomentar tentdngnyrt. dcngan

perkataan ydng keji dan buruh

2 Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam Al-Kabir dengar nomor (51) dan al-Baihaqi
di dalam Al-Kubra detgrn nomor (18723) dari hadits Zaidbin Hubaisy ,<{!:5.3 Hadits Shahih diriwayatkan oleh an-Nasai dengan nomor (2033), Ahmad'di dalam Al-Musnad
dengan nomor Q3102) dari hadits Buraidah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani
di dalam kitabnya Sbabib Al-Jaml dengan nomor Q474).

toi o 2<
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Kalimat yif gbViVr, artinya dia menuduhnya dengan perkataan

fitnah (dusta). Kalimat \K t'#:+ 6>ii, di.r.apkan ketika fulan suka

mengatakan hal tersebut dan mengocehkannya, seperti orang sakit yang

sedang mengoceh dengan ucapan-ucapanyangburuk. Dan katalijt ini
hampir tidak pernah digunakan kecuali untuk menunjukan kebiasaan

yangburuk. Meskipun terkadang ia digunakan sebaliknya oleh orang

y^ngtidak mengamati asal usul kata tersebut dari orang Arab.

Kata fil dan i;7qJl artinya adalah waktu yatgdilarang untuk
melakukan perjalanan, seperti ketika cuaca sangat panas. Seolah-olah

ia meninggalkan manusia dan juga ditinggalkan. j6jt artinya adalah

tali yang digunakan untuk mengikat kuda, yarLg mana ia menjadi
sebab kuda tersebut meninggalkan unta. Dan bentuk dari kata jryl
ini disamakan dengan JUrl (ikat kepala) dan iult (tali kekang).
J.iatai;+s Jai artlnya unta yang dltlnggalKan, mal$udnya Kuda yang
terikat, \6fi ,-rr;jll 3\a4 aninyaanak panah yang meninggalkan busurnya,

Cot o. lo<
A.2tX 

-,1_9qr4r Lk e aftl
olat 

artinya y ang ditinggalkan, maksudnya kuda

kalimat ini sebagai perumpamaan dari kuda yangmelarikan diri.

?q& , LHt artinya adalah tidur sebentar.

- Allrh berfirman:

{@i;;6;)ti1+'t},(y
"Mereka sedikit sekali tidur pada waktu rndl*rn."
(QS. Adz-D zariy at ls Llz L7)

Bisa jadi bahwa makna dari ayat ini adalah waktu tidur mereka di
malam hari hanyalah sedikit. Dan bisa juga bahwa maknanya mereka tidak

tidur di waktu malam. Sedangkan kata jJ.ijt (sedikit) disana digunakan

untuk menunjukan nafi (peniadaan) serta sesuatu yang dinafikannya,

karena memang ia berjumlah sedikit. Dikatakan ,4.^').1i;:;r),
artinya saya menemuinya setelah tidur. Adapun ucapan orang Arab

U k,maknanya sama seperti i$,y^ituditujukan kepada orang yang
selalu ingin tidur.
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).f,b r iill artinyaadalah kehancuran dengan carajatthnya sesuatu

yangberat. Dan iLflt artinya adalah suara jatuhnya sesuatu yang hancur

tersebut.

Allah berfirman:

{@\T3\#r1;E'ibx;y
"DAn bumi belah, dan gunung-gunungruntuh." (QS. Maryam [19]: 90)

Dikatakan i?11,t'r3,., yakni ketika aku menjatuhkan sapi tersebut

untuk disembelih. Kata.Lit memiliki makna i;,{jt (y"rg dihancurkan)

seperti kata 6ill (sembelihan) memiliki makna ii*ft (binatang yang
disembelih).

Terkadang kata 3.iJt j"g, digunakan untuk menunjukan orang

y^tg lemah dan pengecut. Dan dikatakan fi U U3 ,F.r,L)r, (saya

bertemu dengan seseorang yangcukup satri saja bagimu,- jangan ada

orang lain lagi), yakni maknanya sama seperti kata ,!l.L (cukuplah

bagimu). Sedangkan arti hakikinya adalah yang menghancurkan serta

mengganggumu apabila ada orangyang sepertinya. [di 63.L6 atau

N\'"6, yakni ketika kamu men gganggu ketena ngar,lny a den gan sebuah

ancaman.

i.iiriJl artinya adalah menggerak-gerakan bayi agar dia tertidur.
jir,.iit adalah nama salah satu jenis burung yarTgsudah kita kenal.

Allah ju: berfirman:

{@'fi4ii;Jigcy
"Mengapa aku tidak melibat bud-bud." (QS. An-Naml l27l:20)

Dan bentuk jamaknya adalah blli.Sedangkan kata r4t*i, dengan

huruf ha' yang berharakat dhammah, artinya adalah seekor burung

hud-hud.
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Seorang penyair berkata:

X;, i--fli pt\** * 
^LVi611 7S *t'"6

Bagaikan seekor burung bud bud yang sdyaprryd telab dirobek oleb

anak panah, ia menciak-ciak di tengah jalan dengan duka

P-\.! r i$r arcinyaadalah merobohkan (menghancurkan) bangunan.
Dikatakan Ui.6 - ,.dJ.'"1, artinyasaya telah meruntuhkannya. Sedangkan

i.,"fll artinya adalah sesuatu yang dirobohkan arau dihancurkan.
Kemudian dari kata itu dibentuklah sebuah majas dan dikatakan irii3,
ymgartinyadarahyangtumpah dengan sia-sia. Begitu pun dengan kata

iUl, yakni diartikan sebagai sesuatu yang dihancurkan. Meskipun pada
penggunaannya, ia dikhususkan untuk baju ttayarLgtelah usang. Dan
bentuk jamaknya adalah irCf. naapun kalimar ;u.Jt ,L):""5,digunakan
untuk menunjukan banyaknya proses penghancuran itu sendiri.

Allah Ju: berfirman:

{@b*u'ily
"Tentulab telab dirobobkan biara-biara Nasrani." (QS. Al-Hajj l22l: aO)

dJ,b
sebagai

r ilriair (hidayah) artinya adalah petunjuk yangdiberikan
bentuk keramahan (kelembutan). Dari bab inilah kata ijEit

(hadiah) berasal. D an j uga kata ;;)l,s :V, y ang artiny aadalah bagian
depan dari gerombolan hewan buas yang menjadi petunjuk kepada
yang lainnya. Adapun untuk kata kerjanya, apabila makna yarLg
dimaksud adalah memberi petunjuk, maka menggunakan kata diii
(saya menunjuk an padanya). Sedangkan apabila menghendaki makna
memberi saja, maka menggunakan kata di.iii. Sepeni ucapan Eg3t,:;Cf,
yang artitya saya memberikan hadiah. ..*ll Jl ,\'ri, artinya saya
menunjuk annya ke rumah.
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Apabila ada yang berkata: Bagaimana bisa kamu mengarrikan
kata ilt4lt sebagai petunjuk yargdiberikan sebagai bentuk keramahan
(kelembutan)? Sedangkan Allah J'* telah berfirman:

*Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke Neraka."
(Q S. Ash- Shaffatl37l: 23)

Dan berfirman:

{@/irivt:i,lt*4;\
"DAn rnmunjukd.nnya ke azab Neraka." (QS. Al-Hajj l22l: a)

Maka dijawab: Penggunaan kata tersebut dalam kedua ayat di atas

merupakan perkataan majas yangdimaksudkan untuk menghina, dan
tujuannya adalah untuk mempertajam makna.

Seperti pada firman-Nya:

{@;$r{:'a,.r6\
"Maka gembirakanlab mereka bahan mereka akan menerima siksa yg
pedib." (QS. Ali 'Imran l3)z 2L)

Dan ucapan seorang penyair:

A4vw{?
Pengbormatan diantara mereka merupakan pukulan yang

merryakitkan

Hidayah yangAllah berikan kepada manusia ada empat macam:

P ert arna, j enis hiday ah y angdiberikan secara merara kep ada setiap
mukallaf, yaitu berupa akal, kecerdasan dan pengetahuan-pengetahuan
pasti yang bersifat global terhadap segala sesuatu sesuai dengan kadar
potensinya.

{@ d+rtt*;ery
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Sebagaimana Allah ju: berfirman:

{ @ is*^f ,it; ru, $ ;uAciilr},
"Rabb kami ialab (Rabb)yangtelah memberihan bentuk kejadi.an kepada

segala sesudttt, kemudian memberinla petunjuk." (QS. Thaha [20]: 50)

Kedua, hidayah yangdiberikan kepada umat melalui qakatpara
nabi, turunnya al-Qur'an dan yang semisalnya. Dan inilah hidayah

yangdimaksudkan oleh firman Allah Ju::

{@ e;1,a"*41ts,y
"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin ydng

memberi petunjuk dengan perintab Kami." (QS. Al-Anbiye' l2l)273)

Ketiga, taufik yang khusus diberikan kepada orang yang mau

menerima petunjuk. Dan ini adalah makna dari firman-Nya ju::

{@ ,s:i}i5\1X'iYy
"Dd.n ord.ng-ordng ydng ?rld.u rnenerima petunjuk, Allab menambah

p etunj uk k epada mereka." (QS. Muhamm ad 147): 17)

Firman-Nya:

{@,?fr;;4\b3.;,y
"dan barangsinpayangberiman kepadaAllab niscaya Dia akan memberi

petunjuk, kepada batinya." (QS. At-Taghabun [64]: 11)

Firman-Nya:

{ @'#*, r# s 4'; r:; -YA\ W)W( 6-1fi t'Y \
" sesunggubny a orang-ord.ng y ang beriman dan mengerj akan amal-amal
shalih, mereka diberipetunjuk oleb Rabb mereka karena keimanannya."
(QS. Ynnus [10]: 9)
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Firman-Nya:

{@'tft"#r;iq'b&Oi\iy
"DAn ordng-ordng yang berjihad untuk (mencari keridbaan) Kami,
benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereba jalan-jalan Kami."
(QS. Al-'Ankabut l29l: 69)

{@'"AV:iGt6;i{iii;iy
"DAn Allab akan menambah petunjuk, kepada mereka yang telab

mendapat petunjuk." (QS. Maryam l19l: 7 6)

{@fY,()iixia'pp1
"Maka Allab memberi petunjuk. ordng-orangyang beriman."
(QS. Al-B aqarah l2l: 213)

{@ #y*61\a#ua*.:;'fr,y
oDan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikebmdaki-Nya
kepada jalan yang lurus." (QS. Al-Baqarahl2lz 213)

Keempat, hidayah yang berupa petunjuk di akhirat yang
mengarahkan menuju Surga. Sebagaimana makna dari firman-Nya:

{@{6&"v#\
*Allab akan memberi petunjuk, kepada mereka dan memperbaiki
keadaan mereka." (QS. Muhamm ad g7l: 5)

"Dan Kami cabut segala rndcdm

mereka." (QS. A1-A' rdf l7]: 43)

Sampai ayat:

{@4, o:s2olteYti;Y
dendam yang berada di dalam dada
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{ @ r r{t- 6:i a iii 
-;""zIry

*Segala puji bagi Allab ydng telab menunjuki kami hqada (SurgQ ini."
(QS. Al-A'raf l7):43)

Pada keempat jenis hidayah diatas berlaku hukum tingkat.
Barangsiapa yang belum mencapai tingkat pertama, maka dia tidak
akan sampai mencapai kedua, dan bahkan tidak dapat disebut sebagai

mukallaf. Barangsiapa belum mencapai tingkat kedua, maka dia tidak
akan mencapai tingkat ketiga maupun keempat. Kemudian barangsiapa

yang telah mencapai tingkat keempat, maka pasti dia telah mencapai 3

tingkat sebelumn ya. Barangsiapa y ang telah mencapai tingkat ketiga,

maka pasti dia telah mencapai dua tingkat sebelumnya. Dan sebaliknya.

Karena terkadang ada orangyang mencapai tingkat pertama, akan

tetapi tidak dapat mencapai tingkat kedua, apalagi ketiga.

Manusia tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa pun,
kecuali hanya sebatas ajakan dan memberitahu jalan. Tidak dengan
macam-macam hidayah yang lain. Pengertian bahwa manusia dapat

memberi petunjuk dengan ajakan atau memberitahu jalan diisyaratkan
Allah dalam firman-Nya:

{@#tteJrp+alt;\
"Dan sesunggubnya kamu benar-benar memberi petunjuh. kepada jalan
yang lurus." (QS. Asy-Syura la\: 52)

{@ r6;i,fiiy
"DAn bagi tiap+izp kaum ada orangydng rnernberi petunjuk."
(QS. Ar-R a' d lt3l: 7)
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Yakni pendakwah. Sedangkan pengertian bahwa manusia tidak
dapat memberi petunjuk dengan macam-macam hidayah yang lain
ditunjukan Allah dalam firman-Nya:

{@4Juax{.iY-p.
"Sesungubnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada ordng
ydng kamu hasibi." (QS. Al-Qashash [28]: 56)

Setiap hidayah yang disebutkan oleh Allah ki; bahwa ia tidak
akan diberikan kepada orang yarLg zhalim dan orang kafir, maka
maksudnya adalah j enis hida y ah y ang ketiga, y aitu taufiq y arrg hany a
akan didapatkan oleh orang-orang yangmau menerima petunjuk. Dan
juga maksudnya adalah jenis hidayah yang keempat, yaitu pahala di
akhirat serta masuk Surga.

Seperti pada firman-Nya:

{ @ t:.+lei;'6i e ;'i,-{'iitii\
*Allab tiddk menunj uki orang-orang y d.ng zb al im. "
(QS. Ali'Imran [3]: 86)

Dan seperti pada firman-Nya:

G rr{H.i 
^ 

€r\r r:+1i [" 6tri 1,;;i\'\H ii\4( ]
{@{44)\i;rt

"Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebib nrencintai
kehidupan di dunia daripada akbirat, dan Allah tidak memberi petunjuk,

kepada kaum ydng kafir." (QS. An-Nahl 116l: 107)

{@G'i(a*6-,4-Y
"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kAu/r-t."
(QS. Ali'Imran [3]: 86)

Sampai firman-Nya:
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Sedangkan setiap hidayah yangAllah tiadakan dari Nabi :s;'42:x{p

dan dari seluruh umat manusia, serta dijelaskan bahwa mereka tidak
akan mampu untuk memberik anrLya, maka maksudny a adalahhidayah

y angselain berup a ajakan semata dan membe ritahu ialan, y aitu sep erti
memberikan akal, taufiq dan memasukan ke dalam Surga.

Allah berfirman:

{ @'xa- -J,s #nfi 'H: 
I A'^r 6ic Ji)y

"Bukanlab keanjibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan

tetapi Allab-lah ydng memberi petunjuk (memberi taufi,k) siapa yang

dikehendaki-Nya." (QS. Al-Baqarah l2l: 27 2).

{@tiiji&&;;ixi.Mi;y
"Kalau Allah mengbendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka sernttd

dalam petunjuk." (QS. Al-An'am [6]: 35)

{@";*:t*"nrSlrsa,J6y
"Dd.n kamu sekali-kali tidak dapat rnemimpin (memalingkan) orang-

ord.ng buta dari kesesatan mereka." (QS. An-Naml l27l:81)

)
"fika kamu sdngd.t mengbarapkan agar mereka dapat petunjuk, maka

sesungguhnya Allab tiada memberi petunjuk kepada ordng ydng

disesatkan-Nyo." (QS. An-Nahl 116l: 37)

{@ }c^b|it3i'i}$'-{ty
"Ddn siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorang),.tn pemberi

petunjuk baginya." (QS. Az-Zumar [39]: 36)

{ @ 1f{ ci aii"(Ld\; 4 u a x{ JY-Y

{ @ 3l^ J ex{';i11 &'i iq,}t ay-
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{@aYrtiy
" Orang-orang ydng zhalim." (QS. At-Taubah [9]: 1 09)

Pada firman Allah:

"Sesunggubnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang
yang kamu kasibi, tetapi Allab memberi petunjuk kEada ordng ydng
dikebendaki-Nya." (QS. Al-Qashash [28]: 56)

Makna yangdemikian juga diisyaratkan dalam firman-Nya ;\;si

{@-arr\;'Kg-JviiFJGy
*Maka 

apakab kamu (hendak) memaksa manusia suparya mereka menjadi
orang-ord.ngyang berimd.n sernudnyai" (QS. Yunus [10]: 99)

{@ ";';:rte';i$;,;Y
" DAn barangsiapa y ang ditunjuki Allab, dialah yang mendapat petunj uk. "
(QS. Al-Kahfi [18]: 17)

Yakni barangsiap 
^ 

yangmenginginkan dan mencari hidayah, maka
dia adalah orang yan1akan diberi taufiq serta ditunjukan jalan menuju
Surga, bukan orang yang menentangnya kemudian malah mencari
jalanyang sesat.

Sebagaimana Allah berfirman:

{@ 6*4i1 i;;rt c#'-$i'6y
"Dd.n Allab tidak memberikdn petunjuk kepada ord,ng-ordng kafir."
(QS. At-Taubah l9l:37)

Dan berfirman dalam ayatyanglain:

{ @ 3fu 3 l(3 #,sir{ i;t:bL_y

"Sesunggubnya Allah tidak menunjuki orang-orang yd.ng pendusta dan

sdngdt ingkar." (QS. Az-Ztmar [39]: 3)
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Yang dimaksud dengan orang yangpendusta dan sangat ingkar
adalah orang yangtidak mau menerima petunjuk. Karena memang

maknanya mengarah kesana, meskipun secara la{azh ia tidak
menunjukan hal tersebut. Kalimat "Barangsiap a y angtidak menerima
petunjuk-Nya, maka Dia tidak akan memberinya petunjuk", maknanya

sama seperti ucapan: Barangsiapayangtidak mau menerima hadiahku,
maka aku tidak akan memberinya hadiah. Dan barangsiapa yangtidak
menerimapemberianku, maka aku tidak lagi memberinya,dan barang

siapa y^ngtidak menyukaiku, maka aku tidak akan menyukainya.

Maka berdasarkan hal ini Allah berfirman:

"A I lab tiddk menunj uki orang- orang y d.ng zbalim. "
(QS. Al-Baqarah l2l: 2s8)

Dan di tempat lain menggunakan kata:

" Orang- orang y ang fasrk. " (QS. Al-Baqarah l2): 26)

Adapun firman-Nya:

{ @';,9r'ir,ii;ii 6 fr{ Kb)

{@a-#ry

{ @ i1;i S J v-,s61 fi'&3 !; 6:i lt Gi,Sy
*Maka apakab ord.ng-ord.ngyd.ng rnenunjuki kepada kebenaran itu lebih
berbak diikuti ataukab ord.ng y d.ng tidak dap at memberi petunj uk, kecuali
(brlo) diberi petunjuk?'(QS. Y[nus [10]: 35)

Ada yang membacanya dengan diij 6f i1a+ij, yakni orang yarlg
tidak dapat memberi petunjuk kepada orang lain kecuali bila diberi
petunjuk, atau orangyaragtidak mengetahui serta mengenal apapun,

atau orangyang tidak mendapatkan hidayah, dan meskipun dia
diberi hidayah juga tidak akan menerimanya. Secara lahir ayat diatas

mengindikasikan bahwa apabila orang tersebut diberi hidayah maka
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dia akan menerimanya,yakni untuk memberikan pemahaman bahwa
dia serupa dengan kalian.

Sebagaimana Allah ju: berfirman:

{ g'4e 5r+-t"i oi a o}i t Ji':,t- \
"sesunggubnya berhala-berbala ydng kamu seru selain Allab itu adalah
rnakhluk (yong lemab) yang serupa juga dengan kdrnu."
(QS. A1-A'raf l7l: t9+)

Dan sesungguhnya ia adalahhanyalah benda-benda mati.

Allah berfirman di ayat yang lain:

'ijt) et'ii; o.iAi n6:'-;1) afri (. ;j si abfrjy

"Dd.n mereka menyembah selain Allah, sesuatu ydng sdlnd sekali tidak
dapat rnemberikan rezeki kEada mereka, dari langit dan bumi, dan
tidak akan sdnggtp (berbuat apa pun)." (QS. An-Nahl 116l:73)

Firman-Nya F.:'*:

{@i-;i:@",y
"Dd.n Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan
kejabatan)." (QS. Al-Balad [90]: 10)

"DAn Kami tunjukkan keduanya jalan yang b rus."
(QS. Ash-shaffet p7l: 1,1,5)

Kamus AtQur'an

{@#.ii Liai(#;-*iy

{@ i*ai";-'.,;c;\
"Sesunggubnya Kami telah menunjukinya jalan yang lu.rus."
(QS. Al-Insan [76]: 3)
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Kata petunjuk dalam ayat-ayat di atas merupakan isyarat terhadap
jalan yang hanya dapat diketahui oleh akal dan syariat, sepefti jalan

kebaikan atau keburukan dan jalan yanglayak mendapatkan pahala

atau siksaan. Begitu juga dengan firman-Nya:

{@kgiU;6qya:.r6ry
"sebagian diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi telab pasti kesesatan

bagi ntereku." (QS. Al-A'raf l7):30)

{ @ I'6 uc +ni'(5,1; 4 i a x{ .iY\
"sesunguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang

yang kamu kasibi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang

dikebendaki-Nya." (QS. Al-Qashash [28]: 56)

Sedangkan firman-Nya:

{@ltf i4\:-i.6'y
"DAn barangsiapayangberiman kepada Allab niscaya Dia akan memberi
petunjuk kepada batinya." (QS. At-Taghabun [54]: 11)

Merupakan isyarat terhadap taufiq yang diletakan di dalam hati
seseorang, sesuai dengan apa yang dia usahakan. Sebagaimana hal

tersebut juga maksud dari firman-Nya kii:

{@ 6'i}i6\:'3tla.59y
"DAn orang-ora.ng yang rnau ff-tenerirna petunjuk, Allab menambab

petunjuk, kepada mereka." (QS. Muhammadla7): t7)

Di beberapa tempat kata fit*alt digunakan sebagai kalimat muta'addi
(transitiQ dengan tanpa tambahan apa-^pa. Di beberapa tempat dengan

tambahan huruf lam. Sedangkan di tempat yanglain dengan tambahan

kata J1.

Allah Jr* berfirman:
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{ @ # Yn {v-G $ r:; ;'u, *J1y
"Barangsiapa yang berpegang tegub kepada (agama) Allab, rnaka
sesunggubnya ia telab diberi petunjuk kepada jalan yang lu.rus."
(QS. Ali 'Imran [3]: 101)

{ @ r+# 9v. Jt 4:-:;t(e*5y
"DAn Kami telab memilib mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-
rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus."
(QS. Al-An'em 16l: S7)

Dia berfirman:

{@'U!;t6:ilLai,sy
*Maka apakah orang-ordngydng menunjuki kepada kebenaran itu lebih
berbak diikuti." (QS. Ytnus [10]: 35)

Dia berfirman:

{ @g; + ty{,Sv@ frJ dv-.,l $,i;;\
"Maka katakanlab (kepada Fir'aun), *Adakab keinginanmu untuk
membersibkan diri (dari kesesatan), dan engkau akan kupimpin ke jalan
Rabbmu agar enghau takut kepada-Nyat" (QS. An-Nazi'at l79l: lS-t9)

Adapun diantaracontoh kata iltqttyang menjadi kalimat muta'addi
tanpa tambahan apa-apa adalah firman-Nya:

"Da.n Kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus."
(QS. Ash-Shaffatl37l: 1 1 8)

Kamus AlQur'an
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{@ ( ;;3,Gtrr#-45y
"DAn pasti Kami tunjukkan kEada me-reka jalan yang lurus."
(QS. An-Nisa' [4]: 68)

857



{@'pltt>aj(6 }
*Tunjukilab kami jalan ydng lurus." (QS. Al-Fatihah [1]: 6)

{ @Iiipr ";"'bi4 S ;'i;,y
"Apakab kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orangyang
telab disesatkan Allahi" (QS. An-Nisa' fal: 8S)

{@('r'!"&#$Y
"DAn tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada n'terekd."

(QS. An-Nise' [4]: 168)

{@ '.#\.--t=tr i6y
*Apakah kamu dapat memberi petunj uk kepada ordng-orang yang buta. "
(QS. Ynnus [10]: a3)

{@t#$r€irrs.t6y
"Ddn menunjukkan rnereka jalan yang lurus kepada-Nya."
(QS. An-Nisa' [4]: 175)

Ketika proses memberikan petunjuk atau mengajar
mengkonsekuensik an adanya dua hal, yaitu pemberitahuan dari orang

yangmemberitahu dan penerimaan dari orang yangdiberitahu. Maka
ketika orang yangmemberi petunjuk ataupengqar telah mengerahkan

usahanya, akan tetapi tidak ada penerimaan dari orang yang diberi
pengqaran dan petunjuk, maka yang demikian itu dapat dikatakan
dengan * Ji ril { (dia tidak memberikan petunjuk dan juga tidak
mengajar), karena melihat tidak adanya penerimaan. Dan dapat
juga dikatakan '&t os (dia telah memberikan petunjuk dan telah
mengajar), karena melihat bahwa dia telah mengerahkan usaha untuk
memberikan petunjuk atau pela)aran.
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Apabila seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa Allah jus tidak
memberi hidayah kepada orang-orang kafir dan fasik, karena melihat
tidak adanya penerimaan yangmenjadi syarat kesempurnaan dari
hidayah dan pengajaran tersebut. Dan dapat juga dikatakan bahwa
Allah telah memberikan hidayah serta mengajari mereka, karena
melihat adany a vp ay ayan g telah dilakukan, y aitu memberikan mereka
dasar (potensi) untuk menerima hidayah tersebut. Maka berdasarkan
yangpeftama Allah Jus berfirman:

{ @'u*;i'ii ;ii e i{'ai'b
"DAn Allab tidak memberikdn petunjuk kepada ordng-orang zalim."
(QS. Al Baqarah l2l:2sB)

{@ t6rr'Y
"Orang-orAng kafir." (QS. An Nisa [a]: 1a0)

Dan berdasarkan yangkedua, Dia ki; berfirman:

{ @ u rx& g'i'\WE "#14 :;Cv \
"Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk
tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk."
(QS. Fushshilat la\: V)

Sedangkan yang lebih baik, karena tidak adanya penerimaan
dengan benar, maka dikatakan: Allah telah memberinya petunjuk akan
tetapi dia tidak memberi petunjuk tersebut.

Sebagaimana dalam firman-Nya:

"DAn adapun kaum Tsamud." (QS. Fushshilatla\: V)

Sampai akhir ayat.

{@jJ.:6;y
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Adapun pada firman Allah:

{ @ i\$ 6c *"r. FG 3,ili ;+y
"Kepunyaan Allablah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada

siapa yang dikehendaki-Nya." (QS. A1-Baqarahl2l: 142)

Sampai firman-Nya:

{ @ ai,s't^ qii lp$ yi$ cilI5 r
"Sunggub (pemindaban Kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orangydng
telah diberi petunjuk oleb Allah." (QS. Al-Baqarahl\: M3)

Mereka adalah orang-orang yang mau menerima hidayah dan
merekapun mendapatkan hidayah.

Kemudian untuk firman-Nya u!a:

"Tunjukilab karni jalan ydng lurus." (Qs.Al-Fatihah [1]: 6)

Dan firman-Nya:

"DAn pasti Kami tunjukkan kepada mereka jalanyanglurus."
(QS. An-Nisa' [4]: 68)

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah hidayah yang
bersifat umum, yaitu akal dan sunnah para Nabi. Kita diperintahkan
Allah untuk memohon diberikan hidayah tersebut dengan lisan-lisan
kita, meskipun hal itu sudah ada dalam diri kita, dikarenakan Dia
memberi pahala pada kita atas permohonan tersebut. Sepeni halnya
Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan: *1i J jb'"iy',l
(Ya Allah, bershalawatlah untuk Nabi Muhammad), meskipun
sebenarnya Dia ju: telah bershalawat untuknya, sebagaimana
disebutkan dalam firman-Nya:

{@LE:JGtrr*45y
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"Sesunggubnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bersbalaant untuk,
Nabi." (QS.Al-Ahzeb [33]: s6)

Ada yang berpendapat bahwa ucapan tersebut (shalawat)
maksudnya adalah doa agar Allah menjaga kita dari penyesatan orang
yang telah sesat dan dari godaan syahwat. Ada y^rgberpendapat bahwa
maksudnya adalah memohon agar diberi taufiq yangtelah dijanjikan
dalam firman-Nya:

{ @ ;ari *t; c,.i }i6v:$65ry
"Ddn orang-ordng ydng nxdu menerirna petunjuk, Allah menarnbah
petunjuk, kepada mereka." (QS. Muhamm ad g7l: t7)

Dan ada j u ga y angmengatakan bahwa maksudnya adalah memohon
agar diberi hidayah (petunjuk) menuju Surga ketika di akhirat.

Adapun pada firman Allah g.1p:

{ @it i 6{^A;ri lpJ yi$ ailtl r'

"DAn sungguh (pemindaban kiblat) itu terasa d,rnat berat, kecuali bagi
ordng-orangyang telab diberi petunjuk oleh Allah.'
(QS. Al-Baqaruhl2l: M3)

Maksudnya adalah orang yarLgtelah diberi hidayah taufiq, yakni
yarLg disebutkan dalam firman-Ny a kiL :

{@ 6.i}i5V;x'u$gy
"Ddn ord.ng-ordng ydng nTdu ntenerima petunjuk, Allab menambah
petunjuk kepada mereka." (QS. Muhammad ft71: 17)

Secara bahasa, kata g;Ct dan &t:Jr memiliki makna yang sama. Akan
tetapi pada penggunaannya Allah 'pj; mengkhususkan kata g;*iit untuk
menunjukan hidayah yang Dia jaga serta Dia berikan pada manusia.
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Seperti pada firman-Nya:

{@iri:$';;Y
"petunjuk bagi mereka ydng bertakua." (QS. Al-Baqarahl2l: 2)

{@*; e,sli,ea1;'y
*Mereka itulab yangtetap mendapat petunjuk dari Rabb rnerehA."

(QS. Al-Baqarah l2): s)

{@+uiu-r1i}
"sebagai petunjuk bagi manu.sla. " (QS. Al-Baqarah [2]: 1S5)

{@ G\'idurcli;#.u-sg}
" Ke m u dian j ika datan g p etunj u k - Ku kep a damu, m aka barang s iap d. y d.n I
mengikuti petunjuk-Ku." (QS. Al-Baqarah [2]: 38)

{@}"&iit6 fieiar,3}
"Katakanlab: Sesunggubnya petunjuk Allah itulab (yorg sebenarnya)

petunjuk." (QS. Al-An'em 16l:71)

{@6--,ry:if^Yr;;61^K'\
"dan petunjuk serta pelajaran bagi ord.ng-ordngydng bertakana."

(QS. Ali'Imran [3]: 138)

{@uiliiiy&<i^w6i;y
"Kalau Allab menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka sernua

dalam petunjuk." (QS. Al-An'am [5]: 35)

{ @U J e+e!';;\L9 r+'i it'?;,iL }
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"Jika engkau (Mubammad) sangat mengharapkan agar merekamendapat
petunjuk, maka sesunggubnya Allab tidak akan memberi kepada ordng
yang disesatkan-Nya." (QS. An-Nahl lL6l:37)

{ @ a'i)V{i3i\i;iiAii aa. t y
*Mereka itulah orangyang membeli kesesatan dengan petunjuk.'
(QS. Al-B aqarah l2l: 16).

Sedangkan kata i;tgl khusus digunakan untuk menunjukan
hidayah yang dipilih oleh manusia dengan usahanya sendiri, baik
berkaitan dengan unrsan dunia maupun akhirat.

Allah Ju: berfirman:

{@ Ui'4;$i'#G'iifiy
"DAn Dialab ydng menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu
menj adikanny d petunj uA. " (QS. Al-An' am 161: 97)

Dia berfirman:

-t;r;{; G6;\qJ-{''-$$t fii;
{@{';

"Kecuali merekayangtmindas baik lahi-laki atauperernpudn dan anak-
anak yang tidak berdaya dan tidak mengetabui jalan (untuk berhijrab).'
(QS. An-Nisa' [4]: 98)

Dan terkadang kata tryl jugadianlkan dengan mencari hidayah,
seperti pada firman-Nya:

{ @ i-,t+ "# i'6$io $:t 6;;WY* tL3 y
"Dd.n (ingatlab), ketika Kami memberikan kepada Musa Kitab dan
Furqan, agar kamu memperoleb petunjuk." (QS. Al-Baqarahl2l:53)

)t)ic
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Dia berfirman:

{ @ 6)^*3'#i fu ,*'C\i *a:s "$;ir6 }
"Maka janganlab kamu takut kepada mereka dan takutlab kepada-Ku

6ojo).Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku dtdsnnu, dan supaya kamu
rnendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah [2]: 150)

{@t'r.^ai )A\fii'Yy
"tika mereka masuk Islam berarti mereka telab mendapat petunjuk."
(QS. Ali'Imran [3]: 20)

{ @i*; t * -* iit;v s4,Vt;,19 }
"Maka jika mereka beriman kqada apa yang kamu telab beriman

kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk."
(QS. Al-Baqarah l2lz t37)

Dan terkadang kata cs+ii3l diucapkan untuk orang yang mengikuti
orang yang berpengetahuan (berilmu), seperti pada firman-Nya:

{ @'ur4-1 1r1, *'t. iri1l,i ;Krls li\
"DAn apakab mereka itu akan mengikuti nenek rnoya.ng mereka

walaupun nenek rnayang mereka itu tidak mengetabui apa-apa dan

tidak (pula) mendapat petunjuk?" (QS. Al-Maidah [5]: 10a)

Yakni untuk menunjukan bahwa mereka tidak memiliki
pengetahuan dalam dirinya dan juga tidak mengikuti orang y^ng
berpengetahuan.

Adapun pada firman-Nya:

{@W 3-;rA|',ti;;:#),s;;t35 t'3 #y
*Sebab itu barangsinpa yang mendapat petunjuk maka sesunggubnya

(petunj uk, itu) untuk kebaik an diriny a sendiri. Dan barangsiapa yang sesat,
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{@'i;# ,i:s;rty;4,ry
" (Yaitu) ordng- ord.ng y ang ap abila ditimpa musibab."
(QS. A1-Baqarah l2l 157)

Sampai ayat berikutnya:

maka sesungguhnya kesesdtdnnyd, itu mencelakakan dirinya sendiri."
(QS. Yunus [10]: 108)

Kata fl{-i)l di sini dapat mencakup semua makna dari kata
tersebut, yakni mencari hidayah, mengikuti, dan mengusahakannya.
Begitu juga dengan firman-Nya:

{ @'o'r..6-{ &,#i * i:{, AiiA,Wr&';{5y
"Dd.n syaitan telab menjadikan mereka memandang indah perbuatan-
perbuatan rnereka lalu mengbalangi mereka dari jalan (Allab), sehinga
mereka tidak dap at petunj uk.' (QS. An-N aml l27l: 24)

Sedangkan pada firman-Nya:

{ @ u'f i Wj -$'Jt;46 $3tra ;E y
"DAn sungguh, Aleu Maba Pengampun bagi yang bertaubat, beriman
dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk."
(QS. Thahel2)l:82)

Maknanya kemudian dia terus mencari hidayah, tidak pernah
berhenti mengusahakannya serta tidak kembali kepada maksiat.

Dan yang dimaksud dalam firman-Nya:

{@*q:iri$isy
"DAn mereka itulah ora.ng-orangyang mendapat petunjuk."
(QS. Al-B aqarah l2l: 157)

Adalah orang-orang yang berusaha mendapatkan hidayah dari
Allah, menerimanya serta mengamalkannya.
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Allah jr= berfirman mengabarkan tentang mereka:

{ @ O3QA Gyi'ry I g$:s6 Ltai i1s\}ci y
"Ddn mereka berkau, *lVabai pesihir! Berdoalah kepada Rabbmu

untuk, (melepaskan) kami sesuai dengan d.pd yd.ng telab dijanjikan-Nya
kepadamu; sesilnggubnya kami (jika doamu dikabulkan) akan menjadi
ordng ydng mendapat petunjuk. " (QS. Az-Zukhru{ p\z a9)

Adapun kata &riit khusus digunakan untuk menunjukan hewan

y angdihadiahkan (dikurbankan) untuk baitullah. Al-Akhfasy berkata:

Bentuk tunggal dari kata tersebut adalah 'i-5. O^" Al-Akhfasy juga

berkata: Dan untuk bentuk muannatsnyajngadikatakan dengan $ii,
seolah-olah ia adalah mashdar yarlgdisifati.

Allah ju: berfirman:

{@'4iri,fr\cia39y
"Jika kamu terkepung (terbalang oleh musuh atau karena sakit), maka
(sembelib lah) kurban ydng mudah didapat. " (QS. Al-Baqarah l2l: 19 6)

"Jangan (mengganggu) binatang-binatang kurban, dan binaung-
binatang kurban yang diberi tanda (QS. Al-Meidah l5): 2)

{@6}';Gnby
" Dan mengbalangi beaun korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya.'
(QS. Al-Fathl48l:25)

{@'4fii1;c{tt7;y

{@ }{<i&(r}
*Sebagai kurban ydng dibawa sampai ke Kabah."
(QS. Al-Meidah [s]: es)
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Kata ijEitkhusus digunakan untuk menunjukan kelembutan yang
diberikan oleh sebagian orang kepada orang lain.

Allah jus berfirman:

"Ddn sesunggubnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan
(membaua) badiab." (QS. An-Naml l27l:35)

{@i;$.-+AS\
"Tetapi kamu rnerasd bangga dengan hadiabmu."
(QS. An-Namll27l:36)

qeiul artinyaadalah piring atau baki yang dihadiahkan. Sedangkan

iEijl artinyaadalah orang yangbanyak memberikan hadiah.

Seorang penyair berkata:

u.ir JE\LI Lrrb *y:
Sesungguhnya kamu adaQ ordngyary.g banyak berbicara keji

yang isi perutnya kotor

Adapun kata $git dapat diucapkan dengan makna,3*rJl (hewan

kurban), dan dapat juga diucapkan dengan makna mempelai perempuan.

Dikatakan U, JLri;?ldi5.;, artinya saya memberikan mempelai
wanita itu kepada suaminy^.'\ry g$ E$ SLIV, artinya alangkah
bagusnya hadiah fulan dan metode (dalam memberikan)nya. ,i)-i
,;cl&.95td, yakni ketika fulan dipapah diantara dua orang seraya

berstumpu kepada keduanya . tiptcr3tii, yakni ketika perempuan itu
berj alan seperti lalannya hewan kurban.

[*-:;f '::::*i^r^uT6,artinvadiamenggiringnvadengan

;vy
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Allah jus berfirman:

{@ AY.i,}*'rii'"6y
" Ddn datanglab k epadany a kaumny a dengan bergegas - gegas. "
(QS. Hnd [11]: 7s)

L# - #i, L$, yakni ketika dia melesatkan tombaknya dengan

cepat. 7jt ^rtinya 
adalah orang yang cepat jalannya atau cepat

menangis. Danadayang berpendapat bahwa kata gAl dan'oZ;i[t artinya
adalah kutu yang berukuran kecil.

: Allah Ju: berfirman:

{@Z;s; ;uF $Y", riHii iY UlWy
"DAn dpd ydng diturunkan kepada dua orang Malaikat di negeri Babil
yaitu Harut dan Marur." (QS. A1-Baqarahl2): 102)

Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah Malaikat. Sebagian

ahli tafsir berkata: Keduanya adalah nama syaitan, baik dari golongan
manusia maupun jin. Dan dalam ayat di atas keduanya dibacanasbab
karena menjadi badal (aposisi) dari firman-Nya jw:

.{@<+iti'"#fiy
" H any a sy ait an - sy aitanl ab. " (Q S. Al-B aqarah l2l: 102)

Dengan badal ba'db min kull (aposisi sebagian dari keseluruhan).

Sep eni h alnya :ucap an: $,L 1'"5 t .f'61_,$6 (mereka berkata sesun gguhnya
hal itu, yakni Zaid dan Umar). &'iit artinya adalah lebarnya rahang
bawah. Dikatakan ,i,;Jl UJ k;, artinyakuda yangmemiliki rahang
yang lebar. Aslinya dari ucapan'aJf,"j, yang artinya dia merobek-
robek bajunya. Dan dikat akan &3j)\, artinya adalah wanita y^ngtidak
menyembunyikan rahasia serta tidak berbicara kotor.
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'01, 
3jj6 adalah sebuah nama yangbukan berasal dari bahasa

Arab dan juga tidak ada sedikit pun ucapan orang arab yangberkaitan
dengan kata tersebut.

jj! : ;a)t artinya adalah menggerakan dengan kencang. Dikatakan
"i;u - Elt,3.',y, artinyasaya menggoyangkan tombak itu, sehingga ia
menjadi bergoyang . ,\EA)-tiJ3,\9, artinyasaya menghasut fulan agar

dia mau memberi.

Allah Ju: berfirman:

{@r,ii*.'*r-ei5\
"Ddn goyanglab pangkal pobon kurma itu ke arahmu.)
QS. Maryamllg):25)

{@ gcr'*Y
*Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-
gerak." (QS. An-Naml l27l: l0)

Dan dikatakan ..ll.i1Jl 'ji\, yakni ketika tumbuhan itu bergerak
karena berkembang (tumbuh).

Allah ju: berfirman:

{ @ z6 !ix'"tsLi{" ffi-f',,y
"Kemudizn apabila telab Kami turunkan air di a.tasnyd, biduplab bumi
itu dan suburlab." (QS. Al-Hajj l22l:5)

gt-' iil O ,SFil'$tr\, artinya bintang itu bergerak menukik
ke bawah.-1t.6F ,.k-, aninya pedang yangmengkilap dan bersinar.
q+?\Y, artinya air yang bening. HL k, artinya laki-laki yang
berbadan ringan.
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if: Ailah berfirman:

{ @J}i;t 6@3,:,:r3i :1'y\
" Sunguh, (al- Qur' an) itu benar-benar firman pemisab (antara y ang b ak
dan yang batil), dan (al-Qur'an) itu bukanlah senda-gurd.uAn."

(QS. Ath-Thariq [86]: 13-1a)

Yang dikatakan sebagai J$l 
^d^l^h 

setiap ucapan yangtidak ada

guna serta manfaatnya. Yakni menyamakannya dengan kata Jg$t
ftekurusan).

I ot
D , '"Al artinyaadalah bergurau dengan diam-diam. Dan terkadang
-i{l"g diucapkan seperti halnya kata Llt (gurauan).

Di antara penggunaan kata ',jlyangdimaksudkan untuk bermakna

LFt ^d^l^h 
firman-Nya:

"Ddn apabila dia mengetabui barang sedikit tentdng ayat-dyat Kami,
maka ayat-dydt itu dijadikan olok-olo,€." (QS. Al-Jatsiyah [a5]: 9)

{@ W*yai*,4!:ig65y
"Dd.n apabila mereka melibat kamu (Mubammad), mereka harryalab
mmjadikan kamu sebagai ejekan." (QS. Al-Furqan l25l: a\

{ @ 63 n YA}'+L --,Lr;i 
i-i-$i -a; $bY

"Ddn apabila orang-ordng kafi.r itu melibat kamu, mereka hanya
membuat kamu menjadi olok-olok." (QS. Al-Anbiya' [21]: 36)

{@(i Kirqc41;rerltj}

{@,a;riiciiiry
" Merek a mmj adikanny d, buab ej ehan dan permdinan. "
(QS. Al-Maidah [s]: s8)

Hsruf Ha870



{@
*Apakab kamu bendak menjadikan kami buah ejekan?"

(QS. Al-B aqarah l2l: 67)

{@B pt+;r;r;'$$y
"Janganlah kamu jadikan hukum-bukum Allab permd.inAn."
(QS. Al-B aqarah l2l: 23 t)

Dalam ayat-ayat diatas, Allah menganggap besar penghinaan
mereka dan mengingatkan akan buruknya perbuatan mereka itu.
Karena disana Allah menyebutkan bahwa mereka mengganggap
hukum-hukum-Nya sebagai permainan, padalah mereka mengetahui
dan meny adari kebenarannya.

Dikat akan * 4 |t; ata',t 3i'JA-i.\, artiny as aya melecehkannya. Makn a
dari L )t ^d^i^h'^encari 

;ik^" (olokan). Meskipun t.ikrdrng i,
digunakan untuk mengungkapkan perbuatan mengejek (mengolok) itu
sendiri. Sebagaimana kata tti|t yangmakna aslinya adalah mencari

lawaban, akan tetapi terkadang digunakan untuk mengungkapkan
makna dari kata itr)l (menjawab).

Allah berfirman:

{ @ 5i# -K -4;;-}>L);1 ;;6 SY
"Katakanlah: Apakab dengan Allab, alat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu
selalu berolok-oloki" (QS. At-Taubah [9]: 65)

{@ 6i#4\}(tirc-16\
"Dd.n mereka diliputi oleb azab ydng dabulunya mereka selalu

memperolok-olokkannyd." (QS. Hud [1 1]: 8)

{ @'o;)1i-.+6fi Ui er$r' \
"Ddn setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu

memperolok-olokannya. " (QS. Al-Hijr [15]: 1 1)

'sg(6\
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{ @ v|;;t-; u5* f't,.*t; "# tsyp

*Apabila kamu mendengar dydt-dydt Allah diingkari dan diperolok-
olokkan (oleh orang-orang kofir)." (QS. An-Nisa' [a]: 1a0)

{@ "Vq'F',A#i)ili!
"Dd.n sunggub telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelurn kArnu."
(QS. Al-An'dm [6]: 10)

Pada hakikatnya perbuatan mengolok (lu.i;-)l) tidak mungkin
dilakukan oleh Allah, sebagaimana tidak mungkin Dia bersenda gurau

$litt) dan bermain-main (,ijlt), Maha Suci Allah dari semua itu.

Maka firman-Nya:

{ @ {',i:3- Ai$, e{fi: Atsii:i'^\ y
*Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka

terombang ambing dalam kesesatan." (QS. Al-Baqarah [2]: 15)

Yakni Allah membalas mereka dengan cara mengolok, maknanya
adalah Allah membiarkan mereka dalam beberapa waktu, kemudian
tiba-tiba menyiksa mereka sebagai bentuk tipuan. Perbuatan seperti

itu dikatakan dengan ll,b,)l (mengolok), karena mereka benar-benar

tertipu olehnya, bagaikan sedang diolok-olok (dipermainkan). Dan
yang demikian itu mirip dengan istidraj, karena orang diberi tidak
mengetahui apakah itu anugrah atau musibah? Atau Allah menggunakan

redaksi seperti itu dalam ayat diatas, dikarenakan mereka mengolok-
olok, dan perbuatan mereka itu diketahui oleh Allah. Sehingga

seolah-olah justru Allahlah yang mengolok-olok mereka. Dan yang

demikian itu mirip dengan ucapan: Barangsiapayang menipumu
dan kamu menyadarinya meskipun tanpa mengetahui identitasnya
dengan pasti, kemudian kamu mengambil tindakan pencegahan, maka

sebenarnya dia yang telah tertipu olehmu. Ada sebuah riwayat yang
menceritakan bahwa orang-orang yang mengolok-olok ketika di dunia
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akan dibukakan pintu Surga untuk mereka, sehingga mereka bergegas

menuju ke arahnya. Akan tetapi ketika mereka sampai, pintu tersebut
telah ditutup kembali.

Ini merupakan makna dari firman-Nya:

{@ig.)Ki;ti;t;'.,.ri;;)6,y
"Maka pada hari ini, orang-ord.ng yang berimdn ydng menertaw.takan

orang-ord.ng kafir." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 3a)

Dan semua makna-makna diatas tercakup dalam firman-NyakiL:

{@ $1,:';"tr6"i,fr'6y
*Allah akan membalas pengbinaan mereka itu, dan untuk mereka azab

yang pedih. " (QS. At-Taubah l9l: 79)

Pj! : Makna asli dari kata iA\ adalah menghimpit sesuatu yang

iridlt sampai hancur. Seperti :>rlt iy (menghimpit botol air) atau

$tS r.tiy (menghimpit ketimun dan semangka). Dan dari sinilah
kat a o.l:; t beras al, y arlg artiny a adalah kekalahan. Karena seb agaimana

makna iersebut diungkapkan dengan kata'a::41, ia juga diungkapkan
dengan menggunakan kata iJill dan filt (y^ngmana makna asli dari
keduanya adalah menghancurkan).

Allah jw berfirman:

{@rni-?*J}4y
*Mereka (tentara Thalut) mengalabkd.n tentd.rd.Jalut dengan izin Allab."
(QS. Al-B aqarah l2l: 25 t)

{@ v$'ir&?i631&e3}
"(Mereka itu) kelompok besar bala tentaraydngberada di sanayangakan
dikalahkaz." (QS. Shed [3S]: 11)
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Dikatakan j,ilt'z;-1614\4, aftinyadia menjadi rusak karena ditelan
usia, yakni semakna dengan ucapan 3illi?.ig\" aninya suara perir
itu dapat menghancurkan. ibUt artinya adalah kryo yarLgujungnya
dibakar oleh anak-anak kecil, kemudian dibuat untuk bermain oleh
mereka. Seolah-olah mereka sedang menghancurkannya. Dan laki-laki
y ang kuat biasa mereka sebut dengan kata i;ol: i$ y ang aniny a laki-
laki yang mampu mengalahkan.

//a

Ui.f.! : Kata rLiithampir dekat dengan kata';)t,yakni sama-sama

mengandung makna menggerakan. Hanya saja ia digunakan pada
sesuatu y anglunak. Seperti ucapan 6311,;^, y ang artiny adia memukul
daun dengan tongkat.

Allah jw berfirman:

{@,*,&U,HVy
"Dd.n aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku."
(QS. Thaha [20]: 18)

Dikataka " 
j4 - ,pt O,-b'tt Ji,, artinya roti itu meletup di

dalam oven. jF;'iiit1, artinya vnta yang lembut serta memiliki
banyak air susu. jijs,l;j, artinya kuda yangtidak dikategorikan
sebagai 'r;i;.O^nkuda yangdikatakan sebagai 'ril; adalah kuda yang
hampir tidak pernah berkeringat. {..r)l Jr-; k, artinyalaki-laki yang
memiliki selera humor yang bagus. & i, artinya saya memukul
dengan menggunakan tongk at. k-.$Ar;'6, artinyahatinya senang

terhadap perbuatan baik. .jtaij3 5)3, aninya fulan adalah orang yang
memiliki hati yang lembut.

'#: 
i-:.lr artinya adalahmenghancurkan sesuaru yanglunak,

Sepeni tumbuhan.
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Allah ju: berfirman:

{ @'a;\i;i\:',;{;1Y
"Kemudian tumbuh-tumbuban itu menjadi kering ydng diterbangkan
oleb angin " (QS. Al-Kahfi [1S]: a5)

{@Y;5;6i}'s3y
*Maka jadilab mereka seperti rutnput kering (yong dikumpulkan oleb)

yang punya kandang binatang." (QS. Al-Qamar [5a]: 3 1)

D ikataka n i,:EL i-*,. artiny a dia menghancurkan tulan gnya.

Seorang penyair berkata:

oWr*:,|'L*Jqj * yAr_-$#;U.l ):b
Amryangmemiliki kedudukan tinggi itu meremukan roti untuk

dijadikan bubur untuk kaumnya
Sedangkan para tokob kota Mekab banya terdinm lemab

^+et artinyaadalah luka di kepala yangsampai menghancurkan
tengkoraknya. $t9Jl L* gY 3 '&L artinyadia telah memerah semua

air susu yang ada pada ambing unta betina tersebut. Dan dikatakan
g)"..F :rj3'#, artinyafulan bersikap lembut kepada fulan.

'#: 
i.i"ill arrinyaadalah mematahkan sesuatu yangmemiliki sisi

i^ng lunak. Dikatakan '&i3\3 -'a3*L, artinya saya mematahkannya
sehingga ia menjadi patah. Kata tersebut digunakan seperti pada batang

tebu yang telah patah karena digunakan untuk memukul-mukul.

W'rVi, artinya seruling yang patah karena digunakan untuk
memukul-mukul.
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Allah berfirman:

{@UW,,,'Y
"Dan pobon-pobon kurma yd,ng rndydngnyd. lembut."
(QS. Asy-Syu'ara' 126l: MS)

Yakni sebagiannya masuk pada yang lain, seolah-olah ia dibuat
patah. ilW artinya adalah sesuatu (di dalam perut) yang dapat
menghancurkan makanan.?# Pi, artinya perut yarlg menjadi
tempat mencerna makanan. '*i4 t K, artinyapinggang yangremuk
(kecil) . +i;K] t'^;i4 lglt, aniny, p.i.-p., an y angke dua pin ggan ggnya

langsing. Kata i,,i'ill juga terkadang digunakan sebagai majaz (kata
pinjaman / kiasan) untuk menunj ukan ke gel ap an.

Allah ju: berfirman:

{@C;{;6t.1t1{'y
*Maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadopnyo)

dan tidak (pula) akan pengurangdn baknya." (QS. Thaha 120): t12)

'P , 4,F.11(!|,artinya laki-laki itu mengarahkan pandangannya.

- '&'H, yakni ketika unta itu mengarahkan lehernya.

Allah Ju: berfirman:

{@"*lAfiisb;.3*J*}t$y
"Mereka datang bergegas-gegas memenubi panggilan dengan mengangkat
kepalanya, sedang rndta mereka tidak berkedip-kedip.'
(QS. Ibrahim [1a]: a3)

"Mereka datang dengan cEdt kepada penyeru itu."
(QS. Al-Qamar [5a]: 8)

{@ {trlYt'-'+;}Y
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$! ' J\Jr artinyaadalah rembulan pada malam peftama dan kedua

dari setiap bulan, atau kita kenal dengan nama bulan sabit. Kemudian
setelah itu ia disebut dengan''j..jJl (rembulan), dan tidak disebut sebagai

J>r+r lagi. Jamak dari kata J>t*lt adalahil";.

Allah ju: berfirman:

{ @ Uii qq46 eb,'i;*i bL a$ijq
"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan
sabit itu adalab tanda-tanda uaktu bagi manusia dan Bagi ibadab) haji.'
(QS. Al-Baqarah l2l: 189)

Yakni mereka bertanya kepada Nabi mengenai perubahan yang
terjadi pada rembulan. Mata panah y^ng digunakan untuk berburu
terkadang disebut Jy+', karena sama-sama memiliki 2 buah sudut.

Salah satu jenis ular dan air sedikit yangberputar-putar di bagian paling
bawah dalam sumur, ujung gigi geraham, semuanya itu juga terkadang

disebut d.ngrr.Jd+.

J>r9rr $f, artinyahilal telah terlihat. j6y, artinyadia berusaha

untuk melihat hilal. Kemudian terkadang kata i>tir)l (bentuk
masdar dari jip,:"1digunakan untuk mengungkapkan makna dari kata

JXyr, seperti halnya kata i:6)l (menjawab) dan tu--;-)r (meminta
jawaban). Kata J>ti)l sendiri artinyaadalah meninggikan suara ketika
melihat hilal. Kemudian ia digunakan untuk menunjukan setiap suara.

Dan suara tangisan bayi pun disebut dengan iy^t.
Adapun firman Allah:

q@lW+.fiv,\
"Ddn binatang yang (ketika disembelib) disebut (nama) selain Allah.'
(QS. A1-B aqarah l2l: L7 3)

Kamus AlQur'an 877



Maknanya adalah hewan yang disembelih dengan menyebut
nama selain Allah. Yaitu hewan yang dikurbankan untuk berhala.
Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata J>t yr dan Jiilt
adalah mengucapkan kalimat tlt {1aI1{. Dan dari kaiimat inilah
kedua kata tersebut terbentuk. Seperti halnya kata jj.:41 atau
is: iil dan kata ,lWt ^t^u'a$!t, 

yang maksudnya adalah ketika
seseorang mengucapkan kalim at ,4gt ;f1t tito:; dan $J;$tS J;i.
Dan dari sinilah dikatakan &U iiry ti yangmaksudnya meninggikan
suara dengan mengucapkan talbiyah. g*Jt#Jt jiii, artinya awan
itu terlihat bersinar dengan adanyakilat, yakni menganggapnyasama
seperti hilal yang bersinar. k l.r, artinya baju yang jahitannya
lemah (rapuh). Dan dikat akan jiiq3 fi-t, artinya syair yangtidak saling
berkaitan satu sama lain.

o/

Jf ' ji adalah kata yangdigunakan untuk berranya. Adakalanya
dalam rangka mencari tahu, dan jelas ini tidak mungkin terjadi dari
Allah W.

Dia jus berfirman:

{@"-6+**;?+;".$}
"Katakanlah: Adakab kamu rnempun)ai sesuatu pengetahuan sebingga

dapat kamil rnengetnukakannya kepada Kami?" (QS.Al-An'am t6]: 1a8)

Dan adakalanya dalam rangka untuk memperregas pemberian
informasi, mempertegas cacian atau kalimat negatif.

Seperti pada firman-Nya:

{@ts4uJiaa,B,sy
*Adakah kamu melibat seoranpun dari merekd. dtdu kamu dengar suara
mereka yang sdrnar-sdrnd.r?" (QS. Maryam [ 1 9]: 98)
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Dan firman-Nya:

{@q",:;frJ"}
*Apakab kamu mengetabui ada seorang ydng sarna dengan Dia (yang
pdtut disembab)i" (QS. Maryam [19]: 65)

{ #ui},$A6ia\
"Maka libatlab berulang-ulang adakah kamu lihat sesuatu ydng tidak
seimbang?" (QS. Al-Mulk 167):3)

Semuanya itu merupakan penggunaan kata.1,n untuk mempeftegas
kalimat negatif.

Firman-Nya jw:

{ @ i4\1i5 4\3i'6 )iL ex'i61 5 { y-t rfiJ1 }
*Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allab dan
Malaikat (podo hari kiamat) dalam nd.ungan droAn."
(QS. A1-B aqarahlzl: 2lO)

.{@;airs#Jfif'_,fr5 y
*Tidak, 

ada yang ditunggu-tunggu ordng kafir selain dari datangnya para
Malaikat kepada mereka." (QS.An-Nahl [15]: 33)

{ @ |rJ3;\}((* Li'ija,yy
*Mereka tidak dibalas melainkan d.engan apa yang telab mereka
berjakan." (QS. Saba' t3al: 33)

{@t;siJy6t#:*y\
*Mereka tidak rnenunggu kecuali kedatangan bari kiamat."
(QS. Az-Zukhruf lafl:66)
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{@W'5J,6.F}
"Orang ini tidak, lain banyalab seorang manusia (jua) seperti kamu."
(QS. Al-Anbiya' l2Ll: 3)

Ada yang berpendapat bahwa penggunaan kata .1,i disana
maksudny a adalah untuk memb e rit ahu tentan g kekuas aan Allah se rt a

menakut-nakuti dengan otoritas y ang Dia miliki.

A{^: Yang dikatakan sebagai 3d!l ftehancuran) ada beberapa macam:

Pertama, hilangnya sesuatu darimu, sedangkan ia tetap ada pada

orang lain.

Sepeni dalam firman Allah:

{@{+r,t"v\
"Kekuasaanku telab bilang dariku," (QS. Al-Haqqah 169):29)

Kedua, hancurnya sesuatu karena berubah dan mengalami
kerusakan.

Sepeni pada firman-Nya:

{@iJ,i5s;:i4;#5y
" D d.n merus ak, ta,nd,nxan-tand.rnan dan binatang ternak. "

(QS. Al-Baqarah l2l 20s).

Dan dikatakan i\i)XJliIG, artinya makanan itu telah rusak.

Ketiga, kematian.

Seperti pada firman-Nya:

{@cGF4Y
"Jika seseorang meninggal dunia." (QS. An-Nisa' ftl: 176)
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Allah Jus berfirman ketika mengabarkan renrang orang-orang kafir:

{@}xi;r't!;'y
"DAn tidak ada yang akan membinasakan hita selain rndsd."
(QS. Al-latsiyah lasl: 2a)

Allah tidak menyebutkan kematian dengan menggunakan kata
3>t!t, karena tidak bermaksud untuk mencela mereka, kecuali pada
ayat tersebut dan pada firman-Nya:

v :+P -8q96 ci3;(3 dqL, fr ,t,*i_ ? {6 ;i;y
{@V; +e$<3.Jfr47sy

"DAn sesungubnya telab datang Yusuf kepadamu dengan membaua
keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang
apd yang dibawanya kepadamu, bingga ketika dia mening,al, kamu
berkata: Allab tidak akan mengirim seordng (rasulpun) sesudahnya."
(QS. Ghafir [a0]: 3a)

Dan hal tersebut dikarenakan adanya suaru faidah y^tg akan
dijelaskan secara khusus di kitab yanglain. Keempat, terhapus sesuaru

dari dunia ini dan menghilang sampai ke akar-akarnya.Dan inilah yang
disebut dengan fana', sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah:

{@l;G;yfuc,6:9y
"Tiap-tiap sesudtu pa.sti binasa, kecuali Allar."(QS. Al-Qashash [28]: 88)

Azab, ketakutan dan kefakiran terkadang disebut sebagai 3XJl.

Dan ini ditunjukan oleh firman-Nya:

{@'brqq"6i{,,K#"ty
"Ddn mereka banyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang

mereka tidak menyadari." (QS. Al-An'am 16l:26) Al-A'raf
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{@ro$sJ:'f5q
"Berapa banyak, urnat yang telab Kami binasakan sebelum mereka.."
(QS. Maryamllgl:74)

{@(+<irf {Jifiy
" Betapa banyakny a negeri ydng te lab Kami binasak an. "
(QS. A1-A'ref.l7)z 4)

{@qKifrF;n,&sy
"Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannyd."
(QS. Al-Hajj l22l: a5)

{@i'}r5's1'q(#y
"Maka apakab Engkau akan membinasakan kami harena perbuatan
ordng-ord.ngyangsesat dabulu?" (QS. Al-'Araf lTlz 173)

{@'(, laai'Jac,Wy
"Apakab Engkau membinasakan kami karena perbuatan ordng-ora.ng

yangkurangakal di antara kami?" (QS. Al-'Aref l7l:155)

Adapun pada firman-Nya:

{ @'6}a,:'tiii J y}**l*\
*Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. "
(QS. Al-Ahqaf [a6]: 3s)

Maksudnya adalah kehancuran terbesar yaflgtelah ditunjukan oleh
Nabi -i6^*8tip dalam sabdanya:

(6l3Jl t'^;i?A Fin
"Tidak ada keburukan seperti keburukanyangada setelah Neraka."
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Dan firman-Nya:

{@-rtfi4164YY
kita tidak meny aksikan kematian keluarganyairz (QS. An-Naml [2 7]z a9)

Kata &iiit, dengan huruf ha' yang berharokat dhomah, artinya
adalah menghancurkan. Sedangkan i(Ar afiinya sesuaru yarrg dapat
mengakibatkan kehancuran.

Allah ju: berfirman:

{@lri+,iJyK;\#{j}
" Dan j anganlab kamu menj atub k an dirimu sendiri ke dalam k ebinasaan. "
(QS. Al-Baqarah l2l: r9s)

hru{Gy, artinyaadalah wanita yangterjatuh, yakni seolah-olah ia
berjalan bergoyang-goyang (terhuyung-huyung). Sebagaimana seorang
penyair berkata:

\lLtr4jiurrsi t,;g *

lVanita yang sakit itu berjalan dengan dibopong oleb dua ordng
Seolab-olah dia kbauatir bahua isi perutnya akan bancur

Kata itiat juga terkadang digunakan sebagai kiasan untuk
menunjukan wanita pelacur, karena dia selalu bergoyan g-goyang.

(tliJl artinya adalah seorang pandai besi dari suatu kabilah Halik.
Dan kemudian pada perkembangannyq setiap pandai besi disebut
dengan $Jt6. Sedangkan ,iti{Jt aninya adalahsesuaru yangrusak.

al .
e,Lb , "{ adalah kata yang digunakan untuk mengajak terhadap
$esuatu. Dan terdapat dua pendapat mengenai asal usul dari kata tersebut.
Ada yang mengatakan bahwa asalnya dari kata iiU yr"g diambil dari
ucapan orang Arab 4St a:J,ym1aninyasayamemperbaiki sesuatu itu.

dK6)Wrl evjisw;

IGmusALQur'an 883



Kemudian huruf ahfnyadibuang, sehingga diucapkan ili. Dan adajuga

yarlg mengatakan bahwa asalnya dari kalimat i\ S; (apakah dia
mengikuti?). Yakni seolah-olah dikataka n il t S3iI J,6, yarTg artinya
apakah kamu mengikutinya dalam hal tersebut? Kemudian kalimat
tersebut disusun dan disingkat menjadi ii5.

Allah ki; berfirman:

{@"tg} tr,6;->'tl;,$\
"DAn ordng-ordng yang berkata kepada saudara-saudaranya: Marilah
kepada kami." (QS.Al-Ahzeb [33]: 18)

Untuk bentuk tatsniyah serta jamaknya, diantaraulama adayang
membiarkan kata tersebut tetap dalam bentuk aslinya, dan memang

seperti inilah y^ngdigunakan dalam al-Qur'an. Dan adajuga ulama

yang mengucapkan dengan [,k (untuk tatsniyah-r"), t'jk (untuk jamak

khusus laki-laki), # ("nt"k muannats) dan J:i,6 (untuk jamak khusus

perempuan).

'#, 
filt anin ya adalahrasa sedih yangdapat membuat seseorang

ineleleh (tak berdaya). Dikataka" 1116 -';At l>)Is, artinya saya

melelehkan minyak itu, sehingga ia menjadi leleh. Kata ftlt juga

bermakna keinginan yangterbesit di dalam hatimu. Dan memang

inilah makna aslinya.

Oleh karenanya seorang penyair berkata:

,:-,9Y A r+X'lY rgk)
Keinginanmu, sebelum dia menyetujuinya, akan tetap seperti itu

Allah jw berfirman:

{@ \:JK;s'ii,e;yY
"Di waktu sud.tu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya."
(QS. Al-Maidah [s]: 11)
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{@UEilt;,l#'Y
"Ddn menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai."
(QS. At-Taubah l9l:7a)

{@q i6:!e,o(^x'Y
"Sesungubnya annita itu telab bermaksud (melakukan perbuatan itu)
dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan

wlanita itu." (QS. Yusuf ll\:2a)

,,Ketikad,uagorongand.aripad.a*rrl-P'rffi "t;"ry"rfr*y

{@;e:LqE.aY
"Tentulab segolongan dari mereka berkeinginan keras."
(QS. An-Nisa' [4]: 113)

{@ )i;tid}yH3y
"Padabal mereka telab keras kemauannya untuk mengusir Rdsul."
(QS. At-Taubah [9]: 13)

{@n-qy|3L,rL$y
" D dn t iap + iap urn dt t e l ab m eren c ana kan mak ar terb adap R as ul mere k A. "
(QS. Ghafir [a0]: s)

Dikatakan lif G3i, hal tersebut membuatku terbebani untuk
memikirkannya.

Allah jw berfirman:

{@ "#-fi#'i"111Lty
"Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleb diri mereka sendiri."
(QS. Ali 'Imran [3]: 15a)
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Dan dikatrk* J-.j b 06 kl5.i atau,tr, b &, artinyaini adalah

orang yang *rnyitipikiranmu sehingga'kamu terlepas (melupakan)

orang lain, yakni sama seperti ketika kamu mengatakan S!.2 b &V.
Adapun kata ';tfll artinya adalah serangga yang adi di 

-ranah.
Dan dikatakan'f.6 j!r, arr:inya laki-laki yangtelah dewasa. 'aSfl,!1,
artinya perempuan yang telah dewasa. #t *.,5, artinya dia telah
dibuat leleh (lemah) oleh usia.

J.,! : Dikatakan j\.1J1 915, artinya api itu telah padam. Kemudian
dari sini dikatakan i4v $31, artinyatanah yangmemiliki tumbuhan.
i$u Lti, artinyatumbuhan yangtelah kering.

Allah Ju: berfirman:

{@iLsd'ii;Ay
"Ddn karnu lihat bumi itu kering." (QS. Al-Hajj l22l: 5)

Adapun 3Eiyl artinyaadalah tinggal di suatu tempat, yakni seolah-

olah ia mati disana (tidak berpindah-pindah). Ada yang mengatakan

bahwa ani dari kata 31.:i)l adalah kecepatan. Dan apabila pendapat

tersebut benar, maka kata 3t3)l ini berlaku seperti kata iKi)i, yang
pada suatu kondisi ia diartikan dengan menghilangkan.eJl.iJl (keluhan),

sedangkan pada kondisi yang lain ia dianikan dengan menunjukan
keluhan.

Jrc,br J$l artinya adalah mengalirkan air mata atau air biasa.

Dikatakan A3\i -;i3, artinya dia mengalirkannya, sehingga ia

menjadi mengalir.

Allah jw berfirman:

{@;J-;iffiVg-Gilly
"Lalu Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) airyang
tercurab." (QS.Al-Qamar [5a]: 11)
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LPI ii\ F, artinya dia memerah semua air susu yang ada
pada ambing (hewan itu). f->13t 

,gb.}t F, artinyalaki-laki itu dapat
mengalirkan ucapannya dengan baik. ,#l;ti-.1$, artinya fulan
menghanyutkan sesuatu itu. Dan dari sini dikatak an ly. :y'l #, artinya
di a memb eri hartanya kep adanya. Sedan gk an';' i$l artiny a adalah o ran g

yangtelah lanjut usia.

..p : Kata '.J,ijt memiliki makn a yang sama seperti 1LAt, yakni
menekan. Dikatakan 6 O4$l'tl5, artinya saya menekan sesuaru

itu dalam genggaman irngrrr. Dan dari sinilah dikatakan *.13;10.fr1,
artinya menekan suara huruf. Sedangka" 6t;;;jr ii, artiny^ id^l^h
memfitnah seseorang.

Allah jw berfirman:

{@r,i#;r;\
*Suka 

mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah."
(QS. Al-Qalam [68]: 11)

Dikatakan E* k atau j\l,L atau'r:3, artinyaadalah seorang laki-
laki yang suka memfitnah.

Dia ju: berfirman:

{@# ii:3;a-\,'y
*Celakalab 

bagi setiap pengurnpdt dan pencela."
(QS. AL Humazah [10a]: 1)

Seorang peny air berkata:

z$tlqt6:U,;*r6y,
Dan apabila dia tersakiti, maka sunggub kamu adalah

tukangfitnah dan pencela
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Dan dia Ju: berfirman:

{ @ ylr;?ri ng b4i6 !,' Siy
"DAn katakanlalt, Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari
bisikan-bisikan syaitaz."' (QS. Al-Mu'min[n 123)z 97)

a /a

,J.r..! : ,LliJt artinya adalah suara yangsamar. pr.d'{r ,-#, artinya
idalah menyembunyikan suara y ang timbul ketika melangkahkan
kaki. Allah Ju: berfirman:

{@r::;J;Ut{t}
*Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja.'
(QS. Thaha [20]: 108)

.zl
U.! , Kata Li dapat digunakan untuk menunjukan waktu atau tempat
y^rg dekat. Meskipun ia sebenarnya lebih cocok ketika digunakan
untuk menunjukan tempat. Dikatakan \ii (disini), Stii dan .,{lii
(disana). Sama seperti li (ini), 3li dan elli (itu).

Allah jw berfirman:

{@"ifrv;;k't;tiafiy
"Di tempat itu (padang Mabsyar), tiap+iap diri merasakan pembalasan

dari apa yang telab dikerjakannya dahulz." (QS. Yunus [10]: 30)

{@e!;,eu}
"Sudtu tentard. ydng besar yang berada disana." (QS. Shad [38]: 11)

{@sr3"36.xc*
"Sesungorbnya kami hanya duduk rnenunggu disini saja."
(QS. Al-Meidah lsl:2a)
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{@6ti:i',$4-.Y
"Disitulab diuji orang-ord,ng mukmin." (QS. Al-Ahzab t33l: 11)

{@',5ii $f;siifufiy
"Di sana pertolongan itu hanya dari Allab Yang Hak.'
(QS. Al-Kahfi [18]: aa)

{@AcV$Y
"Maka mereka kalab di tempat itu." (QS. Al-A'raf l7l: 119)

t.
O.b , aj, adalah kata kiasan yang digunakan untuk menunjukan
kemaluan wanita atau hal-hal lain yang dianggap tabu. Dikatakan gX O
,5tL6, aninya pada diri fulan terdapat beberapa karakter yargburuk.
Dan makna seperti inilah yangdimaksud oleh hadits:

((&ui 3fuy
'Akan terjadi bencana."a

Allah jw berfirman:

{@-zrLS6CY.\
"Sesungguhnya kami hanya duduk nxenunggu di sini saja.'
(QS. Al-Meidah l\:2a)
2--
Li,! ' Yang dikatakan sebagai lg.63t adatah setiap sesuaru yang tidak
disenai kesulitan dan juga tidak diiringi oleh akibat yarrgburuk. Kata
ini aslinya digunakan pada makanan. Dikatakan |$ # - it;$t;q;,
artinya makanan tersebut menjadi lezat.

a Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (1852) dari hadits Jabir bin Syuraih a{&r.
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Allah ki;berfirman:

{@a;6Ky
*Maka makanlah (ambillab) pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa' lalz a)

{@:iri qqi;;6;i?y
*(Kepada mereka dikatakan): Makan dan minumlab dengan sedap

disebabkan amal ydng telab kamu kerj ak an." (QS. Al-Haqqah 169l: 2a)

{@6J3 l{6,41;;6W
"(Katahan kEodo mereka),'Makan dan minumlab dengan rasa nikmat
sebagai balasan dari apaydngtelab kamu kerjakan."'
(QS. Al-Mursalat l77l: a3)

L\)l adalah.salah satu jenis cat yangberwarna hitam. Dikatakan
i;iry*- &)l&ti6, artinyasayamewarnai unta tersebut dengan warna
hitam, sehingga ia menjadi unta yarTgberwarna hitam.

9ot
)J! t 3ts1 artinyaadalah kembali dengan pelan-pelan. Dan dari sinilah
dikatakan lj-l|it, yang artinyaberjalan seperti merayap (karena sangat

pelan-e*; . Kemudian p ada p erkemb an gan ny a, kata 31{l t dikenal den gan

makna taubat (karena makna asli dari 'xAt 
^d^l^h 

kembalip').

Allah ju: berfirman:

{@,1ir6.ii.q}
"Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau."
(QS. Al-A'raf l77t ts6)

Yakni kami bertaubat. Sebagaian ulama berkata: Kata!fi (Yahudi)

aslinya berasal dari ucapan ajlUri ftami berraubat kepadamu). Dan ia
merupakan julukan yangditujukan untuk memuji mereka. Kemudian
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ketika syariat mereka telah dihapus, kata':fi menjadi nama tetap bagi
mereka, meskipun mereka sudah tidak mengandung makna pujian lagi.

Sebagaimana kata €,\,/At (Nasrani) yang aslinya diambil dari firman
Allah'p;1,:

{@?ilw,-;iuy
* 
Siapak ah y ang akan menj adi penolong-penolongku (untuk, menegakkan

agama) Allarl" (QS. Ash-Shaff [61]: 1a)

Kemudian ketika syariat mereka telah dihapus, kata gr\-Zmenjadi
nama tetap bagi mereka.

Dikatakan ,iy3 SU, yakni ketika fulan mengikuti ajaran agama
yahudi.

Allah ki;berfirman:

{ @ trili 656 r}rr;Arir.1l}

" Sesunggubny a ordng-orang mukmin dan orang-orang y ahudi.'
(QS. Al-B aqarah l2l: 62)

Nama adalah tanda y angterkadang menggambarkan makna y ang
dikandung oleh sesuatu yang dinamai atau sesuatu yang disandari
nama tersebut. Kemudian terkadang dibuat juga perluasan makn a da:i
nama tersebut, seperti ucapan 3* :yF, yakni ketika fulan bersikap
keji seperti perbuatan Fir'aun. Dan li&, yakni ketika dia bersikap
seperti Thufaili yaitu orang yang memenuhi panggilan tanpa diundang.

# ai",i1, artinya diaberjalan dengan pelan, yakni menyamakannya
dengan orang yahudi yang bergerak-gerak ketika membaca ftitab suci-P"9.

Begitu juga dengan ucapan eil'ill &5l1l3jL, artinya dia menjalankan
kendaraan itu dengan pelan. Adapun kata !j,i aslinya adalah bentuk
jamak dari s1.6, yaitu orang yang bertaubat. Dan itu adalah nama
seorang Nabi '{a\r*.
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jLA,
Begitu

Dikatakan ;qir ;U dan',3i,3,yakni ketika bangunan itu runtuh.
pun dengan kata;\6t.

Allah jus berfirman:

{ @'F6 16 4-e{,(fi :\a #\fr, ey
"Di tepi jurangyang runtub, lalu bangundnnyd. itu jatuh bersama-sama

dmgan dia ke dalam NerakaJabanam." (QS. At-Taubah [9]: 109)

Dan ada juga yang membacanya dengan j\i. Dikataka" 3-\l'h
atau j[6 atau J[6 atart'-r\i$, artinya sumur runtuh. Dan juga dikatakan

3i3:Wl, yakni ketika fulan jatuh dari temp at yangtinggi. ,6 k,
artinya laki-laki yangtelah tua dan lemah dalam urusanny i, yakni
disamakan dengan sumur yang runtuh. f-lr;#, artinya malam itu
menjadi sangat gelap. L\Al',ii3, artinya musim dingin telah hampir
habis. Ada yang mengucapkannya dengan"&3 dani'#. Maka jelas asal

dari huruf alif disana adalahya' . Andaikata aslinya adalah uau,niscaya
diucapkan dengan i:,iii.

g+ : Kata 6# memiliki makna yang dekat dengan kata ii;
(kemarilah). Ada yangmembacanya dengan .4 a5, artinyasaya telah
mempersiapkan diriku untukmu. Dan dikatakane,,al dan Liii,yakni
ketika dia men gucapkan r!3 a"L,y ang artiny a marilah kesini.

Allah Jr* berfirman:

{@z(6a6y
"Lalu berkata,'Marilab mendekat kepadaku."' (QS. Yusuf l12l: 23)

gt6 : Dikatakan c,Li (berikan kepadaku), E[i (berikan kepadaku
ol6h krlirn berdua) dan $ti fterikarkepadaku oleh kalian semua).
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Allah jr* berfirman:

{@ H!1i\}\4Sy
" Katak anLah :'Tunjukan bukti kebend.ranrnu.'" (QS. Al-Baqarah t2]: 1 1 1)

Al-Farra' berkata: Dalam ucapan orang arab tidak ditemukan
kata &!16 (saya memberikan). Dan kata tersebut hanya ada dalam
pengucapan orang-orang yang sudah terbiasa mengatak annya.
Al-Farra' juga berkata: Dan juga tidak bisa dikatakan 91fi { (janganlah

kamu memberikan). Al-Khali1 berkata: it5[lJt dan ;qit adalah bentuk
mashdar dari kata c.,t-6.

z atOz
l)\{1ib 

' 
c'(J adalah katayangdiucapkan ketika mengangggap jauh

terhadap sesuatu. Dikatakan.SlAi 6\AL atau l5[o.o (auh sekali). Diantara
penggunaannya adalah pada firman Allah p5;:

{@ar;;t7.1$L(}}
"taub ! Jauh sek ali (dari kebenaran) ap a y dng diancamkan kepada kdrnu. "
(QS. Al-Mu'minun 123): 36)

Az-Zujaj berkata: Maknany a adalah j auh dari apa y angdij anj ikan
kepada mereka. Sedangkan ulama lain berpandangan bahwa Az-Zujaj
telah keliru dalam masalah ini, dia tertipu dengan adanya huruf
lam, karcna makna yang dimaksudkan adalah perkara dan janji
tersebut jauh dari kebenaran, oleh karenanyakalian diancam. Dan kata
6lao6 ini memiliki beberapa pengucapan: titi} ,!/W ,.-i[6f dan tio6.

Al-Fasawiy berkata: Kata 9l.i+, dengan huruf ta' yang berharakat
kasroh, merupakan bentuk jamak dari kata .i[AF dengan huruf. ta'
y arrg berharakat fathah.

f t-b : Dikatak^n Pi- $1t fL6, artinyakacangpolong itu telah
fiEnguning dan tumbuh dengan baik.
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Allah kj;berfirman:

" Lalu menj adi kering lalu kamu me libatny a kekuning-kuningan. "
(QS. Az-Zumar l39l:2t)

Begitu juga dengan kalimat ,-b:\t i;$1, yang aninyatumbuhan
yang ada di tanah tersebut menjadi kering. V.V jEF -iltt ati, artinya
darah itu telah kering. $.lit6u, artinya unta pejantan itu kehaus an. Liig
,1. i+6 ,3it, artinya r"y, -.oyebarkan keburukan dan menggelorakan

perang. Ll.i'j/p| artinya adalah peperangan. Dan terkadang cakupannya

diperkecil, sehin gga maknanya adalah perkelahia n.'jr*]tl e;6, artinya
saya membangkitkan unta itu.

0o'
p,1! : Dikatakan .3E+ ji, 

^t^u fgl.6, artinya seseorangyangsangat
kehausan. yt ,* |6, aninya dia pergi tanpa tujuan. Bentuk jamak

dari kata tersebut adalah il+.
Allah berfirman:

{@J },6}*y
*Maka kamu ntinum seperti unta (yang sd.ngd,t haus) fli.inurn."
(QS. Al-\faqi'ah [56]: ss)

it"ilt adatatr sebuah penyakit yang menyerang unta karena kehausan.

Kemudian ia digunakan sebagai kiasan untuk menunjukan orang yarlg
sedang dilanda kerinduan.

Allah berfirman:

{@'t'i4tv+oO6'i$y
*Tidakkab 

engkau melibat babwa mereka mengembara di setiap lembab.'
(QS. Asy-Syu'ara' 126lz 225)

{@Aa'raseiy
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oti

Yakni terhadap semua jenis ucapan, mereka sangat berlebihan
dalam memuji, mencela atau tindakan-tindakan lain yang menyimpang.

Dan dari sinilah *" &'Cql, artinyaadalah orang yang menyimpang
dari tujuan serta pergi tanpa arah. i\L, aninya dia pergi tanpa tujuan,
kemudian dilanda oleh rasa rindu dan juga kehausan. Kata ii*Jl artinya
adalah unta yang kehausan atau diartikan pasir yangmenyerap air.
sedangkan itiJl artinra adalah pasir yangkering, yakni seolah-olah ia
sedang kehausan.

: Yang dikatakan sebagai .i1;4t lt et inaan) ada dua macam:

Pertama, ketika seseorang memandang rendah terhadap dirinya
sendiri, dikarenakan sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk aib,
Maka kata i1;lttdigunakan untuk memuji sikap tersebut, seperri dalam
firman Allah:

{ @ c;,;W 6,t; o.$i d;gi 3t+; y
"Ddn barnba-hamba Allab yang Maha Penyayang itu (ialab) orang-ord.ng
ydng berjalan di atas bumi dengan rendab bati."
(QS. Al-Furqan 125): 63)

Dan juga seperti dalam sebuah riwayat hadits Nabi .sttr&,;{Vz

"Orang mukmin adalah orang yang rendah hati dan juga bersikap
lemah lembut."s

Kedua, pandangan hina yarg datang dari orang yang memiliki
kekuasaan dengan maksud untuk merendahkan. Maka kata i6;Jt
digunakan untuk mencela. Diantaranyaadalahpada firman Allah ju::

5 Hadits dhaif diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam Asy-Syu'b dengan nomor (8127) dari hadits
Abu Hurairah lqgg danhadits ini didhaifkan oleh Syaikh l-Albani di dalam kitab Dbaif al-Jami
dengan nomor (5907).

K,{) eiS,biir>t
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{@ fit4t1<;;*"Ary
*Di hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang mengbinakan."
(QS. Al-An'em [6]: 93)

{@>f.Juiiti)i{&;3y

&19', t t" ts ',*,Pey

{@dti-(fii1*ffCty
"Maka mereka disambar petir azab yang mengbinakan."
(QS. Fushshilat la\: V)

{@j#4(ir.#;y
"Ddn untuk ord.ng-ord.ng kafi.r siksaan yang menghinakan."
(QS. A1-B aqarah l2l: 9 0)

"Ddn bagi mereka azabyangmengbinakd.n." (QS. Ali 'Imran [3]: 178)

{@3#5i'#6v:6y
"Maka bagi mereka azab yang menghinakdn." (QS. Al-Hqjlzzlz 57)

"DAn barangsiapa yang dibinakan Allab maka tidak seorangpun yd.ng

memuliaka,nnyd." (QS. Al-Hajj l22l: 1.8)

Dan dikatakan .r)i & i\t!t6, artiny a perkaraitu cukup mudah
bagi fulan.

Allah ju: berfirman:

{@
"Hal itu adalab mudab bagi-Ku." (QS. Maryam l19l:21)
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{@W;;\;'y
"DAn mengbidupkan kembali itu adalah lebib mudab bagi-Nya."
(QS. Ar-Ruml3)l:27)

"Dan kamu rnengd.nggdpnya sesuatu yang ringan saja.'
(QS. An-Nur l24l: 1,5)

$)')Wl adalah bentuk 3$S a^r, kata ,3j0t. Dan kita tidak dapat
mengatakan$3ti,karena dalam ucapan orang arab tidak ada kata yang
mengikuti bentuk Ji6.

,l3! ' ajiJl artinya adalah kecenderungan nafsu pada syahwat.
Dan kata tersebut biasanya diucapkan untuk menunjukan nafsu yang
cenderung pada syahwat (hawa nafsu). Ada orangyang mengatakan

bahwa ia disebut seperti itu karena ketika di dunia, ia akan membawa

pemiliknya jatuh pada kemalangan. Dan ketika di akhirat, ia akan

membawa pemiliknya jatuh pada Neraka'u-rV.

&jl aninya adalahjatuh dari atas ke bawah.

Pada firman Allah g5;:

{@"+2a,tilsy
"Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah."
(QS. Al-Qarr'ah [101]: 9)

Ada yang berpendapat bahwa itu merupakan kiasan yang diambil
dari ucapan orang arab ilc;ri, yakni mendoakan ibunya agar mendapat
kehancuran. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya: tempat
tinggalnya adalah Neraka, karena t-ltiJl adalah Neraka.

{@6nfrz;y
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Adapun kata o,lri yang ada pada pada firman-Nya:

{@"r:fr'6y
"Dan bari mereka kosong." (QS. Ibrahim ft\: a3)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kosong.

Yakni semakna dengan firman-Nya:

q@?;:-;jS3g*by
"Ddn menjadi kosonglab hati ibu Musa." (QS.Al-Qashash [28]: 10)

Allah Jr* sangat mencela perbuatan yangmengikuti hawa nafsu
belaka, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya:

{@a;fri;niisi;\y
"Maka pernabkah kamu melibat orangyang menjadikan haua nafsunya
sebagai tubannya." (QS. Al-Jatsiyah la5l: 23)

{@ 6'i:i&{;Y
"Dan janganlab kamu mengikuti bawa nafsu." (QS. Shed [3S]: 25)

{@ r;1!}
"Ddn mmgikuti hawa nafsunyayangrendar." (QS. Al-A'raf l7l:176)

Pada firman-Nya:

{@ i:6az:i#;Y
"DAn sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan merekA."

(QS. A1-B aqarah l2): t20)

Allah menggunakan redaksi jamak, untuk menunjukan bahwa
hawa nafsu fteinginan) dari setiap orang berbeda dengan keinginan
orang lain. Dan hawa nafsu setiap orang itu tidak akan ada ujungnya
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sehingga perbuatan yang mengikuti hawa nafsu dapat dikatakan sebagai

puncak dari kesesatan dan kekacauan.

Dan Allah ki; berfirman:

{ @ l;:G;'i tii',;;"di{ 5y
"DAn janganlah kamu ikuti bawa nafsu orangorzmg ydng tidak
mengetabur." (QS. Al-Jatsiyah [a5]: 18)

{@ ir#tir#1oiK\
"Seperti orangydng telab disesatkan oleb syaitan."
(QS. Al-An'lm 16):71)

Yakni dia didorong oleh syaitan untuk mengikuti hawa nafsu:

{@\i4i$'"6fi-#Yi}
"Ddn janganlah kamu mengikuti bawa nafsu ordng-orang yang telah
sesat dahulunya (sebelum kedatangan Mubammad). "
(QS. Al-Maidah ls):77)

{ @ lig" it'"p:re:v;{r$ S'y
"Katakanlab: 'Aku tidak. akan mengikuti bawa nafsumu, sunggub

tersesatlab dku." (QS. Al-An'am [5]: 55)

{ @ xi $vrl;v Ss\'"gx e{iy
"Ddn janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlab, 'Aku
beriman kepada Kitab yang diturunkan Allar. '" (QS. Asy-Syura la\: L5)

{@Vi<;G:ifua;'i:i*33u;y
"Ddn siapakah yang lebib sesat daripada orang ydng mengikuti baua
nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk, dari Allab sedikitpun."
(QS. Al-Qashash [28]: s0)
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&;ill artinya adalah mengalami penurunan. Sedangkan &rAt afiinya
adalah mengalami kenaikan.

Seorang penyair berkata:

dr..ir &*VtV s#
Ia jatub bagaikan burung elangyang sedang menukik

Adapun y^ng disebut dangan Llrill adalah daerah yang berada
diantara bumi dan langit, atau kita kenal dengan nama udara.
Dan makna inilah yangmenjadi acuan dalam mengartikan firman-Nya:

{@rr:ft$y
"Dd.n bari mereka kosong." (QS. Ibrahim flal: a3)

Karena menganggap bahwa hati mereka kosong bagaikan udara.
Dikatakan ,l#l OO6W'#l.r,yakni ketika aku melihat sebagian dari
mereka saling berjatuhan karena mengikuti jejak sebagian yanglain.
i!;.ii, aninya dia mengangkatnyake udara dan menjatuhkannya.

Allah ju: berfirman:

{@ufr:^<$5i3y
"Ddn prabara angin telab meruntubkan (negeri kaum Lutb)."
(QS. An-Najm [s3]: s3)

*--
UN ' t ilt aninya adalahkeadaan yargdialami oleh sesuatu, baik
yang dapat diindra maupun yanghanya berada dalam akal pikiran.
Meskipun sebenarnya ia lebih sering digunakan untuk menunjukan
keadaan dari sesuatu yang dapat diindra.

900 Huruf Ha



Allah jr= berfirman:

'i( 
r',bVt" itr; e;.'$*i ;-ili "r4{,#i 6; H'# tiy

{@
"Aku membuat untuk kamu dari tanab berbentuh. burung; kemudian

aku mmiupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah.'
(QS. Ali 'Imran p): a9)

i!\i.Jl artinyaadalah sesuatu yarLgdipersiapkan untuk suatu kaum,

kemudian mereka menyetujuinya dengai cara menaksir.

Allah jr* berfirman:

{@ \:r-!)(jA1"-4iy
"Ddn sempumakanlab bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusa'n

kami (ini)." (QS. Al-Kahfi [18]: 10)

{@s; fjufi",#Jy
"Ddn menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam ,ffusdn karnrt."

(QS. Al-Kahfi [18]: 16)

Ada yang mengucapkan lK W bi3(.6 dengan bermakna 3(!
(jangan sekali-kali, waspadalah). Sehingga arti lengkap dari ucapan

tersebut adalah janganlah sekali-kali kamu melakukan hal itu.

Seorang penyair berkata:

e-]lt;tFs'!V; 
g$

lVaspadalab, uaspadalab terdahap leber yang bengkok

KamusAlQur'an 901



6 , Urr-f t6 digunakan untuk memberikan peringat arratarlperhatian,
seperti dalam kata 1.,.6 dan e;,r (ini). Biasanya huruf t6 dirangkai dengan
kata e; , li dan ;f;i. Sehinggaiaseolah-olah menjadi huruf asli dari kata
tersebut.

Adapun huruf \,6 yang adapada firman-Nya jr;:

"Beginilah kamu, kamu menyukai mereka." (QS. Ali 'Imran t3]: 119)

{@ii"€;'1{^y
"Orang-ora.ngyang berdebat." (QS. An-Nisa' [a]: 109)

{@&i'i 5}3;;1p"ipy
" Ke m udian kam u (B ani I s rail) m e mb un u b dirim u (s audaram u s e ban gs a). "
(QS. A1-Baqarah [2]: Ss)

Sedangkan dalam firman-Nya:

{@;vf $$;;i6Jr.i}
*Tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak
(pula) kepada golongan itu (orang-ordngkofil." (QS. An-Nisa' lfl: M3)

{@"e}i;tfi;'-uy

{@'fty
"Beginilab kamu." (QS. Ali 'Imran l3):66)

Merupakan huruf \6 yang digunakan sebagai katatanya.

Allah Ju: berfirman:

{@b6;$b'&y
"Beginilab kamu, karnu ini (sewajarnyd) bantah membantab."
(QS. Ali'Imran l3l:66)

Huruf Ha



Huruf t6 di sini merupakan kata yangbermaknamengambil, yakni
kebalikan dari kata c.,1,6 yang maknanya adalah berikanlah. Dikatakan

iju (ambilah), uju (ambilah oleh kalian berdua) dan tljv (ambilah
oleh kalian semua). Dan ia juga memiliki ungkapanyanglain, yaitu
.iti ,EE ,IL6 ,;l-6, dan o'\6 yangmirip dengan bentuk ka:a 6)L.Selain itu
ada juga y ang men gucap kanny a den gan 3l-6. Kemudian dap at dirub ah

menjadi tatsniyah (menjadi \:iir*), jamak (menjadi itt6-r) dan
muannats (menjadi jl.6 dan #:U""9.

Allah Jus berfirman:

{@{tti;:7'i;\iy
"Ambillab, bacalah kitabku (ini)" (QS. Al-Haqqah 169lz 19)

Dan ada pula yang berpendapat bahwa ia merupakan isim fi'il.
Sehingga dapatdikatakan L\jp -;\L,yakni sama dengan bentuk ,.3t4 - iY,
^t^u 

qG- jU, yakni sama dengan bentuk 6)q - 6;3t5. Atau L\LI,yang
memiliki bentuk sama dengan Ju-1.

a">l€.6
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,f,ir ..l[t/aaa/

Bab Huruf Ya

Lf+- : Kalimat LcJ,l ,H artinya sesuatu itu mengering. Sedangkan

liata -.!E artiny a adalah tumbuhan y ang seb elumnya basah kemudian
mengering. Kata ,ifi3t aninya adalahtempar yangsebelumnya basah

lalu airnya tiba-tiba menghilang sehingga menjadi kering.

Allah Sq:i,v;L berfirman:

{@ (idt4i,}?;ia\
*Maka buatlah untuk mereka jalan yd.ng hering dilaut itu."
(QS. Thahal2}l:77)

Kata iL;a1it artinya adalahbagian dari betis sampai mata kaki yang
tidak ada dagingnya.

ii ' Kata idJt artinya yatim, yaitu terputusnya seorang bayi dari
bapaknya sebelum mencapai usia baligh. Dan yarLgdimaksud dengan

yatim pada binatang adalah terputus nya anak hewan dari ibunya.

Allah S\;tn\4;7 berfirman:

{@ aitlt: 4!t4?iy
"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seordng yatim, lalu Did
melindungirnu." (QS. Adh-Dhuha [93]: 6)
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{ @ tlrU qi (*r-* !i;firi':'; :-;: y
"Anak yatim dan orangyang ditawan." (QS. Al-Insan 176l: S)

Jamak dari kata 'r"4 adalah ,9$.

Allah berfirman:

{@;fri&6'* -J6y

{@pri {;,:!13\;iy
"Ddn berikanlah kepada anak-anak, yatim (yong sudab baligb) barta
mereka." (QS. An-Nisa' lal:2)

{ @ iSt T'A'uJLT:"ji iLy
" Sesunggubny d orang- ordng y d,ng rnernakan h arta anak, y atim. "
(QS. An-Nise' [4]: 10)

"Ddn mereka bertanya tentdng anak-anak yatim."
(QS. Al-Baqarah l2l: 220)

Setiap yarLg-sendiri juga disebut dengan i$. Disebutkan dalam
sebuah kalimat 'ry';:: artinyamutiara yangsangat bagus tidak ternilai
harganya, dianikan demikian sebagai pengingat bahwa tidak adalagi
mutiara yang dapat dihasilkan seperti itu. Dikatakan ig1 ,2 * aninya
rumah yang sangat indah. Pemaknaan ini juga diserupakan dengan
kalimat'ryf:i.

9z
*J : Kata ,;it artinya adalahtangan, yaitu salah satu anggota tubuh.
Asal kata tersebut adalah ,31, h4 ini dilihat dari bentuk jamaknya
yaitu ;f dan $*. Bentuk kata ji-31-.rrrp akan jamak dari krt, jf drt
ini hbih banyak digunakan. Contohnya seperti kata f.li atau kata

+i3i. Disebutkan bahwa kata &,x sama keduduka nnya dengan kata

"LL 
- 
"$, 

danterkadang kata tersebut merupakan jamak bentuk kata
ji ,.p.*i kata ;l3i ^t^ J;.1.
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Allah JGj:nr';L berfirman :

{ @ p; a i,T<i * i:: "t-aL-r;Y:,i- S f; e'y\
"Diwaktu sudtu kaum bermaksud hendak mmggerakkdn tdngd.nnJa

kepadamu (untuk berbuat jabat) maka Allah menaban tdngdn mereka
dari kamu. " (QS. Al-Maidah [5]: 11)

{ @-ra 't i,W-;:"#rty
"Atdu rnernpunydi tangan untuk rnernegdng dengan kerd*"
( QS. Al-A'raf l7): t9s)

Menurut mereka, dua tangan adalah g[.i{ karena asal katanya
adalah $+ dengan merujuk padawaza l;;. Kalimat oa4 aninya aku
memukul tangannya. Kemudian kata r;itdigunakan untuk mengartikan
kenikmatan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat *)t44
artinya aku memberikan nikmat ftebaikan) kepadanya. Jamak kata
tersebut adalah 3qi. ,rm,rn ada jugayangmenyebut bahwa jamaknya

adalah $,4.

Seorang peny ai berkata:

u;iiS|*,5*{'3F
Sesungguhnya aku rnernpunydi k enikmatan untuknya

yang akan diberikan

Kata ! juga terkadang digunakan untuk mengartikan genggaman

atau kepemilikan, contohnya seperti kalimat g)6 X i9 1.r,6 aninya ini
berada dalam genggaman atau kepemilikan si fulan.

Allah berfirman:

{ @ Uaii'^;i - t*,a$iHf ./,:".-,J ff}
"Kecuali jika istri-istrimu itu memaofkon atau dimaafhan oleh orang
ydng rnernegang ikatan nikab." (QS. Al-Baqarahl2): 237)
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Dan ucapan mereka yangmengatakan Jri, ,S*i)_ilj (aku memiliki
keadilan pada tanganku). Terkadang kata ! j"g, digunakan untuk
mengartikan kekuatan. Disebutkan juga dalam kalimat &'+ q>6-
gl4, QFS'+liA, $\;, lK artinya si fulan mempunyai kemampuan
terhadap hal ini, sementara aku tidak mempunyai kemampuan untuk
itu, dan aku juga tidak mempunyai dua kemampuan.

Seorang penyair berkata:

qtq)r\\ Jr'C?;i'{.sjU ,tlt:b.rl: E) i36
Bergantunglab kepada yang di atas

Karena engkau tidak rndrnpu untuk melakukan sebuab perkara

Kemudian kata'4juga digunakan untuk mengartikan sebuah
zaman, cotohnya seperti kalimat r,"ill lartinya rentang waktu. Begitu
pula ia digunakan untuk mengartikan angin, seperti yangdisebutkan
dalam sebuah syair yangberbunyi:

Dengan angin utaralab batasdnnya

Dinamakannya angin dengan menggunakan kata ! karena pada
angin itu terdapat kekuatan. Dari pemaknaan kuat inilah lahir sebuah
kalimat 3ii Ei maksudnya aku adalah kekuaranmu. Dan disebutkan juga

dalam sebuah kalimat lS OiQ'€s aninya ia meletakkan (menetapkan)
sebuah keputusan ini didalarirryr. Kalimat 'r,Atr, i'a artinya adalah
tangannyasuka memberi, sedangkan kalim at'sJ$;! digunakan untuk
menggambarkan sebuah kekikiran. Mengenai hal ini, disebutkan dalam
firman-Ny a y ang berbunyi:

{ @ e$;i iti,I,ile r+til; ;t$ ef''ab ;it I,!A 46;y
" Orang- orang Yahudi berkata : " Tangan A llah terbelenggu, " sebendrnya

td.ngan merekalab ydng dibelenggu dan merekalab yang dilaknat
disebabkan dpdyangtelab mereka katakan itu." (QS. Al-Maidah t5l: 6a)

W:,lr-iJl *
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Disebutkan dalam sebuah kalimat lK ;f t*4,'- "bii aftinyatanganku
terbebas dari hal ini.

Dan firman Allah kii yangberbunyi:

{ @-,a 6ri$-#"#rty
*Apakah berbala-berbala itu rnetnpunydi tangan yang dengan itu ia
dapat metnegd,ng dcngan keras?'(QS. A1- A'raf l7l: t95)

{@ uiSiieil;1'ry
"Dianktu aku rnenguatkan kamu dengan Rubul Qudus."
(QS. Al-Maidah [s]: 110)

Maksud kalimat Afi-i artinyaaku menguatkanmu.

Firman-Nya yang berbunyi:

{@ e$e+sq$fi}y
"Mah,a kecelakaan besarlab bagi orang-ordng ydng rnenulis al-Kitab
dengan tdngdn mereka smdiri." (QS. A1-Baqarahl2]:79)

Dinisbatkarntya perbuatan (penulisan) itu kepada tangan sebagai

pengingat bahwa mereka telah melakukan hal tersebut, dan penisbatan

ini sama seperti dinisbaikannya sebuah ucapan kepada mulut.

Seperti y ang disebutkan dalam firman-Ny a y arrg berbunyi :

{@ i+l;1",1';'6Y;\
"Demikianlab itu ilcapdn mereka dengan mulut mereka.'
(QS. At-Taubah [9]:30)

Ini juga sebagai pengingat akan perselisihan mereka.

Firman-Ny a y ang berbunyi :
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Firman-Ny a y ang berbunyi:

{@ --;.'lG";$i,li\
"Yang rnenxpunyai perbuatan-perbuatan ydng besar dan ilmu-ilmu yang
tinggi." (QS. Shed [38]: as)

Ayat ini menunjukkan akan sebuah kekuatan yang ada pada
mereka.

Firman-Nya yang berbunyi:

{ @";vi$ii6G#iby
" DAn ingatlab b amba Kami Dauud y ang rnernpuny ai h,ekuatan. "
(QS. Shad [38]: 17)

Maksud kalimat r,i {r ri adalah y arLgmempunyai kekuatan.

Firman-Ny 
^ 

y ang berbunyi :

{ @ <,;* & x ;" tdi t't!' i*y
"Sampai mereka membayar jizyab dcngan patub sedang mereha dalam
keadaan tunduk." (QS. At-Taubahlglt 29)

Maksudny a adalah mereka memberik an ap a y angtelah dib erikan
kepada mereka sebagai bentuk jawaban atas kenikmata n ymgdiberikan
kepada mereka. Adapun kalimat i j! menuruti'rabnyaiaadalahhal.
Dikatakan bahkan maksud ayar tersebut adalah sebuah pengakuan
bahwa kekuasaan kalian diatas kekuasaan mereka yarLgmana mereka
berada dalam kehinaan. Kalimat G4 &, ji lK j*i artinya ambillah ini
sebagai awal pemberian.

Disebutkan dalam sebuah kalimat 9)L i;.1j3 artinya si fulan
adalah penolong bagi_si fulan. Oleh karena itu para wali Allah juga
disebut dengan irr+*f mengenai pemaknaan ini ierdapat firman-Nya
yangberbunyi:
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{@L-${*t y
"Apa yang telab Kami ciptahan." (QS. Yasin 136l:71)

Firman-Nya yang berbunyi:

{ @ ;e $ 63 ;'lr,^i 5i"{;vLe;{:_<,.5i'ty:r
"Babwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesunguhnya
mereka berjanji setia kepada Allab, tangdn Allab diatas tangdn mereka."
(QS. Al-Fath [+8]: 10)

Dengan demikian, maka tanganRasulullah -;4ri.Ktp adalah tangan
Nya Allah t'";:;,,;,1-. dan jika tangan Rasulullah diatas tangan-tangan
mereka, maka sudah pasti tangan A1lah berada jauh di atas mereka.
Pernyataan ini diperkuat dengan apay^rLgdiriwayatkan dalam sebuah
hadits yangberbunyi:

"Seorang hamba akan terus menerus mendekatkan diri kepada-Ku
dengan mengerjakan perkara-perkara yangsunnah sehingga Aku
mencintainya. Dan jika Aku mencintainya maka Akulah yang akan
menj adi pendengar anny a y arlgden gannya dia mend erTgar, dan menj adi
pandangan ny^yarLgdengannya dia memandang, dan menjadi tangannya
yang dengannya dia memukul."l

Firman Allah J(4:ia yangberbunyi:

{@Z.tLi{La\
"Yang telab Aku ciptakan dengan kekuasaan-Ku.'(QS. Shad pSl:75)

1 Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6502) dari hadits Abu Hurairah r4i,!4.
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Kata $,'.ta merupakan gambaran akan penguasaan-Nya terhadap
makhluk-Nya dengan menciptakan sesuatu yang baru yang tidak
mungkin dapat dilakukan oleh selain Allah ki;.Dan digunakannya
kata'4dalam ayat tersebut sebagai gambaran bahwatangan merupakan
organ tubuh yang paling berpengaruh dalam melakukan sesuatu,

dan ini bermaksud untuk menggambarkan kekhususan makna kata
tersebut, bukan untuk menyerupakan tangan-Nya dengan tangan
makhluk.

Dikatakan juga bahwa makna kata,$,'-t,.. dalam ayat di atas adalah
'dengan kedua nikmat-Ku ymgtelahAku peruntukkan kepada mereka.'
Dan huruf ba (',) pada kalimat &* tidaklah seperti pada kalimat
.#J! iiili (aku memotongnya dengan pedang) , namun ia sama dengan

pada kalimat ri.:i€? dimana ia bermakna keluar bersamaan dengan

pedangnya. Maka ayat diatas bermakna 'Yang telah Aku ciptakan
bersamaan dengan dua nikmat-Ku, yaitu nikmat dunia dan akhirat,
dimana apabila kedua nikmat tersebut dtjagadengan sebaik mungkin,
maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaanyangbesar.

Firman-Nya y ang berbunyi:

{@ rr$6;'fiiE
"Tangan Allab diatas tdngan mereka." (QS. Al-Fath [a8]: 10)

Maksud kata 3; dalam ayat tersebut adalah pertolongan, nikmat
dan kekuatan-Nya. Disebutkan dalam sebuah kalimat &Ek arinya
laki-laki yangkreatif(selalu mampu untuk melakukan apapun) begitu
j u ga den gan kalima t'ei[ iG\ art iny a pe re mpuan yan g kreatif .

Adapun firman-N y a y ang berbunyi :

"Dan setelah mereka sdngat menyesali perbuatannlta."
(QS. Al-A'raf l7l:149)
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Maksud kata vi'. dalam ayat tersebut adalah menyesal. Disebutkan
dalam sebuah kalimat e*gLi" artinyaia menyesali atas apayarLgtelah

diperbuat (oleh tangannya). Kata vt"I yangberarti menjatuhk an, ia
merupakan gambaran akan sebuah penyesalan atau gambaran akan
seorang yang membalikan telapak tanganny a, sebagaimana yang Allah'p*
firmankan dalam ayat-Nya yangberbunyi:

{@Q,i,Tce )fat{;'6ty
"Lalu ia membolak-balikkan kedua ta.nganrryd (tanda menyesal) terbadap
apdyangia telab belanjakan untuh itu." (QS. Al-Kahfi ll8i,: a2)

Firman-Ny a y 
^ng 

berbunyi:

{@ 4$e;i.iby
"Lalu mereka menutupkan tangdnn)d. ke rnulutnya (karena hebencian)."
(QS. Ibrahim [1a]: e)

Maksudnya mereka menahan diri dari apayangtelah diperintahkan
supaya menerima kebenaran. Disebutkan dalam sebuah kalimat * e-i$?,
artinya ia menahan mulutnya dengan tangaflnya, maksudnya tidak
berbicara dan tidak mau menjawab pertanyaan. Disebutkan juga

dalam sebuah kalimat lainnya &tii'gr$'.i' +lj U3; maksudnya seakan

mereka berkata, letakkanlah tanganmu diatas mulutmu dan diamlah.
Dikatakan i"e #-#,UtiUbt eli! maksudnyatolaklah nikmat-
nikmat Allah dengan mulut-mulut kalian, maksudnya dengan cara
mendustai dan mengingkari kenikmatan tersebut.

l//

F^0 : Kata '$t artinyaadalahkebalikan dariTAlyaitu kemudahan.
J..J

Allah Sl;i:i'\4L berfirman:

{ @ ;i i H Lj15 ;4i'4.{i'i L;y
*Allab mmgbendaki kemudahan bagimu dan tid,ah, mengbendaki
kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185)
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{@ fr-*'fix'iJ6y
*Allab kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."
(QS. Ath-Thalaq l6sl: 7)

{@f-r$;';,3it'.;,y
"DAn akan kami sampaikan kepadanya perintab kami yang mudah-
mudab." (QS. Al-Kahfi [18]: 83)

"DAn kapal-kapal yang berlayar dengan mudah."
(QS. Adz-Dzariyat [5 1]: 3)

Kalimat l:S ft artinya ia dimudahkan akan hal ini.

Allah berfirman:

{@"e1rta6\ci$;P}
"Jika kamu terkEung (terbalang oleh musub atau karena sakit) maka
(sembelib lab) kurban y dng mudah didapat." (QS. Al-Baqara h l2l: 19 6)

{@L'AC\;}i;y
"KdrenA itu bacalab dpd yang rnudah (bagimu) dari al-Qur'An."
(QS. Al-M :uzzammrl l7 3): 20)

Maksudn_ya dengan mudah dan tenang. Dari kata tersebut lahirlah
kalimat tS gitpt --Aarrinya perempuan itu dimudahkan dalam hal ini.

Allah Sq:na berfirman:

{@ TtY'o\."A$.'ii;y
"Dan sesungguhnya telab Kanti mudahkan al-Qur'an untuk pelajaran."
(QS. Al-Qamar lsal: U)

{@re,i#y
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{@ 5;9,'i;a,-jgy
"Maka sesungubnya telab Kami mudahkan al-Qur'an itu dengan
bahasamu." (QS. Maryam ll9)z 97)

Kata filt arrinyaadalah kemudahan.

Firman-N y a y ang berbunyi:

{@.r;l;i;ay
*Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang rnudah."
(QS. Al-Larlle2):7)

"Maka Kami h,elak akan menyiapkan baginya jalan yang sukdr."
(QS. Al-Lail [e2]: 10)

Meskipun ayatini meminjam kata'_Lr+Al, tetapi ia seperti yarrg
disebutkan dalam firman-Ny a yangberbunyi:

{@ Jvt:6.i#y
"Maka berilab kabar gembira hepada mereka dengan siksa yang pedih.."
(QS. Ali 'Imran l3l:21)

Kata'in +)t dan kata ',;-lijl artinya adalah kemudahan.

Allah Scnli;;t berfirman:

{@ 6':-:;{};#sy
*Maka katakanlab kepada mereka ucdpdn yang lemab lembut."
(QS. Al-Isra' llTl:28)

Kata'irt)ldigunakan terhadap sesuatu yang sedikit. Dan mengenai
hal ini terdapat firman Allah 5aj;v;:" yang berbunyi:

{@";A:'#y
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{ @ U ;'fr e Ai <,?-'"e-G+ $r1:3t t4,''*3-p
"Niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat
dan adalab ydng dernikian itu mudab bagi Allab.'
(QS. Al-Ahzeb [33]:30(

Firman-Ny a y 
^ng 

berbunyi:

{@U.;fie,'L*
"Sesunggubnya. yang demikian itu amat mudah bagi Allab.'
(QS. Al-Hqj l22l:70)

Mengenai y ang kedua, terdapat firman-Ny a yang berbunyi:

{@ $;JiqWqY
"DAn banya sebentar saja merekd. lr7enunggz." (QS. Al-Ahzeb [33]: 1a)

Kata i::;it dan kata -lU;.tf digunakan untuk menggambarkan
kekayaan.

.Pyllah Se;x;at b e rf i rm an :

Kataj\;lt yangberarti kiri merupakan lawan dari kata.!;3t yang
berarti kanan. Kata,Ll-"i)l artinyaadalah kaki yang lemah. Dari kata

;;!t iri, lahirlah kata Tr;Jl yangberarti judi.
o92-

db- : Kata ,-rqit artinya adalahputus asa, yaitu tidak ad,anya
Iieinginan. Disebutkan j'\i!-:,\-,#. sama seperti kata i^;Iit - GA
atau seperti kata Jr-ru\- H .
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{@i;;6f;$y
*Maka berilab tanggub sampai dia berkelapangAn."
(QS. A1-B aqarah l2l: 280)
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Allah S*6:iv;L berfirman:

{@u; i,e&i-.x#twy
*Maka atkala mereha berputus asa dari ?add (putusan) Yusuf, mereka
menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik.'
(QS. Yusuf [12]: 80)

{@tr)\e666y
"sehingga apabila para rasul tidak rnernpunyai harapan lagi (tentang
keimanan mereka)." (QS. Yusuf [12]: 110)

{@ :(A,,4K;;si:rw-xy
" Sesunggubny a mereka telab putus as a terb adap negeri ahhirat sebagairndnd

orang- orang kafi.r yang berputus asa. " (QS. Al-Mumtahanah [60] : 1 3)

{@ i},'<-3H ilLy
" P asti I ah ia menj adi p utu s as a lagi tidak bert erima k asib. " (Q S. Hud [ 1 1 ] : 9)

Firman-Nya yang berbunyi:

{@r}1.6ii.ev."6y
"Maka tidaklah ordng-ord,ng beriman itu mengetahu."
(QS. Ar-Ra'd [13]: 31)

Makna kalimat 
"rdU 

p;f drtrr" ayat di atas adalah tidakkah
mereka mengetahui. Dan ini bukan berarti bahwa keputus asaan

ada pada ucapan mereka (orang-orang yangberiman), namun ini
bermaksud bahwa keputus asaan orang mukmin itu bersandarkan
pada pengetahuan mereka sehingga keputus asaan mereka ini sekaligus

menetapkan pengetahuan (ilmu) mereka.
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a*/

e-: Kata &)lyangberarti kepastian, ia merupakan sifat bagi ilmu,
ia diatas pengetahuan dan kepandaian atau yang sejenisnya. Oleh karena
ini disebutkan &# 'rl+ artinya ilmu yangpasti, tidak ada disebutkan

,#fu# (pengetahuan yang pasti). Dan yang dimaksud dengan &
adalah adanya pemahaman dan ketetapan hukum. Disebutkan juga

@l ,f. -c,r;f f & - (Hl & dan diantara ketiga hal itu terdapat
perbedaan yang akan disebutkan namun bukan pada bab ini. Disebutkan

rtl - :fr.i1(meyakini).

Allah S6j:ncL berfirman:

{@<,*;L,}('6J*b o\\
"Kami sekali-kali tiddk lain banyalab menduga-duga saja dan kami

s eka li- kali tidak mq akininy a. " (QS. Al-Jatsiyah lafl: 32)

{@ 6#-i*d-y
*Kepada kaumyangyakin." (QS. Al-Baqarah [2]: 118)

{@ 'q}.'a:4;6'i(Sy
"Ddn dibumi itu terdapat tanda-tanda (kekudsdan Allab) bagi orang-
orang ydng yakin." (QS. Adz-Dzariydt l51l 20)

Firman Allah ki, yangberbunyi:

{@V.tkr;E
*Padabal 

mereka tidak membunuhnya." (QS. An-Nisa' lal: $7)

Maksudnya adalah mereka tidaklah membunuh (Nabi'Isa i{:rr+&)
dengan penuh keyakinan, namun mereka hanya menghakimi dan
beranggapan telah membunuhnya.

if t : Kata ftt aninya adalah lautan.
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Allah S'eii:6Y,J berfirman :

{@ 4iiu4)i4y
*Maka buanglah ia kedalam ldut." (QS. Al-Qashash 128):7)

Kalimat lK,3:; artinya aku bermaksud kepadanya.

Allah JG;nY;:" berfirman:

{@wr*\Ky
*Maka bertaryammumlah kamu dengan tanah ydng baik.'
(QS. An-Nisa' [4]: 43)

_ 
Kalimat iy,,'# artinya aku hendak memanahnya, bukan

selainnya. Kata iEJl artinya adalah burung yang lebih kecil dari
merpati. Sedangkan kataktd adalah nama seorang perempuan, dan
dengan nama inilah sebuah kota disebut dengan #qt 4* .

L;{ : Kata,I;Jl asal maknanya adalah anggora tubuh (tangan) bagian
kanan. Kemudian dia digunakan untuk menggambarkan sifat Allah
SG:r:ny;L dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{ @ :#r,L3';E13,G3yy
"DAn langit digulung dengan tdngd.n kanan-Nya. "
(QS. Az-Zumar 139):67)

Digunakarlr:ya kata f;;it dalam menggulung langit, begitu juga

dengan penggunaan kata ,i;tlt dalam menggengam bumi oleh Allah
dalam firman-Ny a y ang berbunyi :

{ @ i54)i ii,ry e*} }!,it5\
"Padahal bumi seluruhnya dalam gengarndn-Nya pdda hari kiamat."
(QS. Az-Zumar 139):67)
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Ini merupakan kajian diluar bahasan kitab ini.

Firman-Nya yang berbunyi:

{@ #i*6}u'$"#vy
"sesunggubnya kamulab yang datang kepada kami dari kanan.'
(QS. Ash-Shaffat p7l: 28)

Maksudnya adalah yargdatang dari arah kanan dimana dari arah

sana datangnya kebenaran dan mereka memalingkannya dari kami.

Firman-Nya yang berbunyi:

{@'#\ti;r;ly
"Niscaya benar-benar kami pegang dia pada td.ngdn kanannya."
(QS. Al-Haqqah 16\: as)

Maksudnya adalah kami mencegah dan melaraflgnya. Lalu makna
itu digambarkan dengan kalimat cojr.';r:ff ini sama seperti ungkapan

lainnya yarLgberbunyi ;6lt $t;sjt g)3 d:*'n artinyaperintahkan
si fulan supaya jangan mengejek dan memfitnah lagi. Namun ada

juga yangberkata bahwa maksud kalimat .I#! ;ls;.lf dalam ay* di
atas adalah 'Kami pegang anggota tubuh dan keadaannyayangpaling
mulia.'

Firman Allah ki; yang berbunyi:

{@ e6{l-.-lvy
" Ddn go longan kanan. " (QS. Al-\7aqi' ah 156l: 27)

Maksudnya golongan yang berbahagia dan beruntung.
Digunakannya nama tersebut sesuai dengan tradisi Arab dimana mereka

menggambarkan crrfilr fteberuntungan) dengan kata,fi;3t begitu juga

mereka biasa menggambarkan P\Jr*:lt (kesialan) dengan kata Jqtt.
Oleh karena itu maka kata ,!;Jl digunakan untuk mengartikan
keberuntungan dan kebah agiaan.
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Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

{ @ A;{ ra\ AAY'@,.;Jr # - ifuf;v y
"Ddn adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka, "salam bagimu
(wabai) dari golongan kanan!" (sambut malaikat)."
(QS. Al-\faqi'ah [s5]: 90-91)

Dan dengan pemaknaan ini pula, kandungan maknanya adapada
sebuah syair yangberbunyi:

#!'qVEGis #. u6)'as-t', Y tsY

Ketika panji-panji itu tidak pernab diangkat untuk diagungkan, niscaya
kita akan dapati orctng-orang yd,ng berkata busuk mereka bergembira

Kata ,iljl yang diartikan sebagai sumpah, ia diambil dari arti
tangan dimana pada saat itu orang-orang apabila bersumpah dan
berj anj i mereka mengangk at tanganny a.

Allah tc;nw berfirman :

{ @ \a!t ri- sLz'Y W Y:) Ki' y
"Atdu apakab kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpab
dari Kami yang tetdp berlaku sampai bari kiamat."
(QS. Al-Qalam [68]: 39)

{@tu*1 'ai;uifisy
"Ddn mereka bersumpab dengan nanld Allab sekuat-kuat sumpah."
(QS. An-Nnr l24l: 53)

{@'#e*u'ai$'+riiy
"Allah tidak mengbukum h,amu disebabkan sumpahmu ydng tidak
dimaksud (untuk, bersumpab)." (QS. Al-Baqarah l2l:225)
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{@ e+++I,'i#W4j }
"Jih,a mereka merusak sumpab (jo"jl nya sesudab mereka berjanji.'
(QS. At-Taubah l9l: L2)

{@ ;i1'{4-* *t\
"Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yong tidak dapat

dipegang) janj inya." (QS. At-Taubah l9T t2)

Ungkapan Arab yangberbunyi $tA; jika sumpah itu dinisbatkan
kepada Allah, maka ia bermaksud bersumpah atas nama Allah.
Kalimat 4l Jil artinyaadalah orang-orang yang terikat janji dengan

kita. Ungk aparl y 
^ngberbunyi # Ab (maksudnya kepunyaanku) ini

lebih tepat dan utama dibandinfkan kata €*,!b.
Oleh karena itu Allah Sq:i,v:L berfirman:

{@'#IK1;EY
"Budak-budak yang kamu miliki." (QS. An-Nrlr 12fl:33)

Dan juga sabda Nabi Muhammad -sar*,a{V yangberbunyi:

((rtl A'{;nr}Lq1
"Hajar Aswad adalah tangan A11ah."2

Maksudnya dengan hajar aswad kita dapat memperoleh kebahagiaan

dan mencapai kedekatan dengan Nyr. Dari kata .i;ir j"g, lahirlah
kata J,+it y^ngberarti nasehat atau keberkahan, sehingga dikatakan
al5lrl,. ;i; artinya Keberkahan. Dan kata i.idjt artinya arah kanan.

2 Hadits mungkar, Syaikh al-Albani berkata dalam kitabny a Adb-Dha'ifah nomor Q23) hadits ini
mungkar.

Huruf Ya



*: Kalimat ';FJt,*1 aftinya buah telah matang.
\-- Krli-at l6til ,r,;:;lartinya buah sudah sangat matang, kalimat
'*-S'.;-U- aninya buah y angmatan g.

Allah berfirman:

{ @.'41'A rty"* lyt-i$,\
"Perbatikanlab buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan (perbatikan
pulalah) kematangannyd." (QS. Al-An'am 16lz 99)

Ibnu Abi Ishaq membacanyadenganbacaan 9i dankata tersebut
merupakan jamak dari !E artinyayangsudah matang.

0o.
?9-, Kata i;it digunakan untuk menggambarkan waktu dari mulai
terbitnya matahari sampai terbenam. Namun terkadang ia juga
digunakan hanya untuk menggambarkan sebuah waktu semata,
berapapun lamanya masa itu.

Allah Sq:nv;L berfirman:

{ @ $g 5n i";:& \ir; r-{, iy \
"Sesunguhrryd ord.ng-orang yang berpaling di antard?r7u pada bari
bertemu dua pasukan itu." (QS. AIi 'Imran [3]: 155)

Dan firman Allah k+" yangberbunyi:

{@ixi&,tP::\
"DAn ingatkanlab mereka kepada hari-bari Allab.'
(QS. Ibrahim [1a]: s)

Dinisbatkannya hari kepada Allah, ini sebagai pengingat akan
keagungan dan kemuliaan hari tersebut karena limpahan nikmat dan
karunia-Nya.
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Firman Allah kiL yatgberbunyi:

{ @ *i e a;i'* 
" 
iiVS!,3 "# SY

"Katakanlab: "sesungubnya patutkan kamu kafir kepada ydng

menciptakan bumi dalam dua masa." (QS. Fushshilat lafi:9)
Adapun kenapa ayat tersebut menggunakan kata i-tt, maka itu 

I

bukanlah pembahasan dalam kitab ini. Kata ?1y^"g disandingkan

dengan kata !,1 sehingga dibaca +f i seperti yang disebutkan dalam

firman-Ny a y 
^ng 

berbunyi :

{@i;?i.i;;a:iy
*Maka anhtu itu adalab waktu (datangnya) bari yang sulit."
(QS. Al-Muddatstsir 17 al: 9)

Mungkin kata tersebut bisa jadi mu'rab atau bisa juga mabni.
Dan jika kalimat itu mabni maka idhafahnya adapada kata !! .

, 14 : Dikatakan bahwa makna kata ;:5- adalah 6ol,l yaitu wahaiv-
ilanusia. Namun yalgbenar adalah bahwa kata;i;merupakan huruf-
huruf hijaiyah yangsama maknanya pada surat-surat lain yang diawali

oleh huruf hijaiyah yangterputus-putus.

tr'
9U : Huruf iti adalah huruf nida (panggilan) dan ia biasa digunakan

aa

untuk panggilan jarakjauh. Dan jika huruf ti digunakan kepada Allah,
contohnya seperti dalam kalimat ,3.r\ aninya wahai Rabb. Maka ini
sebagai pengingat bagi orang yangberdo'a bahwasannya diajauh dari

pertolongan dan taufik Allah. i

924 Huruf Ya


